
26 APRIL VOLKSUNIEKONGRES 
Kongressenpaleis Brussel verwacht U 

De eerste en de domste drogreden is de bewering dr. Rigo de Nolf zijn groot werk uit over : « Federa- waalse federalisten het a priori en over alles eens 
dat het federalisme een slogan is zonder inhoud, lisme in België als grondwettelijk vraagstuk» (496 moeten zijn ? Belangrijk is dat zij het eens zijn 
dat de federalisten niet zouden weten wat zij wil- blz.). Ik laat hier kleinere publikaties en artikelen over het principe dat aan de grondslag moet liggen 
*̂ '̂ - onvermeld. van een nieuwe staatsstruktuur. Maar waar het 

Sommigen uit krasse onwetendheid, anderen Wie kan ten aanzien van deze publikaties nog te gaat om de uitwerking, om de machtsverhoudingen, 
moedwillig en te kwader trouw negeren de talrijke " goeder trouw beweren dat het federalisme in zijn is het vanzelfsprekend dat een konfrontatie, harde 
en degelijke publikaties die reeds aan het federa- toepassing op België niet zou bestudeerd 2sijn en onderhandelingen onontwijkbaar zijn Evenzeer als 
lisme in België werden gewijd. Reeds vóór de oor- dat de federalisten niet in staat zouden zijn, hun de waalse unitaristen willen de waalse federalisten 
log hebben zowel vlaamse als waalse federalisten opvattingen te konkretizeren ? een maximum aan voordelen in de wacht slepen, 
konkrete voorstellen ter tafel gelegd. Doch we be- In de Werkgroep der 28 is overigens duidelijk ge- Het is zaak van de Vlamingen, zich niet te laten 
perken ons tot enkele publikaties van na de oorlog. bleken dat alleen de federalisten wisten wat zij doen en in ieder geval niet voorbarig en onherroe-
In 1951 verscheen te Brussel het boek : « Le Fédé- wilden en konkrete voorstellen te doen hadden. pelijk afstand te doen van hun meerderheidspozitie 
falisme » door Vindex. (i.cJition.s^ Hottelet, 282 blz.)'. Wij zijn steeds bereid onze federalistische oplos- in het parlement. Met deze elementaire politieke 
In 1953 heb ik zelf in het tijdschrift « Kultuurle- sing tot in de details uiteen te zetten en te verde- realiteit wordt iedereen gekonfronteerd Het ver
ven » drie uitvoerige bijdragen gepubliceerd over digen. schil is dat wij, federalisten, ons op het standpunt 
« Het nationaliteitenprobleem in België en het fe- Een tweede drogreden tegen het federalisme is plaatsen van de strikte wederkerigheid, terwii) de 
deralisme ». In 1954 publiceerde het Vlaams Komi- het gemis aan eensgezindheid tussen vlaamse en vlaamse unitaristen bereid gevonden worden tot 
tee voor Federalisme de brochure : « Het Vlaamse waalse federalisten. Alsof niet overal, in alle par- eenzijdige toegevingen aan de Walen Het federa-
Federalisme ». In 1962 verscheen het boek : « Het tijen Walen, Vlamingen en frankofone Brusselaars listisch beginsel biedt een gezonde bazis voor on-
Federalisme in Vlaanderen ». (275 blz.). In 1963 pu- tegenover mekaar staan. Zijn de vlaamse C.V.P.-ers derhandelingen. 
bliceerde W. Houtmans « Vlaamse en Waalse doku- soms akkoord met de aanspraken en eisen van hun F. van der Eist 
menten over Federalisme » (278 blz.). In 1968 gaf waalse partijgenoten ? Waarom zouden vlaamse en (Lees door blz. 3), 
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speelt geen rol), het uitdelen 
van profijtjes en gunstjes aan 
vriendjes, het bevorderen van 
ambtenaren, waardoor in som
mige instellingen een sindikaat 
een waar monopolie verkrijgt. 

Wie opkomt voor een onaf
hankelijke organizatie wordt 
met alle middelen tegenge
werkt, verdacht gemaakt en 
veelal openlijk getroffen in 
zijn loopbaan. 

F.W., Brussel. 

TWEE MATEN EN 
TWEE GEWICHTEN 

Grensarbeiders in Frankrijk 
werkende krijgen een toeslag 
van de regering op hun loon 
om het verlies door de wissel
koers in te halen, wat heel nor
maal is. Maar de oude, gepen
sioneerde grensarbeider krijgt 
geen toeslag. Waarom ? Bvb. : 
iemand ontvangt 378,67 nieuwe 
frank in 3 maanden. Door de 
wissel verliest hij daarop 36.2 
N.F. of 362 B.F. Met die 362 B.F. 
zou hij toch nog wat kunnen ko
pen hé! 

Is er niemand in onze V.U. 
die eens een woordje wil doen 
voor die verstotenen ? 

K. B., Menen. 

ONWETTELIJK 

In een open brief gericht tot 
de bestendige deputatie van de 
provincie Antwerpen schrijft 
het aktiekomitee Zwanebeek-
alarm o.a. het volgende. 

In verband met riolerings
aansluitingen op open waterlo
pen, in het bijzonder die welke 
rechtstreeks of via andere wa
terlopen in de Zwanebeek, op 
grondgebied Schilde, 's Graven-
wezel en Wijnegem zouden te
recht komen zonder de minste 
zuivering, wijst het aktiekomi
tee «Zwanebeekalarm» u op 
het onwettelijke van de nu 
reeds in uitvoering zijnde wer
ken die geschieden in tegen
strijd met het door Schilde 
goedgekeurde algemeen riole-
ringsplan. 

Wij steunen op het feit dat 
de Zwanebeek alleen als af
voer van grond- en regenwater 
regelmatig overstroomt en door
heen rezidentiële wijken, langs-
heen de speelplaats van een 
school en het domein Mols 

vloeit, als natuurschoon en als 
rekreatiegebied van belang. 

Op het voornoemde alge
meen rioleringsplan komt een 
zuiveringsstation en een moer-
riool voor. Dit plan wordt een
voudig genegeerd. 

De strijd tegen de bezoede
ling der waterlopen maakt deel 
uit van het programma « Na
tuurbeschermingsjaar » waarop 
de massamedia reeds verschil
lende vergrijpen aan de kaak 
stelden. Wij durven hopen op 
uw medewerking ter vrijwa
ring van ons leefmilieu. 

Aktiekomitee 
Zwanebeekalarm 

S'IL VOUS PLAIT 

Zondag 5 april jl. deed zich 
omstreeks 21 u. 45 een storing 
voor tijdens de uitzending van 
« het proces Rathenau » door 
de Nederlandse Televizie. 

Groot was mijn verwondering 
de mededeling « Even geduld 
S.V.P. » op het scherm te zien 
verschijnen. Daarna sprak de 
omroepster over het voorval in 
de bewoordingen « met onze 
exkuzes». 

Het is volstrekt onnodig dat 
men ons nog franse lessen aan
biedt via de tv, daar wij door 
onze Noorderburen in hun uit
zendingen regelmatig met fran
se woorden bestookt worden. 

Arme nederlandse kuituur ? 

V. D. S., Wanzele 

SINDIKALE VRIJHEID 

'In «WIJ» van 4 dezer vraagt 
de h. E. Raskin zich af of er 
werkelijk sindikale vrijheid be
staat. 

In de privé-sektor worden zo
danige voorwaarden tot erken-
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ning gesteld, dat de huidige 
sindikaten een volledige mono-
poliepozitie innemen. Wie zou 
zich dergelijke voorwaarden 
kunnen indenken op het poli
tieke vlak ? 

Een eenvoudig KB kan deze 
voorwaarden tot erkenning 
zelfs doortrekken tot in de 
openbare sektor (meer dan een 
half miljoen werknemers). 
In de openbare sektor geschiedt 
de erkenning vrij gemakkelijk. 
Doch werkelijke vertegenwoor
diging gebeurt slechts door 
verkiezingen die volgens het 
KB van 20/6/55 om de 4 jaar 
dienen te worden gehouden. 
Een KB van 6/6/63 schort de 
verkiezingen op tot een later bij 
KB te bepalen datum — toen 
daar reeds en nu nog ? — aan de 
hervorming van het sindikaal 
statuut wordt gewerkt. 

Zijn de sindikale verdiensten 
in de sociale ontvoogding (die 
nog op verre na niet verwezen
lijkt is) van de arbeidersklasse 
enorm, toch moeten we als 
vlaams-nationalisten deze^ ver
diensten ook meten aan de in
zet van de vakbonden voor de 
totale ontvoogding van de 
Vlaamse werknemers. Er is 
hier geen inzet. Op dit vlak 
kunnen in openbare diensten 
de goedmenende vakbondsmili
tanten niet terecht bij hun ei
gen organizatie. 

Sindikale werking is in de 
openbare sektor nagenoeg te 
herleiden tot het binnenloodsen 
bij aanwerving (bekwaamheid 

OKTOBER '70 

De wereld is één groot dorp. 
Er wonen mensen in dat dorp. 
Driekwart heeft het slecht, de 
rest formidabel goed. 

Dat kan onmogelijk goed 
gaan ! 

Het vervelende is : u en ik 
wonen als rijken in dat dorp. 
Daar moeten we broodnodig 
iets aan doen. 

E. F., Ardooie. 

« ENGELAND DE ZEER 
KOELE MINNAAR » 

In het artikel onder deze 
hoofding («Wij» van 4 april jl.) 
stelt men het voor, als zou Enge
land, spijts het aftreden van 
generaal de GauUe, toch geen 
toenadering zoeken tot de 
E.E.G. Daardoor krijgt de lezer 
de indruk, dat Engeland er nu 
alléén de schuld van is, dat we 
met ons zessen ter plaatse blij
ven trappelen. Men verliest 
daarbij uit het oog, dat de Gaul
le wel van het politiek toneel 
verdwenen is, maar dat het 
machtige en frans-centralize-
rende Frankrijk gebleven is, 
dat de vorige veto's hoffelijk 
doch even vastberaden hand
haaft. Daarenboven weet Enge
land, dat de kleinere partners 

huiverig staan tegenover een 
bond met Frankrijk alléén. 
Derhalve heeft Engeland zijn 
tijd... Waar de stellers van het 
artikel menen, dat men dan 
maar alvast tot tastbaar inte-
gratiewerk zonder Engeland 
kon overgaan, zien zij o.i. de 
zaak wel wat al te simplilistisch 
in. Zij zien de politieke kant 
over het hoofd. Eens geïnte
greerd, zouden de kleinere 
E.E.G.-partners als nietige stuk
jes ijzer naar de sterk-aantrek-
kende franse magneet toevlie-
gen. Dan is daar voor Engeland 
en de skandinavische landen 
zeker geen plaats meer. En het 
kon ook wel spoedig gebeuren 
dat de Leeuw van Waterloo in 
diametraal - tegenovergestelde 
richting ging klauwen. 

J. H., Gent. 

JONG GELEERD... 

Waarom verschijnen er de 
laatste tijd geen artikels meer 
over de geschiedenis van de 
Vlaamse Beweging in ons week
blad ? Denkt u soms dat de jon
geren er genoeg van afweten ? 
Ik heb al ondervonden dat dat 
niet het geval is. Onze jonge 
mensen weten zo weinig af van 
de moedige en eerbiedwaardige 
personen aan wie de huidige 
Vlaamse Beweging haar bloei 
dankt. 

L. K., Ekeren. 

De redaktie draa^ peen ver* 
antwoordelijkheid voor de In
houd der gepubliceerde lezers-
brievi-a. Ze behoudt zich het 
recht van keuze en Inkorting 
voor. Over de lezersbrleven 
wordt geen briefwisseling s« 
voerd. 
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ARGUMENTEN TEGEN FEDERALISME? 

(vervolg van blz.1) 
Het eerst noodzakelijk is een globale en samen

hangende vizie op de vernieuwde belgische staat. 
Wat dit betreft hebben noch de vlaamse C.V.P.-ers, 
noch de vlaamse B.S.P.-ers of de vlaamse P.V.V.-ers 
een vizie, laat staan een programma. Zij vleten niet 
wat zij willen, zij hebben geen konkreet. samen
hangend, globaal programma waarvan zij de ver
wezenlijking nastreven. Zij verdedigen enerzijds 
het unitair regime en doen anderzijds toegevingen 
aan de Walen. 

Wij moeten durven erkennen dan men van waalse 
P.S.C.-zijde ten minste een vizie, een programma 
heeft waarvan men de verwezenlijking met koppi
ge volharding nastreeft : het behoud van het uni
tair België, maar met uitschakeling van de vlaamse 
meerderheid en met doorvoering van het pariteits-
beginsel voor de leidende funkties en de staatsuit
gaven. Men zou dit een diabolisch of machiavellis
tisch plan kunnen heten, maar waarom zijn de Vla
mingen zo dwaas te gebaren alsof zij het niet zien ? 

Dit is geen hersenschim. Reeds werd de pariteit 
voor alle leidende funkties in staatsdiensten en pa-
rastatale instellingen door de Vlamingen aanvaard 
en in de wet van 1963 ingeschreven ; de pariteit in 
de regering wil men in de grondwet inschrijven ; 
de pariteit in de staatsuitgaven (in zover deze niet 
Sn funktie staan van het aantal personen, bv. voor 
het onderwijs, voor de sociale zekerheid) wordt nu 
reeds in de praktijk toegepast (bv. voor openbare 
werken, voor de ekonomische expansie, voor radio 
en televizie, enz...) en voor een onderdeel van de 
begroting voor kuituur wordt tussen de ministers 
van Mecnelen en Parisis een heroïsch gevecht gele

verd ; de vlaamse meerderheid wordt door de gren
delprocedures prijsgegeven. 

Om een voorbijgaande regering in stand te hou
den en om de schijn-eenheid van hun partij te red
den, hebben vlaamse C.V.P.-ers, B.S.P.-ers en P.V.V.-
ers steeds maar toegegeven. Dit is een verderfelij
ke politiek. 

Er moet klare taal gesproken worden, de demo-
kratie vereist dat de bevolking in klaarheid kan 
kiezen. Niet voor een plan Eyskens, dat zo verward 
en ingewikkeld is dat niemand er klaar in ziet, en 
dat ontoereikend en onaanvaardbaar is. Maar voor 
duidelijke alternatieven. 

Wij, Vlamingen, de meerderheid in deze staat, 
moeten in de eerste plaats weten wat wij willen : 
wij moeten duidelijk, voor iedereen verstaanbaar, 
een globale vizie, een konkreet voorstel formule
ren. Aan de Walen en de frankofone Brusselaars op 
ons voorstel te antwoorden. Ons federalistisch voor
stel willen wij steeds ter tafel en ter diskussie leg
gen. Wat is het tegenvoorstel ? 

Doch dat de politieke partijen hun mandatarissen 
vrij laten naar hun overtuiging pozitie te kiezen, in 
plaats van hen te verplichten zich te kronkelen, en 
laat de beschaamde federalisten de moed opbren
gen, uit te komen voor hun overtuiging. Dan zullen 
wij zien waar wij staan in Vlaanderen. 

Wat ons tegensteekt is de drogreden van de be
schaamde federalisten die we overal in Vlaanderen 
tegenkomen op de tegensprekelijke debatten, na
melijk dat er geen meerderheid zou zijn om het 
federalisme te verwezenlijken. 

Zij zelf verhinderen door hun houding dat deze 
meerderheid tot stand komt of zich manifesteert. 

Wij wensen een debat over de toekomstige struk-
tuur van deze staat op een hoger peil dat dit ver
stoppertje spelen achter drogredenen. 

Een debat tussen mensen die zich bewust zijn 
van wat er op het spel staat en die het eerlijk me
nen, die durven uitkomen voor hun mening, oprecht 
en ondubbelzinnig. 

Iedereen misbruikt tans een bepaalde terminolo
gie : iedereen beweert voorstander te zijn van rui
mere autonomie voor de gemeenschappen. In feite 
verzet men er zich op verdoken, maar hardnekkige 
wijze tegen. 

Tedere werkelijke autonomie vereist dat mins
tens drie essentiële voorwaarden vervuld zijn : 

— een eigen wetgevend orgaan ; 
— een eigen uitvoerend orgaan ; 
— eigen financiële middelen. 
Wanneer deze drie voorwaarden niet vervuld zijn 

kan er slechts sprake zijn van schijn-autonomie. 
Zelfs de zo lang beloofde kultuurautonomie is in 
het plan Eyskens geen effektieve autonomie, onder 
meer omdat het uitvoerend orgaan een belgisch 
minister is, politiek verantwoordelijk voor het uni
tair, belgisch parlement en omdat de financiële af
hankelijkheid totaal is. 

Wie verzet zich tegen werkelijk kulturele auto
nomie, tegen de verwezenlijking van het eigen par
tijprogramma ? Schijnbaar niemand, men tast vol
komen in het duister : is het de heer Vandekerck-
hove ? Is het de heer van Eynde ? Is het de heer 
Eyskens ? Is het de heer Houben ? Is het de heer 
CoUard ? 

Is dit aanvaardbaar in een demokratie '' Indi
vidueel zullen vrijwel alle vlaamse C.V.P.-ers met 
de hand op het hart verklaren dat zij het niet zijn 
— maar in groep zijn zij het wel. Dit is slechts een 
voorbeeld. 

Wat doen de vlaamse socialisten met de besluiten 
van hun kongres van Klemskerke ? Zij houden er 
niet in het minst rekening mee. laat staan dat zij 
een poging zouden doen om ze te verwezenlijken. 

Dit is geen eerlijke politiek, het is misleiding. 
Het a.s. kongres van de Volksunie zal nogmaals 

de bevestiging brengen dat wij weten wat wij wil-
en dat wij vastberaden zijn, de verwezenlMking 
van ons programma geestdriftig na te streven. 

F. van der Eist. 

Europees vennootsschapsrecht 

voorbeeld 

gevaert en 

agfa niet 

nagevolgd 
(aco). Het is gelijk hoe de strijd tus

sen General Biscuit en I.T.T.-Bell Te
lephone eindigt : dit konflikt verleent 
een nieuwv. aktualiteit aan de vraag of 
het vennootschapsrecht, zoals het tans 
in de europese landen bestaat, nog aan
gepast is aan de omstandigheden. 

Het is waarschijnlijk dat de grootste 
ondernemingen van de E.E.G. voldoende 
kunnen groeien indien ze zich moeten 
blijven bewegen binnen het raam van 
de tans bestaande nationale wetgeving 
op de vennootschappen. Zolang er geen 
nieuwe juridische figuur geschapen 
wordt — de vennootschap van europees 
recht — zitten de europese bedrijven ge
kneld in het enge keurslijf van het na
tionale recht, en die onvolgroeidheid 
verhoogt het gevaar dat de Amerikanen 
zullen kunnen doordringen in de kern 
van het europees bedrijfsleven. 

Sedert in 1966 een verslag van E.E.G.-
Suristen (onder voorzitterschap van de 
nederlandse professor Pieter Sanders) 
werd neergelegd waarin de uitgangspun
ten van een europees vennootschaps
recht aanwezig waren, is er op dit ge
bied geen vooruitgang meer bereikt. En 
dus hebben we moeite om de kwestie 
met optimisme te behandelen. 

De moeilijkheden zijn blijkbaar zeei 
groot. In de « The Economist » van *? 
maart verscheen hierover een belang
wekkende bijdrage waarin men volgen
de spitse bedenking maakte. 

Het europese vennootschapsrecht zal 
ofwel gunstiger voor de bedrijven uit
vallen dan het nationale, en dan zal het 
moeilijk zijn om een schifting tussen 
de té talrijke gegadigden uit te voeren. 

Ofwel zal het europese statuut van de 
vennootschappen minder gunstig zijn 
— juridisch, administratief, fiskaal, fi
nancieel — en dan zal er niemand te 
vinden om aan zijn zaak zulk statuut te 
laten verlenen. 

Het vraagstuk is voor ons niet alleen 
belangrijk omwille van zekere zwak
heden van vennootschap van nationaal 
recht, die door het konflikt tussen Ge
neral Biscuit en I.T.T.-Bell Telephone 
werden bloot gelegd. Er zijn nog andere 
redenen. Tot nog toe werd het beste 
voorbeeld van integratie van twee grote 
europese vennootschappen geleverd door 
l^evaert en Agfa. 

Het is bekend dat de direkties 
van beide firma's zeer veel moeite heb
ben gehad om een integratie tot stand te 
brengen waarvoor noch het belgische, 
noch het duitse vennootschapsrecht de 
geschikte rechtsfiguur bood. 

Vermits er niet kon gewacht worden 
op het ontstaan van een europese ven
nootschapsrecht, hebben de twee onder
nemingen tenslotte een eigen oplossing 
gevonden waarvan de kenmerken de 
volgende zijn. 

De voorheen reeds bestaande Gevaert 
Photo-Produkten N.V. Mortsel en Agfa 
A.G. Leverkusen, namen het karakter 
aan van houdstermaatschappijen, die 
elk 50 % bezitten van de twee nieuwe 
opgerichte werkvennootschappen : Ge-
vaert-Agfa N.V. Mortsel en Agfa-Ge-
vaert A.G. Leverkusen. 

Aan die totale gelijkheid inzake de 
financiële deelname werd tevens een 
volledige gelijkheid van de raad van 
beheer, respektievelijk «Vorstand» ver
bonden. In elk van die twee instanties 
zetelen evenveel beheerders met de bel
gische, en met de duitse nationaliteit, 
en het zijn dezelfde personen. 

We denken dat Gevaert en Agfa aldus 
de juiste formule gevonden hebben, en 
dat de rezultaten van deze gekruiste 
dubbele participatie gunstig zijn. Maar 
tevens is gebleken dat het een rechts
figuur «sui generis» is, die niet voor her
haling in aanmerking komt. 

Sedert 1964 — jaar waarin Gevaert 
en Agfa deze nieuwe struktuur tot stand 
brachten — is er geen enkel nieuw ge
val aan te wijzen Hoe de britse Dunlop 
en de Italiaanse Pirelli hun aangekon
digde samenwerking zullen opvatten, 
weet men nog niet. 

Het voorbeeld van Gevaert en Agfa 
bewijst dat deze twee groten elkaar zon
der een europpp' vo-nnrtots^'hapsrecht 

slechts hebben kunnen vinden omdat ze 
technisch, financieel en kommercieel 
op wereldschaal zoveel komplementaire 
kenmerken hadden, dat het misschien 
uniek is in het europees bedrijfsleven. 

Men moet hieruit konkluderen dat er 
verder dient gezocht naar een uitgangs
punt voor een europees vennootschaps
recht omdat anders het tot stand komen 
van eruopese bedrijven met aangepaste 
afmetingen geremd blijft. Maar met die 
vaststelling in het probleem niet uit de, 
wereld geholpen, en bij de huidige 
zwakheid van de E.E.G.-instellingen is 
de kans g e ^ g dat we uit het slop ge
raken. 

I Het Achenbach-inddent 

demokratie 
op europees 
vlak nog 
een droom 

(aco). Dr. Ernst Achenbach zal ver
moedelijk geen lid van de kommissie 
van de E.E.G. worden omdat zijn verle
den van diplomaat van het Derde Rijk 

voor een leefbare gemeer»te 
ir> een federaal Vlaanderen 
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tegen hem werd ingeroepen. Maar dat 
is enkel de incidentele kant van de 
zaak. Er kon een geval Achenbach ont
staan omdat de E.E.G.-kommissie moet 
hervormd worden volgens een delikate 
procedure, die al geruime tijd aan
sleept, en waarvan de afloop belangrijk 
is voor de toekomstige kracht of zwak
heid van de Gemeenschap. 

Oorspronkelijk hadden de drie euro
pese geïntegreerde instellingen elk hun 
eigen uitvoerende kommissie : de eu
ropese Gemeenschap voor Kolen en 
Staal, opgericht in 1951 ; de Europese 
Ekonomische Gemeenschap, geboren op 
25 maart 1957 ; de Europese Gemeen
schap voor Atoom-Energie, eveneens 
geboren op 25 maart 1957 

Het naast mekaar bestaan van drie 
lichamen was onlogisch en alleen aan
vaard- en verklaarbaar als groeiver-
schijnsel. De fuzie van de drie gemeen
schappen zou de beste oplossing ge
weest zijn, maar de zes landen voelden 
zich niet in staat om het daarvoor ver
eiste nieuwe bazisverdrag tot een goed 
einde te brengen. 

Daarom ging men over tot een tus
senvorm : de versmelting van de exe-
kutieven. 

In plaats van drie uitvoerende komr 
missies zou men er slechts één overhou
den. Maar indien al de leden van de 
drie bestaande kommissies lid werden 
van de nieuwe kommissie, zouden ze te 
talrijk zijn. Dus moesten er kommissa-
rissen ontslagen worden. 

Die schijnbaar eenvoudige en voor de 
hand liggende operatie veroorzaakt 
echter veel moeilijkheden. In plaats 
van veertien europese kommissarissen 
mochten er slechts negen overblijven : 
twee voor elk van de drie grootste 
E.E.G.-landen : Duitsland, Frankrijk en 
Italië, en drie te verdelen tussen de Be-
neluxlanden. 

Men kan zich zonder te veel moeite 
voorstellen welke na-ijver er ontstaan 
is sedert sinds 1965 ( zo lang is die zaak 
reeds hangend) deze hervorming wordt 
voorbereid. Niet alleen zijn er kuipe
rijen in de E.E.G. zelf, maar ook in elk 
land woedt een somber gevecht. 

De partijpolitiek spreekt ook haar 
woord mee • omdat de liberale F.D.P. 
in Duitsland de regering Brandt hielp 
vormen, werden haar zekere toezeggin
gen gedaan . zodat één van de twee 
overblijvende duitse kommissarissen 
een duitse liberaal moest zijn. De ande
re is een sociaal-demokraat, Wilhelm 
Haferkamp. De C.D.U. staat in de op-
pozitie. en om die reden zullen « haar» 
kommissarissen o.m. de in Brussel 
zeer gewaardeerde von der Groeben 
sneuvelen in de operatie « fuzie van de 
exekutieven ». 

Als men getuige is van dergelijke na-
nionale. internationale en partijpolitie
ke touwtrekkerij, begrijpt men weer 
eens beter hoe noodzakelijk het is in 
de E.E.G een demokratisch recht van 
toezicht langs parlementaire weg tot 
stand te brengen. Dit dient dan echter 
te geschieden op een integraal euro
pese bazis. en niet langs de nationale 
parl^mPTitpn nm zoal<; ^ari'' V'Pt cpval is. 

Die doelstelling ligt nochtans nog in 
een verre en wazige toekomst. 
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Op initiatief van het Davidsfonds wordt de tans 84-iarige prof. dr. Fransen, ere-
voorzitter van het IJzerbedevaartkomitee tweemaal gevierd in het Gentse. In de 
zeer moeilijke jaren na de tweede wereldoorlog durfde hij het aan, de leiding te 
nemen van de IJzerbedevaarten. Het was in die jaren al verdacht gewoon aan een 
IJzerbedevaart deel te nemen. De bomaanslag op zijn woning te Gent—die hij 
2e 1/ niet erg noemt — was een der vele pogingen, om prof Fransen onder druk te 
zetten. Het mocht niet baten en al beseft de professor wel dat ook IJerbedevaar-
ten niet eeuwig vneegaan, toch is de hem tans gebrachte hulde oververdiend. In
dien de IJzerbedevaarten tot de grootse manifestaties in ons land zijn uitge
groeid, telkens met een brede vlaamse konsensus dan is dat voor een groot deel 
aan de persoonlijke inzet met gentse keikoppigheid van prof. Fransen te danken. 

• Baskisch vrijwild 

naar een 

vlugge 

oplossing 

(w. luyten) Als het in Parijs regent, 
druppelt het nog steeds in Brussel. Ze
ker als de wolken van over de Pyre
neeën komen, meer bepaald uit Bas
kenland. Wie als nationalist geen « in
ternationale » achter zich heeft, wordt 
gewoonlijk in stilte afgemaakt. Een 
klein volk als het baskische is zeker in 
dit geval. Om de aandacht van de snel 
vooridraaiende wereld op hun lot te 
vestigen zijn zowel in Frankrijk als in 
Belgiè een tiental Basken in hongersta
king gegaan om aan te klagen hoe in 
deze landen de heer Franco meer dan 
vei-doken steun geniet van de respek-
tievelijke regeringen. 

Reeds van uit de tiid van de andere 
generalissimo de Gaulle dateert deze 
felle franse steun aan het Francoregime 
in diens vervolging tegen de Basken. 
Sinds vorig jaar de uitzonderingstoe
stand m spaans Baskenland werd afge
kondigd, zijn meer dan 500, vooral jon
ge Basken, de Pyreneeën over gevlucht 
om niet te verdwijnen in Franco's ver-
geetputten. Deze riskante tocht is niet 
alleen gevaarlijk wegens de grenspa-
troeljes. «La France hospitalière» is zo 
gastvrij dat het reeds verschillende 
malen gebeurd is dat Basken die het 
ongeluk hadden in franse politiehan-
den te vallen, vooraleer ze « officieus» 
in Frankrijk waren aangekomen, ge
woon uitgeleverd werden aan de spaan-
se spitsbroeders. Waar dit niet lukt ma
ken de Fransen er een sisteem van, aan 
baskische vluchtelingen de toegang te 
ontzeggen aan de franse departemen
ten met baskische bevolking. De vrij
heidsdrang uit Zuid-Euzkadi moest 
eens overslaan op de Basken van Frank
rijk... Herhaaldelijk werd deze schen
ding van het oude vluchtelingenrecht 
reeds aangeklaagd. Zonder rezultaat. 

Erger werd het, nu verschillende 
Basken zelfs huisarrest kregen. Uit pro

test tegen deze willekeurige vrijheids-
beknotting grepen tien onder hen naar 
het oude wapen van de hongerstakmg. 
Zij hielden het veertien dagen vol in 
de katedraal van Bayonne. Enkelen 
werden naar klinieken overgebracht. 
Dit in navolging van de dapperste on
der hen. Juan Echevé, die het reeds 
meer dan drie weken volhield. 

Na verscheidene veroordelingen in 
Frankrijk om zich steeds opnieuw naar 
frans Baskenland te hebben begeven 
verkondigde hij voor zijn hongersta
king « dat hij liever zou sterven dan 
niet meer tussen de Basken te mogen 
leven ». De simpatiebetuigineen met de 
hongerstakingen in Zuid-Frankrijk 
werden steeds groter. Priesters protes
teerden tegen het binnenvallen van de 
franse veiligheid in de katedraal. Zuid
franse parlementsleden wendden stap
pen aan bij de regering. Toen de toe
stand van sommige hongerstakers 
steeds kritieker werd vreesde de franse 
regering blijkbaar de weerslag van een 
fatale afloop, die vooral in het geval 
van Juan Echevé meer dan waarschijn
lijk zou worden. De Fransen beloofden 
dan ook de verbodsbepalingen op het 
verblijf in Frans-Euzkadi te herzien. 
Tot zover het lot van de Basken in het 
land van de vrijheid en gelijkheid. 

Ook « les petits Belges » spelen graag 
anti-Bask. Op dat vlak werden ons reeds 
vroeger feiten meegedeeld. 

We kregen er opnieuw een ma
nifestatie van. Hier doet men het alleen 
wat schijnheiliger. Men treuzelt en 
treuzelt om het statuut van politiek 
vluchteling toe te kennen aan Basken, 
die aankomen in ons land. Sommigen 
wachtten reeds veertien maanden, 
w^aar het normaal in een zestal weken 
in orde komt. Gevolg : geen werkver-
gunnmg. geen studiebeurzen voor stu
denten. De brusselse administratie-in-
kwizitoren hopen wellicht dat ze uit 
an-enmoede wel naar een gastvrijer 
land zullen trekken. Na de eerste aan
kondiging in het radiojoernaal van 
vorige woensdag trokken we donder
dag met kamerlid Babyion naar de ge
bouwen van het U.N.Ö.-Kommissariaat 
voor de Vluchtelingen. We herkenden 
tussen de tien baskische studenten en 
arbeiders in hongerstaking drie studen
ten die vorige zomer hadden deelgeno
men aan een studieweekend van het 
Dosfelinstituut over het lot der ver
drukte volkeren. 

Na al die maanden hadden zij het 
vluchtelingenstatuut nog steeds niet be
komen. Zoals in 1940 kapituleerde het 
dappere België nu ook iets rapper dan 
Parijs. Via bevriende advokaten, mede 
onder politieke druk kwam na twee da
gen de toezegging van het ministerie 
van Justitie dat spoed zou gezet worden 
« achter het aanslepend onderzoek ». 
Voor vijf van de tien Basken beteken
de dit reeds dadelijk de verblijfskaart. 
Voor de anderen konkrete beloften. De 

minister van Justitie had blijkbaar de 
les begrepen. In het jaar van de ge-
meenteverkiezigen zou een bijnaam 
als Franco Vranckx niet te best klin
ken in de rode wijken van Kessel-Lo. 
Want links en rechts leven er nog 
mensen met geheugen. 

• Sabena steeds « vlaamser » 

''ze„ doen 

het weer 

een keer 
(red.) Tegenover een (formalistische) 

« vernederlandsing » van de Sabena kan 
men talrijke wantoestanden op taal- en 
dus op sociaal gebied stellen in deze 
maatschappij, die grotendeels drijft op 
het kapitaal van iedereen, in meerder
heid dus van de Vlamingen. Want de 
reeks verliezen van onze « nationale 
luchvaartmaatschappij » wordt elk jaar 
gedekt met het geld van de belastingbe
talers, uiteraard niet paritair verdeeld 
tussen Vlamingen en franssprekenden. 

De « vlaamse overwinningen » in de 
Sabena werden dezer dagen opgesomd 
door het Verbond van het Vlaams Over
heidspersoneel. De Sabena heeft inder
daad beslist de telefoongids tweetalig 
te maken. In deze gids worden alle 
diensten met hun vrij komplekse bena
ming en hun onderafdelingen vermeld. 
Voor sommige diensten wordt vermeld 
wanneer ze toegankelijk zijn en welk 
nummer men moet oproepen buiten de 
diensturen. Het enige Nederlands dat 
na de « tweetaligheid » in deze gids 
voorkomt is « telefoongids » en « uitge
ver », alsmede de gebruiksaanwijzing. 
Dat is alles. 

Tegenover deze « opsomming » staan 
andere vaststellingen. Zo bvb. de wan
verhouding tussen frans- en nederlands-
taligen bij het personeel : één vlaamse 
hoofdpiloot tegenover zeven franstali-
gen, één vlaamse pilootmonitor tegen
over vijf franstaligen, één vlaamse 
hoofdnavigator tegenover drie franstali
gen, zes franstalige grondinspekteurs. 
geen enkele nederlandstalige. In de 
technische direktie zijn de verhouding
en niet beter : tegenover 130 franstalige 
direktieleden zijn er slechts 29 neder-
landstaligen, met dien verstande dat op 
het niveau van direkteur, onderdirek-
teur en direktie-attché er geen enkele 
nederlandstalige te bespeuren is. Twee 
van de vijf onderdirecteurs zijn ver-
franste Vlamingen. 

Heel wat stukken zoals aanvragen tot 
bekomen van verlof, tot het kopiëren 
van teksten, het bulletin over de her
stellingen van vliegtuigen, de « état de 
besoin », het « rapport journalier de 
fonctionnement », de « demande de tra-
vaux » enz. enz. zijn eentalig Frans. Wie 
het waagt deze dokumenten in het Ne
derlands in te vullen wordt veronder

steld een extremist te zijn of wordt op 
de man af gevraagd, of hij dat is. On
langs werd een nederlandsonkundige 
benoemd tot dienstoverste, nadat hij 
tweemaal in het taaleksamen was mis
lukt. Hij werd toch benoemd op grond 
van een mondelinge belofte, binnen de 
zes maanden Nederlands te zullen spre
ken. Over dergelijke beloften van frans
taligen kunnen we een heel boek schrij
ven en wat belooft men ons weer niet 
voor het toekomstig statuut van Hoofd
stad Brussel. 

Wanneer komt er een statuut voor de 
Sabena ? Hoe lang nog nemen minister 
Bertrand en oudminister van Houtte 
( voorzitter van de beheerraad ) ge
noegen met al de vlaamse « overwin
ningen » in de Sabena ? Toen oudmi
nister van Houtte de leiding overnam 
schreef de pers dat de Sabena niet al
leen financieel zou gesaneerd worden 
doch dat er ook taalevenwicht zou ko
men. De C.V.P. doet het immers. Hoe ze 
het doet in de Sabena met twee C.V.P.-
prominenten aan de top weten we nu 
weeral al eens aan de hand van deze 
zakelijke V.V.O.-beschuldigingsakte. 

brussel 
26 
april 
1970 
Het brussels kongressenpaleis 
wordt zondag 26 april a.s. 
van 10 u. af het trefpunt van de 
kaderleden, mandatarissen, 
kandidaat-gemeenteraadsleden, 
leden en simpatizanten 
van de Volksunie. 
Hopelijk ook van veel dames. 
We doen hierbij een 
oproep tot allen die via de 
Volksunie begaan zijn met de 
vlaamse zaak, om dit kongres, 
dat de bazis legt voor 
de Volksuniedoorbraak 
naar de vlaamse 
gemeentehuizen tot een 
overweldigend 
sukses te maken. Dat zal 
grotendeels van U allen 
afhangen, van Uw aanwezigheid 
en aktieve belangstelling. 

BRUSSEL 26 APRIL 1970 
KONGRESSENPALEIS : 
TREFPUNT VAN DE VOLKSUNIE 
START VAN DE KIESSTRIJD 1 VOLKSUNIEKONGRES 26.4.1970 
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Het brussels kongressenpaleis 
wordt zondag 26 april a.s. van 
10 u. af het trefpunt van de 
kaderleden, mandatarigen, kan
didaat-gemeenteraadsleden, le
den en simpatizanten van de 
Volksunie. Hopelijk ook van 
veel dames. 

We doen hier hierbij een op
roep tot allen die via de Volks
unie begaan zijn met de Vlaam
se zaak om dit kongres, dat de 
bazis legt voor de Volksunie-
doorbraak naar de vlaamse ge
meentehuizen, tot een overwel
digend sukses te maken. Dat 
zal grotendeel van U afhangen, 
van Uw aanwezigheid en ak-
tieve belangstelling. 
BRUSSEL 26 APRIL 1970 
KONGRESSENPALEIS : 
TREFPUNT VAN DE VOLKS
UNIE 
START VAN DE KIESSTRIJD! 

MISBRUIK VAN 
STEUNREGELING 

Tijdens de zitting van de 
E.E.G.-ministers van Landbouw 
te Brussel werd door de neder-
landse minister de kwestie op
geworpen van de vestiging 
van een brits reuze-kippenbe-
drijf in belgisch-Luxemburg. 
Vorige week maakten we in dit 
verband melding van geruchten 
over het toekennen van buiten
sporige fiskale faciliteiten en 
rentesubsidies door België in 
het kader van het streekbeleid, 
zoals dat blijkbaar voor alle 
vestigingen in Wallonië het ge

val is. De nederlandse minister 
vroeg zijn kollega's zich erover 
te beraden of de voorziene 
steun niet in strijd is met de 
bepalingen ter zake van het 
verdrag van Rome. Er is in de 
E.E.G. immers reeds een over-
produktie op dit vlak De belgi-
sche lansbouwminister Héger 
zei — kleintjes — dat België 
zich in elk geval naar de voor
schriften zou schikken. 

De eerste voorziene facilitei
ten aan dit projekt moeten te 
Brussel wel zeer omvangrijk 
geweest zijn dat zelfs de E.E.G. 
er bij betrokken werd. Onze 
waarschuwing was dus niet 
voorbarig. 

BANDIETEN ONBEZORGD 

Elke grote stad is een uitgele
zen gelegenheid tot misdadig
heid. Dat is geen nieuws. En 
wat Brussel betreft is het ook 
geen nieuws dat de negentien 
gemeenten en de negentien bur
gemeesters, die van rechtswege 
hoofd van de gemeentelijke po
litie zijn, en de negentien kom-
missarissen van politie helemaal 
niet bezorgd zijn om de best 
mogelijke samenwerking bij de 
bestrijding van deze misda
digheid. Elk voor zichzelf, de 
bandieten doen hun werk, en 
zij, de burgemeesters en de 
hoofdkommissarissen zorgen 
voor hun betrekking. 

Na de recente reeks overval
len kwam de openbare opinie 
toch nog eens in beroering over 
deze meer dan middeleeuwse 
toestanden. En dan zijn de he-

POKERSPEL 
Volgende week moeten 

regering en regeringspartijen 
voor de zoveelste maal overleg 
plegen om uit het dreigende 
slop van de grondwetsherzie
ning te geraken. Er zijn ook 
nog moeilijkheden met de uni
versitaire problemen en met 
het bijzonder onderwijs. We 
spreken dan nog niet van de 
naderende vervaldag van het 
schoolpakt, van de ekonomische 
expansiewetten en van het feit 
dat een reeds voor een gedeel
te verbruikte begroting van 
fJaUonale Opvoeding nog niet 
eens is neergelegd. 

Voorlopig worden de vooruit-
sAchten, die vorige week al wer
den geformuleerd dat nl. de 
grondwetsherziening eerder 
traag zou verlopen en niet meer 
voor het zomerverlof zou afge
handeld zijn, versterkt. Dit is 
het gevolg van het geharrewar 
in de senaatskommissie voor 
grondwetsherziening over de 
heroepshoven (met het beroeps
hof te Antwerpen, dat voor 
Limburg zou bevoegd zijn dook 
immers de Voerstreek op) ; de 
verscherpte houding van de 
P.S.C inzake grendelprocedure: 
de weigering van de brusselse 
B S.P -leden in de kamerkom
missie om als verslaggever te 
fungeren over punten met be

trekking tot de hoofdstad ; de 
steeds ingewikkelder voorstel-
leri inzake alarmprocedure ; de 
verdeeldfieid tussen C.V.P. en 
B.S.P. betreffende de ekono
mische decentralizatie en een 
eerste socialistische « liefdes
verklaring » aan de P.V.V. Het 
zijn zovele wrijvingspunten die 
van de hele grondwetsherzie
ning een knoeiboel dreigen te 
maken. Niet te verwonderen 
dat toonaangevende vlaamse 
kranten, die nochtans de rege
ring steunen, vragen dat een 
einde zou komen aan « de ko
medie rondom de staatshervor
ming » of ronduit zeggen dat 
Eyskens' optimisme nopens de 
timing (nauwelijks 10 weken) 
op geen enkele redelijke bazis 
steunt. 

Van het « mirakel Eyskens » 
blijkt weinig over te blijven. 
Nu de kaarten meer en meer 
gekend zijn in de belgische po
kerpartij wordt het met de dag 
duidelijker dat het niet zal 
gaan en tekent zich het enige 
alternatief steeds klaarder af. 
Men zou nauwelijks meer argu
menten kunnen vinden voor de 
vaststelling dat de unitaristen 
zelf niet weten wat ze willen 
(in tegenstelling met de fede
ralisten) dan in de huidige 
steeds verwarder situatie. 

Behalve een uitdagend optreden van de « Jeunes 
gaf — verliep de jaarlijkse dr. Bormshulde te Merk 
Karel Dillen huldigde namens inrichters en deel 
op de begraafplaats een bloemenhulde plaats von 
ding van de 25e verjaring van zijn terechtstelling 
herdenking van vorige zondag stond uiteraard m 
dat jammer genoeg nog steeds niet door iedereen 
een bepaalde « belgische jeugd » die met alles be 

se Beige » — wat tot enkele incidenten aanleiding 
sem sereen en ingetogen na de herdenkingsmjs. 
nem,ers de nagedachtenis van dr. Borms waarna 
d. Volgend jaar zal de Bormshulde naar aanlei-
een veel grootser opgevatte Tnanifestatie zim. De 
het teken van verzoening en amnestie, een gebaar 

wordt begrepen en beantwoord, zeker niet door 
halve vredelievende bedoelingen kwam uitdagen. 

ren in het offensief gegaan : 
denk eens aan! Sinds 1957 is 
er toch het gemeenschappelijk 
oproepnummer voor de tele
foon, 906! Tussen haakjes, ook 
al twintig en zelfs dertig jaar 
te laat! En nu kunnen zelfs ne
gentien verschillende radio-ver
bindingen langs dat nummer 
om héél vlug met elkaar in kon-
takt worden gebracht ! Er 
moet nu natuurlijk toch wel 
iets gebeuren. Er zal ook wel 
iets gebeuren, maar liefst zo 
weinig mogelijk, zo langzaam 
mogelijk ! De bandieten kunnen 
onbezorgd zijn, er wordt nog 
voor hen gezorgd, in de negen
tien brusselse gemeentehuizen 
en politiekommissariaten. 

LIMBURG PROTESTEERT 

In onze beschouwing bij de 
achtste lijst van het Noodfonds 
Limburg schrijven we dat de 
strijd voortgaat. Vandaag za
terdag 18 april protesteert Lim
burg te Eisden met een beto
ging, die om 14 u. aan de Ko
lenmijn aldaar vertrekt. Daar
mee willen de inrichters - Per
manent Komitee van het Kem
pens Kolenbekken en de Vrien
denkring van Zwartberg-Lim-
burg - protesteren tegen de 
schending van de zogenaamde 
akkoorden van Zwartberg in
zake het overplaatsen naar 
andere werkgelegenheid van 
afgedankte mijnwerkers. 

Verder wordt geprotesteerd 
tegen de weigering, werklozen

steun te verlenen aan niet-ge-
sindikeerde stakers. Het perma
nent komitee verzet zich ook 
tegen iedere sluiting van mij
nen, ook die van Eisden, hand
haaft de eis van 15 t.h. loons
verhoging en komt op voor de 
prijsverhoging der" kolen, wat 
het zou mogelijk maken de 
staatsteun aan de limburgse 
mijnen af te schaffen en tot de 
modernizering van de mijnuit-
rusting over te ga^n. 

De betoging van zaterdag is 
de inzet van een reeks beto
gingen, die in alle mijngemeen-
ten zullen worden georgani-
zeerd. '̂ •> 

De machthebbers houden hun 
plechtig aangegane verbintenis
sen met. Daarom moet Limburg 
voortvechten. En daarom is 
steun en solidariteit voorts 
geboden. 

PATER BOUTSEN 

Deze zeer bedrijvige en in 
ruime kring bekende Fransis-
kaan werd vorige zaterdag te 
Tongeren begraven. De kranten 
hebben, al naar gelang hun ei
gen mentaliteit, aan hem een 
levensbeschrijving gewijd. In 
"De Gazet van Antwerpen" met 
duidelijk meer simpatie dati in 
"De Standaard", iets wat na 
een zo aktief leven, en met 
soms scherp geformuleerde 
overtuigingen, niemand verba
zen moet. Vergeten werd ech
ter hoezeer pater Boutsen na 
zijn terugkeer uit China, in 

volle repressieperiode, in 
Vlaams opzicht geëvolueerd is. 
Jarenlang hoopte hij nog, als 
overtuigd vlaamsgezinde, dat 
de C.V.P. het toch wel doen 
zou. Vrienden van hem weten 
dat hij dit al sinds langere tijd 
aiet meer verwachtte. Dat pater 
Boutsen zeer, zeer dicht bij de 
Volksunie-inzichten stond, en 
dit trouwens ook niet wegstak. 
Een speciale reden om hem 
hier te gedenken. 

LEDENSLAG SCHIET OP 

Ondanks de vele andere ta
ken voor onze afdelingen schet 
de ledenslag goed ap. Zoals ie
dere maand publiceren we hier
na de stand per arrondissement. 
De cijfers geven de verhouding 
aan tegenover het opgelegd 
streefcijfer. 
1. Oudenaarde : 115 t.h 2 Oos-
tende-Veurne-Diksmuide ' 102 
t.h 3. Mechelen ' 96 t.h 4 Den-
dermonde : 91 t.h. 5. Turnhout : 
82 t.h. 6. Bruggt. : 80 t.h. 7. Has
selt : 71 t.h. 8 Gent-Eeklc • 69 
t.h. 9. Kortrijk : 69 t.h 10 Ton-
geren-Maaseik: 66 t.h 11 Aalst: 
58 t.h 12. Brussel : 58 t.h 13. 
Antwerpen : 55 t.h. 14 Leuven : 
53 t.h 15. leper : 50 t.h 16 Roe-
selare-Tielt : 45 t.h en 17. : St. 
Niklaas : 45 th . 

Het nationaal gemiddelde te
genover het algemeen streetcij-
fer steeg deze maand tot 67 t.h. 
Lang niet slecht dus En de le
denslag duurt onverminderd 
voort. 

(M. Coppieters) De 50 deelnemers aan 
dit bonte ja merkwaardig colloquium 
hebben waar gehad voor hun «weinig» 
geld. 

Het lijkt vrij gemakkelijk op het eer
ste gezicht de gestelde problematiek fun
damenteel te benaderen vanuit grote 
ideologische - ekonomische - sociale stel
sels. Maar het is heel wat moeilijker 
— zbals een politiek vormingsinstituut 
het moet doen — oplossingen, verande
ringen en hervormingen na te streven 
met de voeten op de grond dat wil zeg
gen vanuit de mogelijkheid en de gege
vens van de maatschappij waarin men 
leeft. Voor ons is dat een politieke par
lementaire demokratie en een kapita-
listisch-ekonomisch bestel, echter met 
vnj verregaande sociale en socializeren-
de korrekties en verzachtingen. 

Het kwam de inrichters voor de pro
blematiek dan ook te moeten benaderen 
deren vanuit de belgische rechtsorde-
ning. 

Dat hierbij voortdurend de vraag rees 
Or men vanuit een gegeven stelsel streef-
bewust maar geleidelijk naar nieuwe 

Bij het dosfelcolloquium 

MENS ARBEID KAPITAAL 
strukturen kan evolueren, ofwel of dit 
alleen door revolutionaire verandering 
mogelijk is, zal wel niemand verwon
deren. 

Dat de malaise rond de vakbeweging 
met betrekking tot haar politieke bin
dingen en tot haar fundamentele doel
stellingen ook voortdurend aan bod 
kwam, wekte nog minder verwondering. 

Verheugend en opmerkelijk bij dit col
loquium waren vooreerst de kwaliteit 
van de inleiders en de verscheidenheid 
van hun achtergronden, op de tweede 
plaats de bonte pluraliteit van de deel
nemers qua instelling, leeftijd, sociale 
idealen en achtergronden, en op de der
de plaats de open en hoffelijke sfeer b i | 

besprekingen en diskussies. De inleiders 
waren professoren en vorsers, behorende 
tot de twee vrije universiteiten nl. uit 
Leuven en uit Brussel. 

Ook het slotpaneel werd een merk
waardig gespreksgeval (hoewel de «ma
nager» ontbrak, omdat hij verzeild ge
raakt was in een reusachtige verkeers-
opstropping tussen Parijs en Brussel...). 
De geëngageerde socialistische vizie, 
vertolkt door dr. M. Stroobant, do
cent aan de '^U.B., met daar tegen
over het scherp geformuleerde stand
punt van ondernemer-manager dr. K. 
Vandenbossche, en daartussen in de po
litieke vraagstellingen van kamerlid 
Schiltz gaf aan de deelnemers stof ge
noeg niet alleen voor twee uur intense 

diskussie maar wellicht voor nog vele 
Dosfelcolloquia. De leuvense universi
teit heeft roos geschoten met de alge
mene inleider prof. dr. W. van Gerven, 
wiens bazisreferaten op zaterdagnamid
dag behoorden tot het beste wat rond 
dit brandend aktueel onderwerp reeds 
werd gezegd en geschreven. De andere 
Leuvenaar drs. Nieuwdorp (Instituut 
voor Arbeidsrecht) was niet alleen in
tens betrokken bij de voorbereiding van 
dit colloquium maar heeft op zondag — 
evenals zijn brusselse kollega Strobant 
— zo intens de sektievergadering inge
leid en geleid, dat wij gerust mogen zeg
gen dat wij hier niet alleen stonden voor 
meedelen van wetenschav maar voor een 
geëngageerd mens-zijn. 

Voor politieke besluitvorming heeft 
dit colloquium reeds een rijke stof ver
zameld. Vermits een grote vlaamse 
krant het Dosfelinstituut dan toch beti
telt als «een neefje van de Volksunie» 
mag verhoopt worden da. de Volksunie 
de politieke konsekwenties van deze 
problematiek — o.a. zo scherp gesteld 
in Limburg — niet uit de weg zal gaan. 
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Jos Chabert heeft tijdens de 
bespreking in de Kamer over 
de rechtspersoonlijkheid van de 
universiteiten weer eens een 
amuzant rolletje gespeeld. Hij 
heeft op pontifiërende toon het 
voorstel verdedigd van de der
de rechtspersoonlijkheid UCL-
K J L die naast de K.U.L. en 
U.C.L zal blijven bestaan. Te
vens verdedigde deze grote 
Vlaming de vestiging van de 
franstalige geneeskundige fa-
kulteit in haar geheel te St. 
Lambrechts-Woluwe. Hij « be
treurde » dat wel, maar hij 
vond dat daardoor « onze frans
talige vrienden » de splitsing 
beter zouden slikken. 

«Il a (une fois de plus) bien 
mérité de la patrie et de Tévê-
ché », 

Mechelen - Brussel, en nog 
meer naar het zuiden, zullen 
wel tevreden zijn. Doe zo maar 
voort! Vlamingen hebben nog 
geheugen. 

VLAAMSE LIJSTEN 
BRUSSEL... 

Senator Lode Ciaes deelde 
vorige maandag tijdens een uit
eenzetting voor de « Vlaamse 
Club » het standpunt van de 
partij mee in verband met de 
aanstaande gemeenteverkiezin
gen in het Brusselse. Het is, zo 
zei hij, de bedoeling in de ne
gentien gemeenten van de brus-
selse agglomeratie te komen tot 
Vlaamse eenheidslijsten, die 
vertegenwoordigers van de ver
schillende partijen zouden be
vatten. Het hoeft niet om een 
kartel te gaan, maar om een 
lijst die de steun zou genieten 
van de verschillende politieke 
groeperingen. De Volksunie 
steunt eensgezind een derge
lijk voorstel en is bereid een 
grote inspanning te doen om er 
het welslagen van te bereiken. 
Natuurlijk moeten hierbij en
kele belangrijke punten worden 
in acht genomen. De voornaam
ste hiervan zijn wel : het einde 
van de aktuele middeleeuwse 
toestand door het versmelten 
van de bestaande negentien ge
meenten en de echte pariteit 
tussen Vlamingen en Walen 
in de agglomeratieraad. 

...MOGELIJK 
EN BELANGRIJK 

We zullen nu maar hopen 
dat we vanwege de toch zo po-
zitief ingestelde traditionelen 
niet zullen moeten horen dat 
de Volksunie altijd negatief is! 
De Vlamingen moeten zich 
kunnen verenigen op een der
gelijk standpunt, dan is er een 

redelijke kans dat zij voor het 
eerst écht vertegenwoordigd 
zullen zijn in hun hoofdstad. 

Ook al bereiken we slechts 
een beperkte vertegenwoordi
ging in de gemeenteraden van 
de Vlamingen, in Brussel wordt 
dit een stevige steun ! 

WEINIG WEERKLANK 

Het zoveelste nationaal kon-
gres van de belgische oudstrij-
dersbond vorige zaterdag te 
Brussel heeft weinig weerklank 
gevonden. De reeds bekende 
klaagzang over de "eenheid van 
het land" werd er nog eens ge
zongen, naast de eveneens be
kende eis tot "verbod van som
mige para-militaire organiza-
ties". 

Hoe weinig invloed de eens 
quasi-almachtige antivlaamse 

N.S.B, vandaag nog heeft moge 
blijken uit het feit dat de "Li
bre" ( die dan toch niet van 
anti-N.S.B.-gevoelens mag ver
dacht worden ) een miniem 
verslagje van dit kongres on
deraan haar blz. 6 wegmoffelde, 
bijna even klein als het daar
naast te lezen verslag over de 
.. Bormshulde te Merksem. De 
N.S.B.-prominenten zullen van 
dit gemis aan aandacht wel 
even onpasselijk zijn geworden. 

GEEN VLAAMSE 

KANDIDATEN 

Voor de benoeming van een 
generaal bij de gezondheids
dienst van het leger bleken er 
geen vlaamse kandidaten te 
zijn zodat minister Segers „tot 
zijn leedwezen" een keuze zou 
moeten doen uit 7 franstalige 
kandidaten "o.w. enkele met 
een grondige kennis van het 
Nederlands". 

Een en ander kennen we al 
lang wat de benoemingen en de 
bevorderingen in het leger 
aangaat. Wat dit specifiek geval 
betreft : is het niet zo dat bij 
gebrek aan redelijke kansen op 
bevordering tot de hogere gra
den in het leger de vlaamse ge
neratie die tans in aanmerking 
komt destijds vooi* de leger car
rière verstek maakte, ook wat 
de gezondheidsdiensten betreft. 
En wat de "grondige kennis" 
van het Nederlands van frans
talige hoofdofficieren betreft 
weten we ook al lang bescheid. 

Het gevolg daarvan is dat er 
met kunst- en vliegwerk moet 
gewerkt worden om de schijn 
te redden. Alleen taalkaders in 
het leger zullen taalevenwicht 
kunnen scheppen, de rest is 
praat voor de vaak, die de 
vlaamse opinie niet meer 
neemt. 

VERLOREN TI|D 
Bekijkt men de gebouwen uit de tijd toen de bouwkunst nog 

niet in haar funktionele periode was gekomen, dan wordt men als 
het ware overspoeld door de massa's «verloren ruimte», waarmee 
toen gewerkt, gebouwd werd. In het panorama van Leuven steekt 
de. toren van de universiteitsbiblioteek hoog uit, voor het opsta
pelen van de boeken heel zeker, en zelfs zonder meer, is dat «ver
loren ruimte». Maar men had er in die tijd met veel meer beperk
te fmanciële middelen en kleinere bouwmogelijkheden, het geld 
en de tijd voor over. 

Nu is «verloren ruimte» verboden. Ook de ruimte wordt onder
worpen aan ons ekonomisch beheer. En toch is dit de tijd waar 
tijdens wij mensen ruimte hebben veroverd als nooit tevoren : 
er is op deze aarde eigenlijk geen vierkante kilometeroppervlak
te meer die aan onze greep zou kunnen ontsnappen, als wij het 
echt willen. De zee belet ons niet meer naar aardolie te boren, 
en het luchtverkeer verplaatst miljoenen mensen zonder dat er 
een enkele vierkante meter weg moet gebouwd worden. 

En toch hebben wij misschien met de «verloren ruimte» ook de 
ruimte zelf verloren. In die zin namelijk dat zij ons steeds min
der ter beschikking staat : wij behoren ons steeds meer terug te 
trekken binnen de ons funktioneel toegemeten ruimte. 

Is onze greep op de ruimte steeds sterker geworden, de tijd 
hebben we nog helemaal niet veroverd. Tenzij dan in zover tijd 
en ruimte verbonden zijn. Als we uit onze woonkamer in onze 
rijdende woonwagen stappen, dan «sparen» we natuurlijk door 
de bereikte snelheid «tijd». Het is niet alleen wettelijk verboden 
(wie niet snel genoeg is, mag niet op de voorbehouden wegen!) 
maar het is gewoonweg onduldbaar langs de weg « tijd te verlie
zen». Dat hindert de andere rijdende woonwagens. 

De hedendaagse manager is de man die nooit tijd verliest. Hij 
is ook de man die te vroeg sterft, zo meent men toch, en wel juist 
te vroeg sterft en zo nog alle mogelijke tijd verliest, omdat hij 
nooit tijd wilde verliezen. En toch ontkomt vrijwel niemand aan 
de onuitgesproken, onberedeneerde en wellicht daarom juist on
weerstaanbare neiging de tijd het «lot» van de ruimte te doen 
ondergaan. Zoals aan de ruimte willen we ook aan de tijd het 
nieuwe, technisch bewerkte ritme van «onze» snelheid opleggen. 
Wij willen de tijd funktioneel beheren en ordenen, zoals wij dat 
ook met de ruimte doen. 

Toch stellen we ons wellicht, ook in deze tijd die beweert over 
alles vragen te durven stellen, veel te weinig vragen. «Verloren 
ruimte»,goed ! Maar «waarvoor» verloren ? Een toren is alleen 
verloren ruimte voor het opstapelen van boeken bijvoorbeeld, 
maar is hij ook «verloren ruimte» voor ons oog ? Voor het spel 
van de vormen en van het licht en van de kleuren ? «Verloren 
tijd» .jawel! Waarschijnlijk echter alleen maar voor de produk-
tie van bloemen in plastiek, of voor wie meent dat het leven on
mogelijk of onmenselijk is als niet elk gezin van drie personen 
over drie auto's beschikt. 

Misschien is «verloren tijd» onmisbaar, misschien is hij een 
van de grootste rijkdommen van dit leven. Een zoals alle rijkdom 
vaak verkeerd gebruikte mogelijkheid. Maar die dan toch nog 
beter verspild wordt, dan dat alle tijd ons door een ekonomische 
computer zou worden toegemeten. 

NEMROD 

8de lijst 

V.N., Ledeberg (2de storting) 100 
Noyaerts Gustaaf, St. Kwintens-Lennik 100 
Van Wichelen Herman, Zele 88 
C.M. Pasman, 's Gravenhage 500 
«Broederlijk delen». Duffel 2000 
«Weg met Waals-brusselse uitbuiterij», 
St. Stevens-Woluwe 200 
V.U.-afdeling, Assebroek - 500 
Augustijnen Walter, Mechelen - 250 
V.U.-afdeling, Haaltert 100 
V.U.-afdeling, Koekelare 1000 
«Broederlijk delen»,R. Joseph - Diksmuide 500 
T.O. 100 
«Broederlijk delen», Mortsel 200 
Herbosch Edward, Wommelgem 100 
V.U., Tervuren 1000 
Medaers Armand, Mechelen 500 
V.U.-afdeling Aalst 500 
Naamloos, Lier 200 
D.P., Pepingen 100 
G.C., Vorst-Brussel 300 
Verslijpe Antre, Tielt 50 
«Mijn eer is trouw !» 250 
Mevr. R.W., Gent 200 
R.A., St.-Martens-Latem 100 
Verstraete Leo, De Panne 300 
«Nog een pintje uitgespaard», naamloos. Vilvoorde 200 
Ryckebusch A., St. Andries 200 
De Grom Henri, Welle 200 
Strobandt Boudewijn, Wuizingen 200 
V.U.-afdeling Erps-Kwerps-Veltem 200 
V.U.-afdeling Edegem 1000 

Achtste lijst 
Totaal na Zevende lijst 

Totaal na achtste lijst 

11.238 
273.185 

284.423 

DIT IS DE ACHTSTE LIJST VAN STORTINGEN VOOR 
ONS NOODFONDS LIMBURG. HET BEDRAG DAT 
DOOR VELE GROTE EN KLEINE STORTINGEN WERD 
BIJEENGEZAMELD BENADERT PRAKTISCH DE DRIE
HONDERDDUIZEND FRANK EN WERD ZO SPOEDIG 
MOGELIJK AAN HET SOCIAAL FONDS VAN HET 
PERMANENT STAKINGSKOMITEE LIMBURG OVER
GEMAAKT. 
IN DE EERSTE PLAATS WILLEN WE VANDAAG AL
LEN VAN HARTE DANKEN, DIE DIT HEBBEN MO
GELIJK GEMAAKT, NIET ALLEEN OM HUN 
GEBAAR VAN SOLIDARITEIT MET DE LIMBURGSE 
MIJNWERKERS, WELK GEBAAR HEEL WAT EERSTE 
NOOD HEEFT KUNNEN LEDIGEN DOCH DAT DE 
EER HEEFT GERED. MEN KAN NA DEZE LANGE 
REEKS VAN STORTINGEN, NA DEZE LANGE REEKS 
VAN NAAMINITIALEN EN VAN GEMEENTENAMEN 
EN NA DE BIJNA EVEN LANGE RIJ VAN « BEGELEI
DENDE OPMERKINGEN » WAARUIT ZOWEL SPITS
HEID ALS EMOTIONELE GELADENHEID BIJ DE 
SCHENKERS SPRAKEN, NIET BEWEREN DAT ONZE 
MENSEN ONVERSCHILLIG ZIJN GEBLEVEN TEGEN
OVER DE LIMBURGSE SOCIALE TRAGIEK. 
DIT IS NOG NIET HET EINDE VAN DE STEUNAKTIE 
LIMBURG. NOG STEEDS ZIJN ALLE STORTINGEN 
— HOE KLEIN OOK — WELKOM. DE STRIJD VOOR 
LIMBURGS ONTVOOGDING, DAT IS IMMERS OOK 
VLAANDERENS ONTVOOGDING, IS NOG LANG 
NIET GESTREDEN. VAN DE MATE WAARIN WIJ 
ALLEN LIMBURG IN ZIJN VERZETSWIL TEGEN HET 
SOCIAAL-EKONOMISCH KOLONIALISME STEUNEN 
ZAL OOK DE VOORTZETTING VAN DEZE HARDE 
STRIJD AFHANGEN. 

WIE BIJ VERGETELHEID NOG GEEN BIJDRAGE 
STORTTE KAN DAT NOG STEEDS DOOR OVER
SCHRIJVING OF STORTING OP 

P O S T R E K E N I N G NR. 1476.79 
VOLKSUNIE, VOLDERSSTRAAT 71, 

1000-BRUSSEL, 
MET VERMELDING 

NOODFONDS 
LIMBURG 
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TIEN NIEUWE SCHOLEN... 

Zoals elk jaar sinds 1963 
keurde de regering de oprich
ting goed van 10 nederlandsta-
lige rijksscholen in het arron
dissement Hoofdstad Brussel. 
Dit gebeurt in uitvoering van 
de wet van 30 juli 1963 op het 
taalgebruik in onderwijszaken. 
De Staat moet jaarlijks 10 lage
re scholen met kleuterafdéling 
oprichten ten einde de vlaamse 
gezinshoofden een vrije school
keuze te waarborgen in rede
lijke voorwaarden. 

Slechts weinig bladen meld
den er bij dat er sinds 1960 nog 
geen enkele keer ook 10 scho
len werden geopend. Vorig jaar 
verscheen het koninklijk be
sluit op 4 juli in het staatsblad. 
De nieuwe schoolhoofden wer
den pas einde augustus ver
wittigd dat ze op 1 september 
een vlaamse school in het 
hoofdstedelijk gebied zouden 
moeten leiden ! Uiteindelijk 
werd slechts de helft van de 
tien voorziene scholen geopend, 
waarbij dient bedacht dat het 
publiek ter zake niet was inge
licht. 
Zal « rode leeuw » Vermeylen 

andermaal wachten tot einde 
augustus 1970 om de nieuwe 
schoolhoofden te benoemen, de 
nodige lokalen ter beschikking 
te stellen en de nieuwe scholen 
tijdig bij het betrokken publiek 
bekend te maken ? Oh, herto-
ginnedalse « overwinningen », 
nietwaar mijnheer Verroken ? 

RODE LEEUWEN 

De B.S.P.-afdeling Koningslo, 
gehucht van Vilvoorde, burcht 
van « rode leeuw » Frans Gel
ders, deelde in een tweetalig 
rondschrijven aan haar leden 
de schikkingen voor de poll in

zake kandidaten voor de a.s. 
raadsverkieizngen mede. Is het 
werkelijk zo dat men van « les 
chers members » vlaams-bewus-
te socialisten in het Brusselse 
maakt ? Wat zullen Machtens, 
Simonets, Francks en konsoor
ten grinniken... 

GEREZERVEEROE 
HOUDING 

Te Leuven hield het Davids-
fonds een werkkongres. Minis
ter Van Mechelen vroeg er al
gehele steun voor het rege-
ringsplan inzake gemeen
schapsproblemen. De minister 
(die er overigens wel in de 
bloemen werd gezet al werd 
beklemtoond, dat het Davids-
fonds daarom zijn kritische en 
onafhankelijke houding niet 
wenst op te geven) kwam van 
een kale reis terug : het kon-
gres wees beleefd doch beslist 
welke « steun of begrip » dan 
ook af. Voor als na blijft ook 
het Davidsfonds gekant tegen 
een federalisme met drie en 
wenst het vooral de houding na 
te gaan van de vlaamse manda
tarissen « tegen de vele adder
tjes onder het gras » in het zgn. 
plan Eyskens. 

Inderdaad : ook het Davids
fonds laat zich door « mirakel-
plannen » niet bedotten. Er 
zitten blijkbaar in Vlaanderens 
grootste kultuurvereniging veel 
meer koele hoofden dan in de 
kleine en grote cenakels van 
de kleurpartijen. 

SUPERIEURE TAAL... 

Zonder aan de volgende uit
spraak absolute betekenis te 
hechten is ze toch interessant. 

vooral met het oog op het — 
misplaatst — superioriteitsge
voel van de franstaligen in ons 
land. De waalse schrijver en le
raar Nederlands Viroux stelde 
vast dat er in de franse Larous-
se slechts 125.000 woorden 
staan, in de nederlandse van 
Daele 204.000. «Het Frans is dus 
geen superieure taal », zegt hij, 
« maar in België de taal der su
perieuren ». Wij Vlamingen 
kunnen het weten, maar aan 
die uitspraak voegen we toe : 
« maar weldra zal het Frans 
niet langer de taal der supe
rieuren zijn » waarmee we dan 
niet de suprematie van het Ne
derlands maar de — aloude ge
vraagde — gelijkheid in rechte 
en feite bedoelen. 

BUITENGEWOON 

ONDERWIJS 

In een motie sprak het na
tionaal bestuur der Kristelijke 
Arbeidersvrouwengilden zijn 
bezorgdheid uit over de behan
deling van het wetsontwerp 
Vermeylen-Dubois op het bui
tengewoon onderwijs. 

Ze spreken him waardering 
uit voor het baanbrekend werk 
door tal van mensen en instel
lingen verricht, om het lot van 
de gehandikapte kinderen te 
verbeteren en verzoeken het 
parlement het ontwerp over 
het statuut van het buitenge
woon onderwijs spoedig goed 
te keuren. De na te streven op
lossing dient uitsluitend ge
zocht, uitgaande van het belang 
van het kind. Partijpolitieke 
tegenstellingen mogen derge
lijke oplossing niet verhinderen 
of vertragen. Het is de plicht 
van de ganse gemeenschap om 
de integrale zorg voor deze kin
deren op zich te nemen. 

Het voornoemd bestuur 
vraagt ook, aan de ouders van 
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gehandikapte kinderen een ver
tegenwoordiging te geven in de 
regionale advieskommissies 
voor 't buitengewoon onderwijs 
en de subsidies voor het vrij 
onderwijs te berekenen op ba-
zis van de werkelijke kosten. 
Ten slotte wordt de wens uitge
drukt na het stemmen van de 
wet, de bouw en de financie
ring van nieuwe scholen, even
als de plannir^ en de rationele 

De vereniging van de hrusselse Ommegang is naar de ekspo in Osaka vertrokken. Ze zullen er een « echt » stukje helgische folklore 
vertegenwoordigen. Dat wil dan zeggen : wat er aan vlaams levenin de hoofdstad eens was verbeulemanst, verhmsseld. Pier den Drol 

moest het nog beleven ! 

programmatic in funktie van de 
werkelijke behoeften aan een 
objektief onderzoek te onder
werpen. 

TEGEN DE VOGELVANST 

De verenigingen voor de be
scherming en de studie van de 
vogels van Duitsland, Frank
rijk en Zwitserland, die in een 
buitengewone vergadering te 
Bazel (Zwitserland) bijeenkwa
men stelden verontwaardigd 
vast dat ondanks herhaald pro
test bij de belgische regering 
de massale vogelvangst en han
del onbeperkt voortduren. De 
verenigingen veroordelen deze 
plundering van de europese 
avifauna tijdens haar trek over 
België en betreuren het gemis 
aan internationale solidariteit. 
Ook 't Nationaal Verbond voor 
Natuurbescherming eiste zopas 
in een motie een nieuwe wet 
ter radikale bescherming van 
alle in het wild levende vogels. 

Het is niet voldoende boom-
plantingsakties toe te laten (en 
er individueel op te paraderen 
ook al heeft men ter zake geen 
verdiensten en behoort men 
zelfs tot de grootste natuur-
schenders) deze internationale 
tik op de vingers herinnert er 
ons aan dat in ons land inzake 
echte natuurbescherming nog 
quasi-alles moet gebeuren. 

PLANT EEN BOOM 
(red.) Naar aanleiding van het euro

pees natuurbeschermingsjaar 1970 wer
den op 21 maart in het vlaamse land 
zowat overal bomen geplant. Op 2 april 
had het sekretariaat van de boomplant-
aktie van de B.R.T. de beschikking over 
een eerste, voorlopige en onvolledige 
uitslag: 406.538 bomen geplant. Per pro
vincie onderverdeeld als volgt : Antwer
pen 179.011, Brabant 36.008, Limburg 
27.720, Oost-VIaanderen 127.238 en West-
Vlaanderen 36.561. De aktie liep tot gis
teren 18 april, zodat we ons straks aan 
hogere en vollediger cijfers mogen ver
wachten. Bovendien werden slechts 1/3 
van het aantal groenkomitees bij het 

sekretariaat gesinjaleerd, werden de in
dividuele aanplantingen niet in boven
vermelde cijfers vermeld, en werd even
min rekening gehouden met bepaalde 
streefcijfers in sommige gemeenten, om
dat deze gemeenten hun aanplantings-
aktie spreiden over de periode 1970-71. 
Een groot aantal gemeenten willen hun 
aanplantingsaktie planologisch verrich
ten en beperkten zich daarom op 21 maart 
tot een simbolische boomplanting. Al
dus bekeken kan men de aktie van 21 
maart als een kollektief simbolische 
daad beschouwen, begin van een totaal 
streven naar een meer leefbaar, mooier 
en gezonder leefmilieu. 

Het was dus maar een start. Er worden 
andere akties gepland, o.a. het opsporen 
en bewerken van groenloze zones in 
Vlaanderen voor het aanleggen van bos
sen, waarbij in de eerste instantie aan 
West- en Oost-Vlaanderen wordt ge
dacht. 

Ten rande daarvan bloeiden en bloei
en intussen andere initiatieven welig. 
Het «Centrum voor Natuurbescher-
mingsedukatie» heeft voor morgen zon
dag 19 april een reeks akties gepland 
in samenwerking met allerlei jeugdver
enigingen : groepsspelen, bosspelen, na
tuurwandelingen en dies meer. De 
jeugdorganizaties zullen een aantal ei
sen formuleren en de politieke partijen, 
zowel nationaal als lokaal vragen hun 
standpunt ten aanzien van het «groen
manifest» bekend te maken. Geweste
lijk zijn er nog andere initiatieven te 
vermelden, reeds geruime tijd gestart of 
tans van stapel lopend. We denken hier
bij aan de bescherming van nog bestaan
de bossen, de aktie ter bescherming van 
de heide (Ten Haag-dooi'nheide op 25 

april o.a ) en zo meer. Heel wat Volks
unieafdelingen en werkgroepen hebben 
ter zake een prikkelende rol gespeeld 
of hebben voor hun gemeente voorstel
len of plannen geformuleerd. Herin
neren we aan de specifieke V.U.-aktie 
in januari jl., aan het wetsvoorstel van 
Haegendoren inzake Meerdaal Woud 
en Heyerlee Bos, aan de V.U.-voorstellen 
die tijdens een perskonferentie werden 
bekend gemaakt en waarop zowel volk
se akties als parlementaire initiatieven 
steunen. 

Er is in elk geval een aktieve bewust
wording ontstaan over de ernstige be
dreiging van het leefmilieu Het zal no
dig zijn deze akties te bestendigen, ten 
einde druk uit te oefenen op d'' uiterst 
traag werkende wetgevende machine, 
die nog enorm veel moet doen om de 
lucht- en waterbevuiling af te remmen, 
in te dijken en zoveel mogelijk de voor 
het leefmilieu zo nadelige gevolgen van 
de industriële expansie weg te werken 
en tot een sluitende reglementering te 
komen. 
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in de kamer 
Er viel niet veel te beleven deze week, 

geachte lezer en lieve lezeres. De op-
j)ermandari jnen van de partijtoppen 
-waren nog afwezig. Van Eynde de (on
verl ichte) B.S P.-despoot teisterde nog 
steeds in inwoners van vreemde landen 
m e t zijn aanwezigheid. Collard droom
de vakantiedromen van linkse front
vorming omdat het eigen B.S.P.-frontje 
alsmaar door ineenschrompelt. Larock, 
de B.S.P.-fraktieleider, die eens een 
schit terend joernalist was, zat er, hoog
rood als steeds mistroostig bij om de 
rode wacht te verzekeren. C.V.P.-frak-
tievoorzitter van Elslande hield onge
dwongen en diskreet een oogje in het 
zeil, omdat je nooit weet wat de vrien
den, onder invloed van elektorale op
stootjes, er kunnen van maken. Want 
het ging om de rechtspersoonlijkheid 
van de universiteiten van Brussel en 
Leuven. En ook van Elslande weet na
tuurli jk dat 28 t.h. van de kredieten 
voor de nederlandse V.U.B, en 72 t.h. 
voor de franstalige U.L.B, onverdedig
baar zijn. Hij voorziet bovendien dat 
de regering deze verdeelsleutel zal moe
ten wijzigen, maar de jonge dravers 
mogen toch niet onverhoeds op hol 
slaan. Daarom lummelde hij wat rond 
om zo nodig de teugels wat aan te trek
ken en wat bij te mennen. 

Van den Boeynants lag nog wat uit 
t e zieken in la douce France, en zijn ri
vaal (uit een lagere kwalifikatieklasse) 
de achtbare heer Persoons hing wat 
rond, een tikkeltje verward en verwe
zen als gewoonlijk. De welgedane 
P.V.V.-heren zaten nog in hun staatsie
zetels aan dure, glimmende mahonie-
bouten bureaux in hun beheerderskan-

in de senaat 
De Senaat hervat te woensdag zijn 

werkzaamheden in openbare zitting na
dat dmsdag de kommissies reeds aan het 
werk togen. 

In de kommissie van Grondwetsher-
zienmg die de aandacht blijft gaande 
houden kwam het reeds tot scherpe bot
singen o.m. in verband met artikel 104 
over de Hoven van Beroep. Senaatsvoor
zitter Struye, die ook voorzitter is van 
deze kommissie had nog maar net ge
zegd dat er geen debat meer mocht 
plaats vinden in openbare vergadering, 
omdat in juni jl. na het sluiten van de 
algemene bespreking het eerste lid van 
de tekst goedgekeurd was of de waalse 
poppen gingen aan het dansen. De Wa
len bleken niet akkoord omdat de Voer-
streek in dit geval onder het Hof van 
Beroep van Antwerpen zou vallen. Plot
seling bleek het waarschijnlijk dat er 
geen 2/3 meerderheid was voor dit punt 
en was het meteen zonneklaar dat de 
regeringspartijen een aardig stukje to
neel gespeeld hebben toen zij dit artikel 
104 voor de grote vakantie op de agenda 
van de openbare zitting van de Senaat 
brachten. Zij wisten dat ze verdeeld wa
ren, zij wisten dat er toen niet zou doM"-
komen maar ze wilden de schuld op de 
Volksunie stoten ! Een fraai spektakel 
van bedrog van de vlaamse gemeen
schap ! 

Wat opviel dinsdag was de afwezig
heid van senator De Baeck op deze kom
missie. Hij wordt als lid gekontesteerd 
Sfloor de meerderheid van de andere 
P.V.V.-senatoren en een fraktievergade-
r i n g zal bijeengeroepen worden om zijn 
vervanging te bespreken. De P.V.V. wil 
een Vlaming vervangen door een frans-
ïalige in deze kommissie om zo steeds 
*ekei te zijn van een meerderheid, nu 
Be Vlaamse socialisten, de meest rugge-
graatlozen onder de vlaamse parle
mentsleden de jongste maanden, meest-
Bl met de Walen meestemmen. 

Men kan echter niemand vervangen 
in de kommissie zo hij zelf niet akkoord 
is. Nu beweert De Baeck bij hoog en bij 
laag dat hij geen ontslag wil nemen. 
Afwachten wie nu kapituleert: De Baeck 
met de Vlamingen of de franstaligen. 

Op de vergadering van woensdag wist 
senator Baert, altijd hoffelijk en handig, 
het er door te drukken op de kommissie 
dat de Hoven van Beroep toch op de 
agenda van de Senaat zou komen vol
gende week. 

Afwachten nu wat er gebeurt. Zonder 
de V.U. zou het punt echter zeker op 
de lange baan geschoven zijn. 

Het wetsvoorstel betreffende het so
ciaal statuut van de sportbeoefenaar 

toren. Donderdag bij de stemming zul
len zij hun dure, bronskleur, vers inge
voerd uit zuiderse oceaanstranden. bo
ven goedzittende wandelpakken, aan de 
bleke thuisgebleven koUegas laten be
zichtigen. 

De enige aanwezige P.V.V.-er Groot
jans, opende na de uiteenzetting van de 
verslaggever het debat. Hij stond in 
geen gemakkelijke pozitie : aan de ene 
kant zijn hondsdolle brusselse partijge
noten die de V.U.B, in één handomdraai 
om de hals willen brengen, en aan de 
andere de bedreigde vlaamse belangen. 
Als overtuigd flamingant koos hij be
hoedzaam de zijde van de V.U.B. Er 
was echter geen enkele P.V.V-er aan
wezig, om voor het klassieke handge
klap te zorgen. 

Maurits Coppieters had amendemen
ten ingediend om het ontwerp te verbe
teren. Hij wees op de gevaren van het 
regeringsvoorstel, stelde vast dat het 
wetenschappelijk onderzoek onttrokken 
wordt aan de kulturele autonomie. Hij 
bestreed de hogere kredieten aan de 
franstalige universiteiten ten nadele 
van de vlaamse universiteiten Hij 
noemde het ontwerp bepaald slecht 
voor de V.U.B, en kloeg de afwezigheid 
aan van kontrolemaatregelen Het ont
werp zo zei hij samenvattend, zegt tege
lijk teveel en te weinig. Tot besluit 
stelde hij zeven precieze vragen aan de 
minister. 

De socialist Bert(je) van Hoorick 
kreeg nog eens een onschuldige aanval 
van flamingantisme. Sommigen die hem 
vóór de oorlog gekend hebben beweren 
dat Bertje toen een revolutionaire fla
mingant was, die niet zo ver van het 
nationalisme stond. Later is hij volle
dig omgeslagen en werd hij kommunis-
tisch volksvertegenwoordiger. Nog la
ter is hij ten dele omgeslagen en socia
listisch volksvertegenwoordiger gewor
den. Van Hoorick heeft een stelregel 
van Lenin over de politieke taktiek in 

zijn eigen loopbaan toegepast : wie de 
berg wil beklimmen en niet bereid is 
in zig-zag te marsjeren en op zijn stap
pen terug te keren, zal de top nooit be
reiken. Wij weten niet of Bertje ooit 
de top zal bereiken, minder goed uitge
ruste bergbeklimmers hebben hem ech
ter wel langs de sluipwegen van zijn 
parti j bereikt. 

Jef Olaerts interpelleerde Namèche, 
minister van Volksgezondheid over de 
maatregelen om de spreiding van de 
apoteken door te voeren. Spreker was 
het eens met het opzet : de pat iënten 
overal in de gelegenheid te stellen zich 
medicijnen aan te schaffen. Zijn kr i
tiek sloeg op de omslachtigheid tot he t 
verkrijgen van een vestigingsvergun
ning, en de financiële gevolgen hiervan. 
Hij vreesde dat de minder begoede jon
ge aootekers hierdoor zouden geschaad 
worden. En dat vond hij ondemokra-
tisch. 

Evrard Raskin kwam tussen beide bij 
de bespreking van de maatregelen om 
ontslagen mijnwerkers in overheids
dienst op te nemen Hij loofde de geest 
die deze maatregelen had ingegeven, 
maar noemde de rezultaten onbedui
dend. Hij drong aan op een echte rekon-
versiepolitiek die de betrokken mijn
werkers ten goede komt Dat wordt niet 
bereikt met de werkverschaffingspoli-
tiek zoals zij in Limburg totnogtoe 
wordt gevoerd. 

Luc. Vansteenkiste zegde harde waar
heden over het beleid van het Openbaar 
Ambt. Hij stelde vast dat de staat een 
slechte werkgever is, en verwees naar 
de misnoegdheid bij het personeel en 
de stakingen van de laatste tijd. Hij 
verklaarde dat het reaktionaire mono
polie van de twee vakbonden dient ver
broken en demokratische verkiezing, 
na 11 jaar (!), moeten gehouden wor
den. Hij kloeg de verfoeilijke politize-
ring aan. die het peil van de ambtenari j 
onontkoombaar omlaag haalt. 

Nik Claes. 

De gevel van het parlementsgehouio te Bmssel ivordt vernieuwd. Wil men daar
mee het zieke Belgié wat opkalfateren ? Dan moeten de leiders van het land toch 

weten dat het slechts de {aqade is die zij herstellen... 

van senator C. De Clercq bleef heel wat 
oppozitie uitlokken in openbare verga
dering ondanks het feit dat het oor
spronkelijk voorstel op tal van wezen
lijke punten volledig herschreven werd 
door amendementen van senator Baert. 
De P.V.V.-ers Cuvelier (Ronse) en van 
der Poorten bleven het bestrijden. Het 
voorstel heeft eigenlijk nooit een gun
stig onthaal genoten maar senator De 
Clercq heeft zich als een duivel in een 
wijwatervat geweerd om toch maar een 
wetsvoorstel van zijn hand tot wet te 
maken. De C.V.P. en de B S.P. bleken 
uiteindelijk bereid, zij het mopperend, 
hem zijn zin te geven na het aanvaarden 
van tal van amendementen in de kom
missie. De meerderheid hoopt echter 
dat het nooit door de Kamer zal aan
vaard worden.. . 

Een sub-amendement Baert werd zelfs 
nog in openbare vergadering aanvaard 
en wel met algemene stemmen van de 
honderd aanwezigen wat fraktievoor-
zitter Jorissen toeliet te roepen dat de 
Senaat eindelijk wijs wordt. Meer en 
meer werpt senator Baert zich op tot 
een van de allerknapste juristen van de 
Senaat. Herhaaldelijk wordt hij tegen
woordig in de kommissies door iedereen 
bijgetreden. Woensdag gebeurde dit 

voor het eerst ook in een openbare ver
gadering. 

In de wandelgangen werd nog even 
nagekaart over het jongste radiopraatje 
van senator van Acker (C.V.P.) over de 
nederlaag van de vlaamse senatoren in 
de kommisie voor gi-ondwetsherziening 
wat betreft het inschrijven van grenzen 
van Hoofdstad-Brussel in de grondwet. 
De mondelinge vraag van senator Joris
sen aan premier Eyskens was in de roos 
geschoten. 

Woensdag bleek in de kommissie voor 
grondwetsherziening dat ook wat de 
alarmbel betreft het regeringsvoorstel 
volledig afbrokkelt en dat men terug 
komt op de onvervalste grendel zoals 
die bij het eerste voorstel Eyskens ge
formuleerd werd. 

De eerste-minister vroeg zelfs aan de 
senatoren klaarheid te scheppen en hem 
te zeggen of ze nu voor of tegen zijn 
voorstellen zijn, of ze die zullen doorla
ten of tegenhouden ! 

De verwarr ing bij de meerderheid 
groeit, de franstaligen zijn bang voor 
de oppozitie en proberen er het maxi
mum uit te halen terwijl de Vlamingen 
al zoveel toegegeven hebben dat hen de 
lust tot kunstmatig optimisme van 
langsom meer ve rgaa t 

Evrard Raskin : « Amnestie voor Lim
burgse stakers ! » 

ONZE PARLEMENTSLEDEN 
STAAN HUN MAN 

• Volksvertegenwooraiger Olaerts in
terpelleerde de minister van Volks
gezondheid over het besluit van 9 
februari jl. tot spreiding van het 
aantal apoteken. 

• VolksvertegenwoordiRer Coppieters 
kwam tussenbeide in het debat over 
he t wetsontwerp inzake de toeken
ning van de rechtspersoonli.ikheid 
aan de vrije universiteiten Brussel 
en Leuven. Hij diende hierbij ver
scheidene amendementen in. 

• Volksvertegenwoordiger Vansteen
kiste kwam tussenbeide tijdens he t 
debat ever de begroting van de dien
sten van de eerste minister. Een 
amendement bij ar t ikel I van deze 
begroting werd door de heer Van
steenkiste ingediend. 

• Bü de bespreking van het wetsont
werp tot wi.jziging van het konink
lijk besluit ter bevordering van een 
gemakkeli jker werving of indienst
neming in overheidsdienst van we
gens gedeeltelijke of geheel gesloten 
kolenmijnen ontslagen personen 
kwam volksvertegenwoordiger Ras
kin tussen. 

• Volksvertegenwoordiger R a s k i n 
heeft in de Kamer een wetsvoorstel 
ingediend tot verlening van amnes
t ie voor feiten, gepleegd in de lim-
burgse mijnstreek naar aanleiding 
van de staking. 

• Senator Baert kwam herhaaldelijk 
tussenbeide tijdens de artikelsge-
wijze bespreking van het wetsvoor
stel betreffende het sociaal s ta tuut 
van de sportbeoefenaar. 

• Het wetsvoorstel van volksvertegen, 
woordiger De Facq betreffende de 
deelneming aan de vergaderingen 
van de gemeente- en provincieraden 
en van de kommissies van openbare 
onderstand werd in overweging ge
nomen. 

• Volksvertegenwoordiger Hector Goe-
mans diende bij de Kamer een wets
voorstel in over de luchtverontreini
ging door autouitlaatgassen. 

• Schriftelijke vragen werden gesteld 
door senatoren Jorissen, van Haegen-
doren. Bouwens. Blanquaert . Persyn, 
Vandeweghe, Hardy, Claes, Ballet, 
Roosens, Baert . Diependaele De 
Paep en Elaut. en door volksverte
genwoordigers Mattheyssens. Ras
kin, Vansteenkiste. Sehiltz, Verduyn, 
Sels. Babyion, Leys, De Facq en Cop
pieters. 

« 



Nog een week scheidt ons van de slotdag van 
ons partijkongres. « Slotdag ? Wij 
meenden dat er dit jaar maar één 
kongresdag was » zullen 
misschien een aantal partijfeden replikeren. 
Eén massadag inderdaad, maar er zijn 
talrijke voorbereidings- en uitwerkingsdagen 
aan deze 26 april voorafgegaan. 
Nooit werden zovelen in de voorbereiding 
betrokken via studiedienst en 
kommissiezittingen. Nooit werden met 
zoveel aandacht de voorgestelde teksten en 
ontwerpbesluiten op afdelingsvlak 
en arrondissementsraden doorgenomen, 
besproken en geamendeerd. Het werd een 
stortvloed van nieuwe vizies, 
wijzigingsvoorstellen, kleine korrekties. 

voor een leefbare gemeente 
in een federaal Vlaanderen 
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leefbare gemeenten in een 

federaal Vlaanderen 

de g e m e e n t e : k e r n v a n een n i e u w e 

gemeenschap in een federaal Vlaanderen 

Om er in april geen uitput-
tingskongres te moeten van 
maken werd als volgt te werk 
gegaan bij beslissing van de 
Partijraad, hoogste en soeve
rein partijgezag. In maart werd 
OD een speciale Partijraad, ver
sterkt met al de leden van de 
arrondissementele besturen, 
een bazisbespreking gewijd aan 
de voorgestelde teksten en 
amendementen. De woordvoer
ders van de arrondissementen 
in konfrontatie met de kongres-
kommissie hebben er inderdaad 
gesproken tot de quasi-uitput-
ting. De stemming gebeurde zo 
dat teksten, waar zes op de ze
ventien arrondissementen na 
de bespreking niet over ak
koord geraakten, weerhouden 
bleven voor de slotdag van 26 
maart. Daar zal door het voltal
lige kongres opnieuw bespre
king en stemming gebeuren 
volgens de klassieke kongres-
statuten. De overgebleven ma
terie biedt een mooie waaier 
van knelpunten, die deze zon
dagvoormiddag interessant be
looft te maken. De vertegen
woordiging van de minder
heidsgroepen in de schepenkol-
leges, samenstelling van ge
meentelijke adviesraden en hun 

. bevoegdheid in een vernieuwde 
gemeentelijke demokratie. 

Nieuwe vizies op de funkties 
en het sociaal beleid bij het ge
meentepersoneel. De « hete 
kwestie » van grondbeleid, ver
kavelingen en verhaalbelastin-
gen. Jeugdpolitiek. Ontwikke
lingshulp en gemeentelijke 
sfeer errond. 

Inderdaad voldoende om de 
konfrontatie spannend te ma
ken. 

VAN GEMEENTE TOT 

EDERAAL VLAANDEREN 

« Die van de Volksunie sleu
ren overal het federalisme bij » 
zei me eens een hoekige tegen
spreker in een debat. Was het 
G.B. Shaw niet die vaststelde 
dat een volk zonder zelfbestuur 
inderdaad daar vooral over 
spreekt, zoals een zieke over 
zijn ziekte. En toch is deze ver
wijzing naar het federalisme in 
verband met ons kongres over 
een vernieuwd gemeentebeleid 
meer dan gepast. Open demo
kratie en een leefbaar Vlaande
ren waren in vorige artikels de 
kernwoorden die de geest van 
dit kongres samenvatten. Een 
goedbestuurde gemeente als 
voorafbeelding in geest en be

stuur van wat wij steeds heb
ben voorgehouden dat het nieu
we federale Vlaanderen zal 
moeten worden. 

« Niet zo maar een Vlaande
ren, maar een schoner Vlaan
deren » slingerde ons enkele ja
ren geleden een vooraanstaand 
weekbladeditorialist toe. De 
Volksunie heeft de uitdaging 
aanvaard. Via de kongressen 
van.de jongste jaren, via stu
diedagen en pubïikaties is onze 
jonge partij de weg gegaan 
naar een programmatische uit
bouw, waarvan objektieve te
genstanders reeds herhaalde
lijk de waarde toegegeven heb
ben. 

« Maar ze kunnen niets doen, 
ze zitten alleen maar in de op-
pozitie » is de nieuwste slogan-
dooddoener geworden, nadat 
door onze gestadige vooruit
gang en uitbouw de andere 
dooddoeners sistematisch naar 
de muzeumzolder werden ver
wezen. 

De gemeenteverkiezingen 
kunnen een massale weerleg
ging worden van deze anti-be
weringen. Men moet geen pro
feet zijn. geen ingewijde in de 
achtergronden van de politiek 
om te durven voorspellen dat 
oktober in heel wat gemeenten 
de politieke kaart grondig door 
elkaar zal gooien. Aan de top : 
0-1 het nationale vlak, op pro
vinciaal beleidsvlak gelden 
loodzwaar de bevelen van de 
unitaristische bonzen Houben. 
van Esmde en Vandekerckhove 
wier liefde voor hun gezamen
lijke belangen de haat voor de 
Volksvmie zo groot maakt, dat 
de C.V.P.-leiaïng het formu
leerde « de Volksimie zal nooit 
op onze rug aan de macht gera
ken ». Op lokaal terrein ligt het 
dikwijls anders. Houben wikt, 
maar de lokale leiding be
schikt, omdat de greep van de 
bonzen op dit vlak dikwijls erg 
zwak is. Daar kan de Volksunie 
op heel wat plaatsen geroepen 
worden tot bestuursverant-
woordelijkheid, die in geest en 
uitoefening een voorafbeelding 
moet worden van de nieuwe op
vattingen die ooit in de Vlaam
se federale staat de restanten 
van het « Belgique de papa » 
moeten wegvagen. 

Een open, vernieuwde demo
kratie in de gemeente. Plura
listische houding op onderwijs-
en kultuurgebied. In benoemin
gen en beleid de wet van de 
verdelende rechtvaardigheid 
laten heersen in plaats van de 
diktatuur van een meerderheid 
van vijftig plus een. Vorming 
en informatie van de publieke 
opinie kan tot een mentaliteits
verandering leiden, die niet 
langer goedwillenden berus

tend moet doen zeggen : « In 
onze gemeente gaat het niet, 
het peil is er nog niet ». De po
litieke macht op gemeentelijk 
vlak kan een hefboom worden 
van mentaliteitsverandering 
naar boven, die ook zijn weer
slag zal heijben in de houding 
tegenover de nationale bel-
gische politiek. « Een klimaat 
van vrijheid » op gemeentelijk 
niveau is de beste groeibodem 
voor politieke bewustwording, 
wat zeer snel de vlaamse ont
voogding zal ten goede komen, 
de gang naar het federalisme 
versnellen. Is deze vlaams-na-
tionale aanwezigheid op lokaal 
vlak dan niet een opdracht die 
ver de klassieke gemeente-am
bities en «maar dorpspolitiek»-
opvattingen moet overstijgen ? 

Waar een massale vlaams-na-
tionale doorbraak of een gun
stige « op de wip »-situatie onze 
partij een beleidskans geeft, 
moeten wij deze vernieuwende 
geest, deze intern-federale vi-
zie verwezenlijken. Zelfs in de 
oppozitie kan men daar veel 
toe bijdragen. 

Ook leden van de minderheid 
kunnen met stevige argumen
ten, diepe persoonlijke overtui
ging en respekt bij de tegen
stander soms tot rezultaten ko
men die nationale strakke lij
nen kunnen doorbreken. 

Doorheen de massas rezolu-
ties, doorheen de soms zeer 
technische besluiten wil ons 
kongres die geest doen door
dringen bij kaderleden en be
stuursleden, bij wie als manda
taris van meerderheid of oppo
zitie onze partij zal moeten 
vertegenwoordigen. 

Maar meer dan waar ook 
staan hier tussen droom en 
daad veel praktische dorpsbe-
zwaren. De « dorpspolitieke » 
mentaliteit die nog in zovele 
gemeenten heerst, zou de per
soonlijke bekoring kunnen 
meebrengen zich maar aan te 
passen bij die stand van zaken, 
het hek aan de oude stijl te la
ten hangen, of erger : mee te 
vooizen met degenen die vin
den dat kongresteksten voor 
wat anders dienen dan voor het 
dagelijks beleid in de gemeen
ten. 

Dit zou misschien renderen 
op korte termijn, maar ons op 
verdere afstand maken tot 
« een partij als de andere », 
vooral bij de jongeren die, 
waarvan statistisch blijkt dat 
onze toekomst politiek volledig 
op hen rust. Nooit stemden die 
jongeren zo talrijk voor de 
vlaams-nationale partij, nooit 
echter was die generatie zo 
kritisch en bijgevolg politiek 
verschuifbaar. Onoprechtheid, 
eigenbelang, wordt door haar 

ontmaskerd. Zij heeft het land 
aan strebers zonder veel in
houd, aan tapkastpolitiekers. 
Aan de oude stijl van handjes-
drukken en schouderklopjes, 
zonder ernstige vizie in het be
leid. 

Dit i n z i c h t moet onze 
partij doordringen van hoog tot 
laag. Daarom moeten onze af-
delingsverantwoordelüken zor
gen dat al onze kadermensen 

massaal aanwezisr «iin on ons 
kongres 

Aanwezig vanai ae opening 
op zondagvoormiddag waar 

,vóór dt debatten en stemmm-
gen die nieuwe brede kijk op 
« Een nieuw gemeentfbleid » 
wordt ontnionid door drs. iVTan-
rits Connieters. Wie hadden we 
daarvoor beter kunnen nemen? 

Walter Luyten. 

PROGRAMMA 
— 10 u. opening : Toespraak van volksvertegenwoordi

ger M. Coppieters « Voor een nieuw gemeentebeleid » 

— 10 u. 45 ; Bespreking van de rezoluties en amende

menten-stemmingen 

— 12 u.45 : pauze 

— 14 o. 30 : De stem der jongeren : toespraak door een 

jeugdspreker 

— 15 u. : Projektie van de f i lm « Mooi Vlaanderen ? » 

— 15 u. 30 : Toespraak van de algemene voorzitter Frans 

van 6.BX Eist « De Volksunie en de politieke aktualiteit » 

• ^ 16 u. 30 : Slotwoord van de kongresvoorzitter volks

vertegenwoordiger Jo Belmans. 

Er is mogelijkheid tot middagmaal in de Galerij Raven-

stein en in het Centraal Station (v lakbi j ) . 

AI onze kader- en bestuursleden worden opgeroepen zo 

talrijk mogelijk deel te nemen aan dit kongres. Deeln?me 

is voor hun plicht. Leden worden vanzelfsprekend even

eens talrijk verwacht 

http://van.de
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ONDSTOFFEN 
NAAST HET VRAAGSTUK VAN 

DE VOEDSELVOORZIENING VAN 
DE WERELDBEVOLKING EN DAT 
VAN DE WATERBEVOORRADING 
IS ER HET PROBLEEM VAN DE 
GRONDSTOFFEN. DE WERELD 
SCHIJNT IN DIT OPZICHT TOT NOG 
TOE ZOWAT GELEEFD TE HEBBEN 
ALS N RENTENIER, DIE ZICH NIET 
AFVRAAGT OF ZIJN KAPITAAL 
WEL ZAL REIKEN TOT AAN ZIJN 
DOOD DE VERHOOGDE BEHOEFTE 
AAN GRONDSTOFFEN VOOR EEN 
ZICH STEEDS SNELLER INDUS-
TRIALIZERENDE WERELD IS NOCH
TANS VAN AARD, OM ZICH BE
PAALDE VRAGEN TE STELLEN. EEN 
VOORBEELD ZAL DUIDELIJK MA
KEN DAT DE KOMMERLOOSHEID 
VAN DE RENTENIER VOORNOEMD 
NIET GEWETTIGD IS : DE PRODUK-
TIE EN HET VERBRUIK VAN PE
TROLEUM STEEG VAN 340 MILJOEN 
TON IN 1944 ( DUS IN HET LAATSTE 
JAAR VAN DE WERELDOORLOG, 
DIE DE BEHOEFTE AAN PETROLE
UM ENORM DEED STIJGEN ) TOT 
2 MILJARD TON IN 1968. 

Het verbruik aan staal vervijfvoudig
de in de jongste veertig jaar, terwijl 
bepaalde ertsen zoals aluminium m snel 
stijgende mate verbruikt worden als 
gevolg van nieuwe technieken ( stijging 
met koéfficiént 22 ) de jongste dertig 
jaar. Zo verbruikte de mens in dertig 

jaar tijds 45 miljoen bauxiet, hetzij 15 
maal meer dan in 1940. 

Zoals met de watervoorraad is de ver
spreiding der grondstoffen geografisch 
gezien zeer ongelijk en moesten bepaal
de landen, die eertijds rijk aan grond
stoffen waren op Leker ogenblik vast
stellen dat hun beschikbare rezerves 
angstwekkend waren gedaald. Zo moe
ten tans de Verenigde Saten meer dan 
een vierde van hun petroleum invoeren 
om de eerste olieproducent ter wereld 
te kunnen blijven, terwijl er behalve 
Frankrijk geen enkel geindustrializeer-
de mogendheid meer is die geen alumi
nium moet invoeren om de eigen pro-
duktie op peil te houden. 

Tegenover de vermindering der 
grondstoffen — die men niet kan bepa
len — is er het feit van de stijgende be
hoeften en niets wijst er op dat deze be
hoeften zullen gestabilizeerd worden, 
integendeel en cm de eenvoudige reden 
dat de wereldbevolking gestadig en 
steeds sneller toeneemt. Vermits er in
zake bevolkingstoename nog geen en
kele konkrete aanwijziging is over een 
stabilizering kan men zich dus de vraag 
stellen : hoe zal het met de wereldpro-
duktie van allerlei aanmaak- en ver-
bruiksgoederen aflopen, geplaatst te
genover het onmiskenbare feit van een 
langzame maar zekere uitputting van 
de ondergrond. 

Wanneer men alleen rekening houdt 
met de tans bekende gegevens van het 
vraagstuk ( ritme van aangroei van be
hoeften en produktie en bekende be
schikbare rezerves ) dan zou men de 
toekomst inzake grondstoffenbevoorra-
ding met grote zorg moeten tegemoet 
zien. Rekening houdend met de behoef
ten en de produktie op wereldschaal ge
durende één jaar — sommige namen 
1964, anderen 1966 — variëren de schat

tingen ( tevens per soort en per produk-
tietak ) tussen 20 en 100 jaar overblij
vend relatief komfort inzake bevoorra
ding, in welke schatting de meest gel
dende cijfers qua bevolkingstoename 
werden mgekalkuleerd. Er is echter 
niet voor alle grondstoffen een even ge-
luststellend perspektief. Om nogmaals 
bauxiet te nemen, m 1966 kon men nog 
lekening houden met een rezerve voor 
de komende 100 jaar, doch dit cijfer 
daalde tot veertig jaar op de bazis van 
de voorziene delving tegen 1980. 
Een blijkbaar sterk geruststellende fak-

tor ter zake is echter het feit dat men 
steeds nieuwe lagen grondstoffen ont
dekt. Een der meest treffende voorbeel
den daarvan is de ontdekking van nieu
we olielagen m de Verenigde Staten. In 
volle tweede wereldoorlog sprak een re
geringsrapport de vrees uit, dat de Sta
tes nog slechts voor vijftiental jaren 
aan olierezei-ves beschikten. Hoewel de 
Verenigde Staten sindsdien hun oliepro-
duktie verdubbeld is na de ontdeklcing 
van nieuwe lagen ( van 2 tot 5 miljard 
ton. ) In 1939 werd de bekende oliere-
zerve in de wereld op 5 miljard ton ge
schat. Inmiddels werden 25 miljard ton 
olie verbruikt en worden de huidige re
zerves op 65 miljard ton geschat, waar
uit blijkt dat men dus in die periode 
85 miljard ton nieuwe olielagen heeit 
ontdekt. Men heeft niet alleen zeer uit
gestrekte olielagen ontdekt doch men 
heeft ook gaandeweg de techniek van 
de opsporing zodanig verbeterd dat zelfs 
tamelijk recente schattingen volledig 
moesten herzien worden. Het zelfde 
verschijnsel deed zich voor met het 
ijzererts terwijl de ontwikkeling van de 
kernwetenschappen het belang van be
paalde ertsen deed verminderen en de 
aanwending van tot dan toe ongebruikte 
delfstoffen deed toenemen. 

Een tweede geruststellende faktor is 
het feit dat bepaalde grondstoffen, 
waaraan schaarste begint te heersen, in 
toenemende mate door andere, veelal 
nieuwe ontdekte grondstoffen even-
waard'ig kunnen vervangen worden. Zo 
is Rusland ertoe overgegaan bauxiet 
met sukses te vervangen door nefelien, 
een erts van de aluminiumfamilie, dat 
m ruime mate m Siberië wordt aange
troffen, overigens onder sovjetbeheer 
een ontwikkelingsgebied bij uitstek. 
Besluitend kan men stellen dat de grond-
stoffenbevoorrading nog steeds niet 
m angstwekkende mate bedreigd wordt, 
wat niet betekent dat men geen voor
zorgen zou moeten nemen. Op korte ter
mijn stelt de grondstoffenschaarste { of 
vermindering ) zich vooral als vraag
stuk voor de grote industrielanden, die 
het momenteel ( nationaal ) oplossen 
door het nemen van koncessies in de 
ontwikkelingslanden ( m zekere zin een 
voor deze mogendheden onvermijdelijke 
betaling op een terrein waar ze qua 
vrijwillige en onvoorwaardelijke hulp 
schromelijk te kort schieten ). Een twee
de uitweg is de studie van tans in on
bruik geraakte of nog niet gebruikte 
ertsen ( cfr. het russische voorbeeld in 
Siberië ). Maar op lange termijn komt 
men uiteindelijjk terecht, waar men 
voor gans het vraagstuk van de mense
lijke overleving terecht komt, nl. bij de 
gezamelijke, internationaal te organize-
ren en te koördineren studie en samen
werking. 

DÉZE WEEK 
IN DE WERELD 
• Wegens een lek in de zuurstoftanks 

van ApoIIo 13 dient van een lan
ding op de maan te worden afgezien. 
Het ruimtetuig vat — na de on
vermijdelijke omwenteling rond de 
maan — de terugtocht naar de aarde 
aan, samen met de «Lem» of maan-
landingstuig, waarvan de zuurstof-
bevoorrading intakt is en instaat voor 
het levensbehoud van de drie astro
nauten. 

• Amerikaans bericht over schipbreuk 
van een russische atoomduikboot in 
de atlantische oceaan op 500 km. van 
de Spaanse kust. Moskou bewaart 
aanvankelijk het stilzwijgen. Russi

sche schepen patroeljeren nabij het 
punt van de vermoedelijke ramp 
Naar schatting waren er 100 opvaren
den aan boord. 

• De griekse komponist Teodorakis na 
tussenkomst van de franse radikaal-
socialistische politikus J.J. Servan-
Schreiber vrijgelaten en te Parijs 
aangekomen voor verdere verpleging 
(de komponist lijdt aan tbc). Atene 
verklaart zijn vrijlating als een «ge
baar» naar aanleiding van de verja
ring der «griekse revolutie». 

• Tijdens de gesprekken die kanselier 
Brandt te Washington met prezidenl 
Nixon liad zou de kanselier de pre-
zident verzekerd hebben dat de eu
ropese gemeenschap «haar open ka
rakter» zal behouden, als geruststel
ling tegenover de amerikaanse vrees 
dat een verruimde westeuropese eko-
nomische unie (met name met En
geland) een zware konkurrent voor 
de amerikaanse wereldhandel zou 
worden. Van zijn kant verzekert 
Nixon dat de amerikaanse troepen in 
West-Europa blijven. 

• In Kambodja mogen de troepen voor
taan offensief tegen Vietkong- en 
noordvietnamese eenhede op kani-
bodjaans grondgebied optreden. Cir
ca 100 Vietnamese vluchtelingen ge
dood in een kamp nabij de l^mbod-
jaanse stad Prasaut tijdens een tref
fen tussen Vietkong en regerings
troepen. 

• Krijgsgerecht te Atene vermijdt 
doodvonnissen op het proces tegen 
34 leden van de oppozitiegroep «de-
mokratisch verweer». 

9 Breznjev kondigt bijeenroeping 
van het 24e kongres van de kommu-
nistische partij van de Sovjet-Unie 
aan, oefent opnieuw kritiek uit op 
de toepassing van de planekonomie 
en doet tijdens een rede, waarin hij 
de russische goede wil beklemtoont 
inzake beperking van de kernbewa
pening, een nieuwe aanval op «de chi
nese oorlogshisterici». 

• Na Australië en Nieuw Zeeland vraagt 
Japan aan de franse regering van 
de voorziene franse kernproeven in 
de Stilly Oceaan af te zien. 

Naast de Assoean-afdamming is er in 
Afrika nog een tweede, reusachtig pro-
jekt in uitvoering : het bouwen van de 
Tanzam, de spoorweg die vanaf de oost
kust van Afrika, doorheen Tanganika 
tot in Zambia zal lopen. De Assoean-
dam werd door de Russen gebouwd, 
de Tanzam door de Chinezen. Het bou
wen van de Assoean-dam was, natuur
lijk in de gehele politieke toestand 
daarrond, aanleiding tot het tweede 
konflikt in het Midden-Oosten (waar
bij Engeland en Frankrijk samen met 
Israël de beslissende steun van Ame-

.̂ rlka niet kregen!), en tot een ver
sterkt binnendringen van de Sovjets 
in dit gebied. De Sovjetunie wenst haar 
invloed in dit gedeelte van de wereld 
te vestigen door samen te werken met 
de bestaande regimes, en niet door po-
litiek-sociale revoluties. Die «weg» 
wordt wellicht niet uitgesloten, maar 
hij is niet de eerste gekozen weg. De 
revoluties zijn in rezerve opgenomen. 

De indruk dat .ok de Chinezen in 
Afrika de — beter : hun — revolutie in 
rezerve hebben geplaatst, lijkt wel ver
antwoord. China en Afrika hebben in 
het verleden eigenlijk nooit enige re
latie gehad. Afrika was en bleef voor 
China veel meer onbekend gebied dan 
voor het Westen. Dit verklaart in rui
me mate waarom hun eerste ronde in 
de strijd om meer invloed mislukte. 

De Chinezen van Mao wilden natuur-
lijk hun maoïsme importeren. Dit mao-
ïsme is al even weinig afrikaans als ge
lijk welke andere ideologie : zowel het 

kapitalisme, het liberalisme, het soci
alisme als het marxisme in het alge
meen zijn vreemd in Afrika, gewoon-
weg import! Zoals ook de begrippen 
«werken», «tijd», «tucht», «staat», en 
zelfs «natie», zoals wij die gewoonlijk 
verstaan, vreemd zijn gebleven voor 
de veel dieper ingewortelde afrikaan-
se traditie en denkwijze. 

Enkele jaren geleden hoopte Tsjoe en 
Lai op een algemene revolutie in Af
rika. En inderdaad, gans Afrika was in 
beweging, maar dan niet op een niet 
afrikaanse revolutionaire wijze. Hoofd
zakelijk ging het om een machtsstrijd, 
om een afrikaanse machtsstrijd. Pe
king heeft toen partij gekozen. Peking 
heeft toen overal verloren. Peking (en 
ook Moskou) meenden hun ideologie te 
kunnen invoeren door studenten aan te 
lokken. Ook dat mislukte : de studen
ten uit Peking en Moskou kwamen te
rug als anti-kommunisten, zoals die 
uit het Westen terug keerden alf anti-
kapitalister en met meer kommunis-
tische tendenzen. In Kameroen mis
lukte de revolutie juist door de studen
ten uit Peking! 

Nu is de tweede ronde begonnen : 
samenwerking met de bestaande rege
ringen, zich weg houden van alle op-
pozitiegroepen, zich onzichtbaar ma
ken — wachten. In Tanzanië heeft men 
lang moeten aandringen om in plaats 
van 40 specialisten in een door China 
gebouwd textielbedrijf, er 60 te krij
gen ! In deze tweede ronde koos China 
de zeer klassieke weg van het ekono-
mische en het daarmee verbonden po
litieke imperialisme. 



ÜVU 

(Argos) Te Vermont, New England, over
leed onlangs op 84-jarige leeftijd de duitse ex-
kanseher Hemrich-Bruening. Éen staatsbegra
fenis is het te Muenster, zijn geboortestad 
niet geworden. Die gebeurlijkheid had de ex-
kanselier nog voor zijn dood met westfaalse 
beslistheid van de hand gewezen. Aanwezig 
waren kanselier Willy Brandt en K.G. Kie-
singer van de C.D.U., en van de eveneens 
begraven « grosse Koalition ». Verder waren 
er de vrienden en kennissen van de overle
dene die voortaan alleen nog voortleeft in de 
herinnering van de derde leeftijd uit het 
« wirtschaftswunderliche », bondsrepublikein-
se Duitsland. De « gap of generations » kent 
geen genade. 

« Wirtschaftswunderlich » was de tijd be
paald niet toen Bruening door von Hinden-
burg tot het kanselierschap werd neroepeji. 
De republiek van Weimar, op wier begrafenis 
hij aanwezig was, kende de storm die aan 
nakende ondergangen voorafgaat : revanchis
tische officieren, inflatie, straatgevechten, 
honger en herstelbetalingen. Aan die herstel
betalingen heeft Bruening zijn reeds prekaire 
politieke populariteit verloren. Zijn door nie
mand betwiste onbaatzuchtigheid, morele in
tegriteit en verantwoordelijkheidszin werden 
genadeloos afgetakeld door de boekhoudkun
dige stiptheid waarmee hij de geallieerde 
wissels honoreerde. Kommunisten, socialis
ten en nationaal-socialisten noemden hem : de 
kanselier van de honger. 

Vandaag zijn de historici van mening dat 
Bruening ietwat naief is omgesprongen met 
de macht die hij bekleedde. Zij beweren dat 
hij aansprakelijk is voor zijn eigen ondergang 
en die van de eerste duitse republiek. Een on
partijdig en amerikaans geschiedschrijver zo
als Shirer heeft in zijn « Rise and Fall of the 
Third Reich » op die naieviteit gewezen. Zelfs 
toen fanatieke demagogen van links en rechts 
de werkloze massa tegen de republiek en haar 
kanselier ophitsten bleef Bruening overander-

VERGETEN 

lijk vertrouwen op ae overredingskracht^van 
cijfers, statistieken en louter verstandelijke 
argumenten. Eigenlijk was hij een boekhou
der zonder charisma wiens anonieme en ver
wisselbare woorden nergens een raakpunt 
hadden met zijn eigen persoonlijkheid, nog 
minder met de kiezers die hem hadden ge
mandateerd. 

Bruening regeerde met de uitzonderings
wetten die de grondwet van Weimar hem ter 
beschikking stelde. Het mag paradoksaal he
ten dat zijn beleid de ondergang van de par^ 
lementaire demokratie in Duitsland inluidde 
en voltrok. Aan paradoksen heeft het de grij
ze eminentie van de kaiolieke Zentrum-partij 
nooit ontbroken. Vaak waren ze gekruid met 
een vleugje tragiek : prezident von Hinden-
burg, voor wie rezerve-officier Bruening een 
overdreven bewondering had, verweet zijn 
toegewijde kanselier dat hij slechts dank zij 
de steun van voormalige politieke tegenstan* 
ders van Hitler gewonnen had in de prezi-
dentsverkiezingen van april 1932. 

Eigenlijk waren Bruenings bemoeiingen 
van meetaf aan tot mislukking gedoemd : zijn 
berekening om de deflatoire situatie in 't bin
nenland met buitenlandse suksessen te kom-
penseren ging niet op. Wel wist hij in de 
angelsaksische loereld krediet en aanzien te 
verwerven voor het gediskrediteerde Duits
land, maar de spaarpolitiek waarop hij uiter
aard aangewezen was verbitterde de arbeiders 
en dreef ze in de armen van uiterst rechts en 
uiterst links. In de rijksdag wankelde de kato-
lieke kanselier onder de sarkastische moker
slagen van Goebbels en Ulbricht... 

Bruening die met 44 jaar reeds een ge
slaagde karrière als kristelijk vakbondleider 
en financieel deskundige had opgehouio'l 
had ongetwijfeld beter verdiend dan de hau
taine bejegening van een laatdunkende von 
Hindenburg en de genadeloze aftakeling door 
socialisten en nationaalsocialisten. Ook had 
hij het gevaar van deze laatsten mateloos on
derschat : nog in maart 1933 stemde hij, al
licht uit partijtucht, voor de volmachten die 
het bloedbad van 30 juni 1943 mogelijk maak
ten en waarbij ettelijke leden van de Zen
trum-partij het leven verloren. 

Ornstreeks 1950 overwoog men aan bepaal
de zijde de politieke come back van de toen 
64-jarige emigrant die in de States een profes
soraat had aanvaard. Maar het bondsrepubli-
keins toneel werd in die dagen beheerst door 
een zekere Konrad Adenauer die beslist de 
politieke skrupules van Bruening niet deelde 
Bruening zelf was de duitse situatie ont
groeid. Duitsland was hem vreemd geioorden. 
Te Vermont, New England, sprak hij Duits 
met een amerikaans aksent. Te Muenster 
werd een kanselier begraven die voor de duit
se werkelijkheid van vandaag reeds dood was. 
Heirich Bruening ? Connais pas ! Heeft de 
tweede republiek uit demokratische overmoed 
haar vooroorlogse voorganger vergeten ? 

deze 
wereld 
in 
woord 

+ 
beeld 

EET MEER VIS 

Het produceren van vlees is 'n kostelijke aangele
genheid : er zijn vier kalorieën plantaardig voedsel 
nodig om één kalorie vlees-voedsel te verkrijgen. 
Door de moderne technieken, vooral de koeltech
niek, is de hoogzee-visserij vrijwel onbeperkt mo
gelijk geworden. Daar ligt een bron van voedsel 
waarvoor nog al te weinig aandacht bestaat. Toch 
stijgt de wereldvisvangst elk jaar. Volgens de F.A.O. 
de wereldvoedselorganizatie, is de opbrengst van de 
wereldvisvangst, in 1969 tot vierenzestig miljoen 
ton gestegen. Daarvan zijn er zesenvijftig miljoen 
zeshonderdduizend ton, die voortkomen van hoog-
zeevisvangst. In de Atlantische Oceaan lag tijdens 
het voorbije jaar de stijging het hoogst : 17,5 %. De 
lijst van de «wereld-vissers» wordt geleid door Peru , 
en daarop volgen dan : Japan, Rusland, China, Noor
wegen, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika. België 
is er niet bij. Waarom niet ? Als Noorwegen het 
k a n ? 

SPANDAU 

Dat de 75-jarige, zieke Hess terug werd overge
bracht naar de gevangenis van Spandau, waar hij 
heel alleen zeshonderd gevangeniscellen bewoont. 
Dat hij de burger is voor wie het meest duits over
heidsgeld wordt uitgegeven, is wel bekend. Hoewel 
er toch niet overdreven veel aandacht werd besteed 
aan deze onmogelijke onmenselijkheid. Waarop ze
ker de aandacht niét werd gevestigd is dat dit 
alleen maar mogelijk werd door de kapitulatie van 
de engelse regering voor de russische onverbid
delijkheid. Dat dit gebeurde nadat de engelse minis
t e r van Buitenlandse Zaken persoonlijk aan de zoon 
van Hess had beloofd dat het niet zou gebeuren. 
«The Guardian» schreef hierover dat het «alleen 
en uitsluitend gebeurde om de Sovjets genoegen 
t e doen, vermits de britse regering al te kleinmoe-
dig is om hun woede te verdragen». 

WERKUREN 

Volgens de statistische dienst van de E.E.G. wordt 
in Frankri jk het langst gewerkt. Na een onderzoek 
bij zeventienduizend ondernemingen waarvan er 
vierduizend vijfhonderd franse waren, blijkt dat 
de franse arbeider per jaar 2.078 uren in zijn onder
neming werkt. De duitse arbeider daarentegen heeft 
een werkduur die twaalf procent lager ligt : 1.860 
uren. Ook voor de bedienden is de verhouding onge
veer dezelfde : 2.122 bureeluren tegen 1.966. Een 
frans weekblad dat deze cijfers vermeldt stelt dan 
de, t rouwens voor de hand liggende, vraag hoe het 
dan komt dat het rendement van de duitse indus
trie zoveel hoger ligt dan dat van de franse. En het 
antwoord is al evenmin zo moeilijk : waarschijnlijk 
werken de Duitsers als zij op hun werk zijn en zijn 
de Fransen er vooral « aanwezig ». 

I A 

WIE IS SCHULDIG ? 

De luchvaartmaatschappijen die regelmatig lan
den op de John-Kennedy-luchthaven bij New York 
kregen het bevel er voor te zorgen dat de rookvor-
ming, en de luchtbesmetting die er door wordt ver
oorzaakt, zou ophouden. Dat is natuurlijk een uit
stekende gedachte, maar hoe kan dat nu ? Het voor
ziene toestel zal pas in 1972 klaar komen, en wie is 
tot dan schuldig? De luchtvaartmaatschappijen me
nen dat het de vliegtuigbouwers zijn, en niet hele
maal ten onrechte ! Maar zou er niet iemand kun
nen rechtstaan om te beweren dat het de passagiers 
zijn die zo vlug willen reizen — als er geen passa
giers meer zijn zullen de vliegtuigen wel aan de 
grond blijven ! Naïve bedenking ' Wellicht maar 
snelheid en komfort impliceren nadelen, zodat de 
verantwoordelijkheid moet gedeeld worden. 

Engelands koningin Elizabeth bezocht Nieuw-Zee
land. Ze werd er verwelkomd door echte Maori's en 
door een onechte kapitein Cook. De 200e verjaar
daggen de « ontdekking » van Nieuiü-Zeeland luerd 
er gevierd. Wat beleven de Engelsen nog eens graag 

hun grote tijd l 

RAPALLO 

Rapallo is de naam van een nu vrijwel onbekend 
Italiaans stadje, maar voor wie de geschiedenis kent 
is het nog altijd een simbool gebleven. Het simbool 
van de samenwerking tussen Rusland en Duitsland 
na de eerste wereldoorlog die allebei van die samen
werking hulp verwachten tegen de westerse geal
lieerden. Melnikov, de Kremlin-specialist voor 
duitse problemen, verklaarde zo pas nog : «Ik ben 
voor het princiep van Rapallo. Als de twee blokken 
niet meer zouden bestaan, als de duitse Bondsrepu
bliek zich zou los maken van de Nato. dan zou de 
toestand in Europa radikaal veranderen». Inderdaad. 
Maar dat is dan ook juist de reden waarom alle an
deren, China van Mao waarschijnliik niet uitgeslo
ten, zich daarover heel ongerust zullen maken. 

.nf^£t-_ 

Toen naar aanleiding van de bevrijdingsfeesten in H ongarlje een sportvliegtuig hoven hel Balaton-meer frat
sen uithaalde stortte het plotseling neer. De bemannin gsleden konden uit hun netelige toestand bevrijd wor-

den. Hel werd hun bevrijdingsfeest... 



ledere zondagmorgen 

stromen duizenden en 

duizenden naar Ant -

weroens Frankrijklei, 

naa'^t de Nationale 

Bank waar de \/oc°\-

ma-kt haar wekelijkse 

tenten opslaat. 

Ki'kers, zondagslente-

raars, kooers, « kerjeu-

zeneuzen », gewoonte-

meni^en van de Metro

pool, maar ook van er 

buiten, tot v«>le Neder

landers toe brengen er 

een stukje van hun dag 

zoek al neuzend en 

snuffelend, naar wat ? 
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Naar een vergeten fo-
noolaat die nergens 
meer te vinden is, naar 
enkele oude borden die 
net ontbreken om het 
van grootmoeder ge-
erfde servies weer vol
ledig te maken, naar 
een dinamo voor een 
krakende fiets, naar 
snuisterijen en gunst-
koopjes, maar ook naar 
solinternieuwe dingen 
die je nergens anders 
vindt Mensen die de 
smaak van de oude, 
openluchtmarkt komen 
opsnuiven, vaders met 
hun kroost aan de 
hand, die de echtelijke 
a f w a s k a r w e l ont
vluchten, een verliefd 
paartje, de amateur-fo
tograaf die wat poëzie 
zoekt, de zondagsschil-
9er die het rvog maar 
eens komt proberen, er 
z i jn er zovelen, die ge
trouw elke zondagmor
gen weer naar dezelfde 
plaats afzakken. 

Mensen die zicH niet 
afvragen waar eigenlijK 
de oorsprong van deze 
oude bekende markt 
ligt, maar voor wie een 
zondag geen zondag 
zou zi jn zonder Het rt-
tuele bezoek aan de 
Vogelmarkt Over deze 
Vogelmarkt kan veel 
worden geschreven, 
maar het voornaamste 
b l i j f t toch er te gaan 
ki jken En daarom deze 
reportage van een stuK-
je folklore waarvan el
ke rasechte Antwerpe
naar zich deel weet« 



BIJ DE FOTO'S 
(van boven naar onder en van links naar 
rechts ) i 

• Een marl<t ïs pas echt als je er een 
echte zwarte pens met mosterd naar blrw 
nen kunt spelen. 

• Oude suksessen die reeds helemaal 
vergeten zi jn, kan je er vinden. Gezellig !• 

• « Die kip is haar geld waard, me^ 
neer ». Zal ze gouden eieren leggen ? 

• « Heb je me nou ? Wat we daar he&: 
ben ? » 

• Speciaal uit Nederland aangevoerd^ 
Een kraam met seks-literatuur. 

• « Kijk eens vake, muisjes, toe koop 
ze I » * =B r 

• Meneer de hippie schijnt kieskeurig 
te zijn..i 

Voor wie deze tulpen, voor wie ? 
Ze komen zo uit Amsterdam ! » 

• « Wat rest je nog als je al je bretellen 
verkocht hebt ? Je handen in de broek
zakken steken natuurlijk » 

• « Wil e.r.nu echt niemand müp hondje 
kooen ? Jij ,ctok niet.fotograaf.?- » 

» < I • . • i 

Foto's : Erik De" Leeoeev-K en Coi Backx. 
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Onlangs waren wi j getuige 
van het volgende 
tafereel Een man leverde 
bij een dokter een 
kleine bestelling af : 
een zak met 50 kilogram 
appelen Op de vraag of de 
koper wel degeli|k 
overtuigd kon zi|n van de 
kwaliteit, volgde prompt 
het antwoord ' 
— Daar mag je gerust in 
zijn, ik heb ze wel tien keer 
bespoten ' 

Stomverbaasd was de 
verkoper, toen hij mét de 
appelen even prompt 
aan de deur werd gezet. 
Herinnert gij u nog, dat 
Italië enkele jaren 
geleden in rep en 
roer stond door een 
tomatendrama ? 
Welnu, in een afgelegen 
bergdorp waar nog nooit 
voordien 
bespuitingsmiddelen 
werden gebruikt, had 
iemand de boeren toch 
kunnen overpraten. 
Naar belhamelsgewoonte 
plukten en aten de 
kinderen op weg naar 
school de bespoten 
tomaten. De gevolgen 
waren vresefijk. Negen 
kinderen overleden kort 
nadien, vele anderen 
kwamen ïn het ziekenhuis 
terecht. Een groot deel 
Van cle dorpsjeugd was 
vergiftigd. 

UW 

lichaam 
is 
uw 
moestuin 

ZORG VOOR ANDEREN ? 

ZIJ vergeten al te vlug om
dat de gebeurtenissen zich al 
te snel opvolgen Heel even 
wordt de openbare mening op
geschrikt, dan zet ze haar soe
zende welvaartslaap voort 
Nou ]a, het zal allemaal v.el 
opgelost worden • « anderen » 
zullen er wel voor zorgen In
tussen doktert de gemeenschap 
gezellig vooit aan haar bescha-
vingsziekten zoals kanker, rheu-
ma, Jicht, arthritis, arthrose 
Wie er niet gevoelig voor is, 
zoals volkeren die de vrije na
tuur nog steeds als leei meester 
aanvaarden, is zoals zij primi
tief 

Vanzelfsprekend zal niemand 
durven beweren dat wii ge
spaard blijven van deze ziekten, 
ook al passen wij onze voeding 
zorgvuldig aan Ook dan ade
men WIJ nog steeds vervuilde 
of vergiftigde lucht m Ook dan 
bhjft er nog altijd het jachtige 
leven of het raderw erk van alle
dag, waarvan wij bewust of 
niet het slachtoffer blijven 
Maar liever bewust omdat het 
de eerste stap is om het te ver
helpen Liever bewust, omdat 
WIJ pas dan kunnen pi oberen 
door een weloverwogen voeding 
ons lichaam te versterken tegen 
de talloze gevaren, waaraan wij 
weerstand moeten bieden Als 
wn beseffen dat ons eigen li
chaam zowel een «groentetuin» 
als een «boomgaard» is, dan 
begrnnen wij" ook dat wij moe
ten wieden en vooral beletten, 
dat onze tuin door schadelijke 
gewassen en gifstoffen wordt 
bedreigd 

ZEIFBEDROG 

Kijkt u maar even naar het 
fruit een zeer voornaam deel 
van onze voeding, De verbrui
ker wil degelijk fruit, dit wil 
zeggen, mooi glanzend, dik en 
liefst zonder het minste vlekje 
Wat men vraagt kan men kri j 
sen ' Het vruchtvlees scheikun
dig doen zwellen, lekker bespo
ten flink besproeid en ten slot
te kunstmatig gepoetst zorgen 
voor « eerste kwaliteit » In fei
te IS het de verbruiker die zich
zelf bedriegt Aangezien door 
het ffebruik van bespoten fruit 
zich herhaaldelijk vergiftigmgs-
verschn"nselen voordoen, is het 
nondypVoliik hier wat dieper op 
in te gaan 

Niet alle mensen reageren on
middellijk op giften als lood, 
arsenicum en o m koper, die als 
sespuitmgsmiddelen worden ge
bezigd Toch ziin er zeer gevoe
lige nersonen die door het eten 
van bespoten fruit bijna meteen 
verschijnselen van vergiftiging 
vertonen Bij minder gevoelige 
eters werken de giften lang
zaam Wat er ook van zij men 
zou in ieder geval moeten pro
beren 70 veel mogelijk onbespo
ten fruit te kopen Waakzaam
heid IS steeds geboden 

Wel zijn deze vruchten nooit 
zo mooi of gaaf, maar enkele 

vlekjes zijn beslist niet schade
lijk voor de gezondheid, want 
ireroorzaakt door plantaardige 
zwammen die onschadelijk zijn. 

Wie twijfelt aan het fruit is 
verplicht het te schillen Wel 
gaan de vlak onder de schil zit
tende fosfaten en andere waar
devolle vi taminen verloren, 
maar het is alleszins beter daar
van afstand te doen dan de 
schadelijke gevolgen te onder
gaan van eventueel aan de schil 
klevende giften. 

DE MAAN WEL ! 

Zonder spuiten geen goede, 
geen rijke geen winstgevende 
oogst ' Dat is een der meest ge
hoorde verontschuldigingen om 
de gifstoffen toch te gebruiken. 

Dr Vogel, een wereldbe-
faamd zwitsers natuurar ts , 
meent evenwel dat ook de plan
tenwereld verscheidene moge
lijkheden biedt om de kweker 
in staat te stellen met onscha
delijke middelen een ri jkere 
fruitoogst te bekomen zonder 
nadelige gevolgen voor de ver
bruiker Het zou er alleen op 
aankomen deze middelen te 
vmden en te kult iveren 

Proefbespuitmgen met uit
treksels van akkerpaardestaart , 
duizendblad, oostmdische kers 

en andere soortgelijke p lanten 
hebben reeds tot goede en be
vredigende uitslagen geleid zo
dat men deze proeven op gro
tere schaal zou moeten probe
ren Ook het bespuiten v a n 
fruit met bepaalde tabaksuit-
treksels zou goede rezul ta ten , 
hebben gehad, onschadelijker 1 
dan met scheikundige besproei-
mgsmiddelen 

Het IS trouwens onzinnig t e 
aanvaarden, dat de 20ste eeuw 
technisch en wetenschappeli jk 
nieivbij machte zou zijn om de 
vraagstukken van luchtveront
reiniging, van waterbezoedeling! 
en van voedselvergiftiging op 
te lossen, wanneer zij wel de 
maan en weldra ook Mars m 
ons bereik kunnen brengen ! 

KOMEDIE 

Voor de groenten gelden van
zelfsprekend dezelfde regels Er 
zijn heelwat instanties, die me
nen dat de bevochten v n j e t i jd 
van de mens 'n probleem is ge
worden Beslist, WIJ hebben er 
mets op tegen, dat de massa
mens wat meer leest, meer naar 
de schouwburg of de koncert-
zaal gaat en zelfs wa t kreat ie-
ver wordt Integendeel Maar 
kui tuur begint bij het verbou
wen van de grond Het woord 
is er zelfs van afgeleid 

Wie de gelukkige bezitter is 
van een tuintje kan me dunk* 
gezond « kultureel » werk ver
richten door het kweken v a n 
biologische groenten • een lief
hebberij die wellicht hoger 
staat dan een valse waarder ing 
van dikwijls vervalste ku l tu re -
le waarden Trouwens, is e r 
iets waardevollers dan het le
ven zelf '> Dan zijn gezondheid? 

Ziet gij ze zitten in de 
schouwburg • een menigte flink 
vergiftigde genieters van kul tu-
rele waarden ' Bedrogen luis
terend en kijkend naar het stuK 
dat wordt opgevoerd ' Het to
neelspel « De Vrijetijdsroof ». 

(Vervolgt) Hilda U, 

GEEF ONS SOLDI] EN BROOD 
Ja, maar vooral BETER brood I De ongefnu ik te 

kracht van de ongerepte graankorrel vindt U in 

het voedzaam en heerlijk VOLtarwebrood van 

het 

Voedingsreformhuis 

DE HEILBRON 
Steenhouwersvest, 50, Antwerpen 

N B. - lees in Nr. 15 van « WIJ », rubriek « haar eigen WlJsJe » hef ar
tikel « Geef ons heden ons dageliil<s gif ». Bij aankoop van een brood, 
meldt U de naam van die dokfer-dietist en U krijgt dan zijn uiterst 
interessant boekje « Gezondheid te koop » tegen 10 fr. in plaats van 

20 fr. 

WOONINRiCHTiNG 

K A R V E E L 
L. en W PAS 

u vindt een uitgebreide keuze in onze ploegstofafdelmg 

P ^ploegstoffen 

het merk staat in de zelfkant 

A n t w e r p e n 
Kerkstraat 57 
Tel. 35.89.91 



engelse 

paperbacks 
Met de paasklokken kwam op onze leestafel ook 

een stapeltje van deze kleurige, al of niet smaak-
vol-omkafte slapbandjes uit de angelsaksische lite
ratuur. Beperken wij ons voorlopig — wat uitgeve
rij betreft altans — tot Engeland. De Sphere-books, 
een reeks die wij hier vroeger reeds vermeld heb
ben en die een zeer grote verscheidenheid kent in 
haar uitgaven — en in de kwaliteit ervan — heeft, 
«m met het ontspanningsgenre te beginnen, een 
pocketuitgave bezorgd van John Watsons «Benja
min» het «dagboek van een zeventienjarige jongen». 
De seksuele opvoeding van de knaap in kwestie, be-
schreven in een manier die aan de pikante 18e eeuw-
se romans herinnert, werd tot onderwerp voor een 
film met o.m. Michèle Morgan en Catherine Deneu-
ve — waarbij men zich afvragen kon waarom ar
tiesten van zulk formaat zich voor zulk een flop 
leenden.. . De roman «The Americanization of 
Emily» van William B. Huie bevat zogezegd de mé
moires van een amerikaans Lieutenant Comman
der James Monroe Madison en sluit aan bij diens 
even fantazierijke mémoires in «The revolt of Ma-
mie Stover» en «Hotel Mamie Stover». De auteur 
schreef ook een roman over de Ku Klux Klan, «The 
Klansman». Ontspannend maar dat is ook alles. 

«The fifth horseman» van Nathan Adams verwijst 
met zijn titel naar de apokaliptische ruiters, die Jo
hannes aankondigt na het einde der wereld, en is 
géén ontspanningslektuur. Het is het verhaal over 
de zoveelste nazi-misdadiger die opgespoord wordt, 
ditmaal door een joods kommando dat hem — ge
bruikmakend van chantage — er toe dwingt zijn 
chef op te sporen en zijn opdrachtgevers naar hem 
te leiden. Een tocht die hem via London en Parijs 
naar Afrika en Israël voert. Er is weinig nieuws in 
dit alles. Wat wij erin lezen over het verleden 
werd reeds honderdmaal en beter door geschiede
nis zowel als literatuur en propaganda in de verf 
gezet. Alleen de beschrijving van de chantage is 
nieuw en wij leren er door hoe brulaliteit en 
machtsmisbruik, zij het ook in dienst van het gerecht 
of van de weerwraak, even onmenselijk kunnen zijn 
als de tegenstrevers. Wij geloven echter niet dat 
het de bedoeling van de auteur was daarop te wij
zen. Indien het echter te doen was om de verheer
lijking dezer weerwraak, dan had hij het boek be
ter niet geschreven want hij roept vaak het tegen
overgestelde gevoel op : een gevoel van deernis met 
de man die in de oorlogsmachine geraakte en nu op
nieuw slachtoffer en gejaagde wordt. «The fifth 
horseman» werd verfilmd achter het IJzeren Gor
dijn. 

Nu we toch met de oorlog en al wat er om draait 
bezig zijn : bij de Sphere-books verscheen nu even
eens in pocket het lijvige berlijnse dagboek van 
William L. Shirer, joernalist in Duitsland van 1934 
tot 1941, is de auteur van de bestseller «The Rise 
and Fall of the Third Reich», een even onweten
schappelijk als lijvig boek over de geschiedenis van 

het Derde Rijk. In zijn «Berlin Diary» is Shirer 
niet anders dan in zijn «geschiedschijving». Hij is 
hier echter meer de geëngageerde joernalist en 
niet de joernalist die probeert een objektief histori-
kus te schijnen. Dat maakt het dagboek in ieder 
geval simpatieker. De persoonlijke haattirades en 
uitingen van anti-germanisme buiten beschouwing 
gelaten, geeft dit boek ons trouwens een idee over 
situaties en opinies, zowel bij voor- als tegenstan
ders van het derde rijk. Over de oorzaken die tot 
de oorlog aanleiding gaven over de onderhandelin
gen met Polen bvb. is de auteur zeer eenzijdig, zo
als trouwens ook in zijn boek. Zowel de amerikaan-
se historikus Hoggan als de engelse historikus 
Taylor zien de zaken heel wat anders dan de gele-
genheids-geschiedschrijver Shirer. Toch is zijn boek 
interessant, al was het maar ook een kontaktname 
met het klimaat dat er toen heerste. 

Wijzen we tenslotte in de nieuwe Sphere-Books 
nog op de pocket-editie van Herbert Marcuse's «Eros 
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and Civilization». De auteur van «The Onedimensio-
nal Man» werd met Mao, Guevara en Ho Tsji Min zo
wat tot simbool van de anarchistische revolte tegen 
de konsumptie-maatschappij bij de uiterst-linkse stu-
dentengroepen en groepjes in Europa en Amerika . . . 
tot Marcuse zich van deze revolte distancieerde. Is 
«One Dimensional Man» een kritiek op de geïnsti-
tutionalizeerde demokratische maatschappij, dan 
is «Eros and Civilization» een interpretatie en 
aanpassing van Freuds teorieën. Het doel van dit 
essay, zegt Marcuse, is bij te dragen tot een filozofie 
van de psichanalize en niet tot de psichanalize zelf. 
Een bekend amerikaans kritikus noemde Marcuse's 
boek na Ernest Jones twee belangrijke studies 
over Freud het beste wat er over de psichianaliti-
sche teorie geschreven werd. Vermelden wij nog 
dat «One dimensional Man» eveneens in pocket bij 
Sphere-books verkrijgbaar is. 

Bij de NEL-books (New Englisch Library) ver
scheen o.m. van de zeer bekende engelse roman
schrijver H.E. Bates (auteur van «The Poacher», 
«The Fallow Land» enz.) «A Crown of Wild Myr
tle» : een verhaal dat zich afspeelt op een grieks ei
land. Bates is een groot schrijver, een boeiend ver
teller : dat bewijst hij ook hier. 

Bij de Pan-books kwam nu ook het in 1967 versche
nen tweede deel van Allan Silletoes trilogie uit, on
der de titel «A Tree on Fire». Sillitoe bekend om 
zijn romans «Saturday night and Sunday morning» 
en «The Loneliness of the long-distance runner» 
die beide verfilmd werden is, méér dan een Osborne, 
een der «angry young men» uit de engelse litera
tuur, en een der begaafdste auteurs der jongere ge
neratie : dit blijkt trouwens ook uit zijn laatste ro
man. 

Dit boek van» 
voor slechts f r2 

zonder verdere koopverplichting 

VERPLICHT HET BOEK U T O T IETS? 
Nee! U hoeft geen andere boeken te kopen. U 
krijgt niemand op bezoek. U krijgt dat boek om 
de eenvoudige reden dat wij u op een prettige 
wijze met onze prachtige Drie-Sterrenreeks ken
nis willen laten maken. Hoe zouden wij u beter 
kunnen overtuigen? Zonder enig risiko voor u! 

N A T U U R L I J K K U N T U 
straks andere boeken uit de Drie Sterrenreeks 
aanscliaffen voor lage clubprijzen. Maar leest u 
éérst dit kennisfnakingsboek en beslis dan pas 
of u meer boeken wenst. Boeken over Avontuur, 
Liefde en Misdaad. Boeken die in de Verenigde 
Staten enorme oplagen haalden maar in ons land 
nog volslagen onbekend zijn, 

STUUR DE BON I N 

als u liefhabber bent van knap geschreven realistische 
avonturenromans. Want dan is dit kennismakingsboek 
een openbaring. Dan moet u ook niet lang wachten met 
het opsturen van de bon, want we kunnen voorlopig 
«lechts 3000 kennismakingsboeken verzenden. 

GEEN POSTZEGEL NODIG 
U kunt de Reserveringsbon in een envelop zonder post
zegel verzenden als u op de envelop schrijft: 
3- Sterrenreeks, Antwoordnummer 4,2300 Turnhout. 

3STERRE]S[REEKS 
(Een uitgave van Lekturama) Parklaan 28 - Turnhout 

Ai 

Deze boeiende roman samen met nóg 
twee romans in één band voor 29,- fr. 
(+ 19,-fr. verzendkosten) 
"Bankroof per Computer" van Kennedy Martin (de 
schepper van Z-carsl ) Een verfilmd boek. 
Gentleman Mr. Bridger en professor Peach bezetten de 
computer der verkeerspolitie van een wereldstad. Het 
gaat om de vier miljoen dollar van de Chinezen. Maar 
ook de Mafia zit er achteraan. Misdadigers kijken met op 
mensenlevens en sportwagens. Net zoals de film geeft dit 
avonturenboek naast spanning ook humor. 
"Dokter zonder Geweten" door Sam Webster. 
Dokter Shawn Delany was Jong genoeg om de verleiding 
niet te kunnen weerstaan. De overgang was ook te groot: 
van de armoedige hutten in het oerwoud naar de luxe 
kliniek voor verwende vrouweri. Hij werd mede-schuldig 
aan de misdadige praktijken van dokter Burton die hij 
later ontmaskerde. 

Het was wel op 't nippertje, maar de snijdensgrage chi
rurg Carson had geen valss rapporten meer nodig om 
verkeerde diagnoses te dekken. 

"Geheime Dienst contra X; Offer twee vrouwen voor 
één man" van Michael Underwood.Een opwindend boek. 
Deze avonturenroman beschrijft een spannende "opera
tie" van de Britse Geheime Dienst. De verwisseling van 
twee meisjes verloopt niet volgens de plannen. De leiders 
der veiligheidsdiensten, gangsters-in-smoking, zijn onver
biddelijk en keihard: een vrouwenleven i« niet me«r 
waard dan het leven van een mannelijke agent. 

• 
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* * * RESERVERINGSBON *** 
3-Sterrenreekt • Parklasn 28 • 2300 Turnhqut 

Ja, zend mij 7 dagen op zicht het kennismaklngt-
boek, met drie romans in één goudbestempeld* 
band. Als ik het behoud, betaal ik Fr. 29,-t- Fr. 19,. 
verzendkosten. Ik heb géén verpüchtmg méér boe
ken te kopen. Ik krijg géén b«zoek. Als ik geen 
prijs stel op verdere zendingen deel ik u dit binnen 

•-een week né ontvangst van het boek per brief of 
•̂ briefkaart mee. Als ik het voigsnde deel wel vMnt 
te ontvangen hoef ik nieu te doen.'. x Per mund 
ontvang ik dan een boek voor da lege clubpriji 
van 149,-fr. + 19,-fr. verzendkosten. Ik heb altijd 
het recht na ieder boek per maand op te zeggen. 

BE 77.16 

(Bloklenera a.uM 
NAAM: 

ADRES: 

PLAATS: 
Pottnr. 

6EB.DATUM! _ 
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Dit IS een der vele foto's uit het kijkhoek « Vlaanderen West », uitgegeven door Westtoensme hi] de uitge
ven] Lannoo, rezultaat van het werk van de fotogra jen De Mulder, Mil, Vansevanant, en voor de teksten 
en vertalingen (Engels, Duits en Frans) van Karel Jonckheere, Jozef Deleu, Andre Dernedts, Marmx Gy-
sen, Jürgen. Hillner. Arhur Birt en mejuffer Maddy Buysse. We komen op deze bijzonder goed geslaagde 

uitgave nog uitvoeriger terug. 

t W EM WEREID nt 7 

MICHEL ANGEIO 
Het zevende deel in de reeks "Genie en Wereld", 

uitgegeven door Heideland, is geweid aan Michel 
Angelo Buonarotti: beeldhouwer, schilder, archi-
tekt, dichter. Dit boek, met zijn 288 bladzijden prach. 
tig uitgegeven, bevat zoals de voorafgaande werken 
in deze reeks een aantal teksten van diverse au
teurs, naast verschillende illustratie-groepen in 
zwart-wit en in kleuren. Acht auteurs hebben in 
dit boek de grote Italiaanse kunstenaar, het renais-
sance-genie Michel Angelo vanuit hun specifiek 
standpunt en vanuit hun specialiteit benaderd. 

Piorre du Colombier geeft in zijn tekst over het 
leven van een genie een biografisch en historische 
benadering waarin zowel leven en milieu als tijd
geest verwerkt zijn. Jaques de la Cretelle - die 
eveneens in andere werken over geniale persoon
lijkheden schreef - benadert de mens Michel 
AJngelo «een geweld in fuzie». De in 1475 te Caprese 
in Casentino geboren Michel Angelo Buonarotti, 
zoon van een magistraat, zou tot een der veelzijdig-
ste en rijkste persoonlijkheden van zijn tijd, tot een 
der hoofdfiguren van de Renaissance en een der 
geniaalste persoonlijkheden van de europese ge
schiedenis uitgroeien. Diepe onrust en angst ener
zijds, hartstocht en scheppingsdrang zouden zijn 
leven tekenen, zouden de ambiguïteit van zijn per
soonlijkheid waarin een grote behoefte aan vriend
schap en genegenheid gepaard ging met een bijna 
hautaine maar tragische eenzaamheid, nog sterker 
doen uitkomen. 

Jean-Frangois Revel heeft over die zijde van de 
mens Michel Angelo en tegelijkertijd over de zeden 
tijdens de Renaissance en aan het hof van de itali-
aanse prinsen - o.m. aan dat van Lorenzo il Magnifico 
waar Michel Angelo zijn opvoeding genoot - gede
tailleerde uitleg verschaft en Michel Angelo's hou
ding nader toegelicht. De homoseksualiteit, die reeds 
in het oude Rome tot een plaag uitgroeide en de 
ondergang van het keizerrijk mee bewerkte, werd 
in de renaissance-maatschappij - met haar talrijke 
verbindingen met de klassieke oudheia haast tot 
een mode-verschijnsel. 

Michel Angelo, die op dertienjarige leeftijd leer
ling werd van Domenico Ghirlandaio, kwam een 
jaar nadien bij de beeldhouwer Bertoldo die de 
St Markusakademie leidde. Zijn eerste beeldhouw
werken ontstaan : van dan af zal hij zijn veelzijdige 
aktiviteit verdelen over schilderkunst, beeldhouw
kunst en architektuur, tot hij de hoogtepunten van 
zijn schepping bereikt: de beelden bij het graf van 
de Medici, de beelden van David te Florentië en van 
Mozes in de St Pieterskerk, de Piëta, de schilderin
gen in de Sikstijnse kapel 

Jean Frangois Revel heeft «het geheim van een 
hart» ontleed aan de hand van de sonnetten die 
Michel Angelo schreef, en van liefdesbrieven en 
gedichten aan jongelingen Hij belicht ook de gees
telijke liefde die Michel Angelo koesterde voor de 
43-jarige weduwe Vittoria Colonna. Over de ver
schillende bedrijvigheden van Michel Angelo als 
kunstenaar wijden achtereenvolgens Pierre Pradel, 
Valerio Mariano en Guillaume en Jerome Gillet 
uit • respektievelijk over de beeldhouwer, schepper 
van een marmeren wereld, de kunstschilder en zijn 
«wereld van de Sikstijnse kapeb), en «de onvergang-
kelijke lessen van de architekt ». 

Victor-L. Tapie schreef een hoofdstuk over «De re
naissance voltooid in Michel Angelo» waarin de au
teur de nadruk legt op het feit dat Michel Angelo 
niet alleen de volmaakte lichamelijke schoonheid 
zocht, maar ook de morele grootheid : in hem komt 
de Renaissance tot bloei en stijgt boven de rationele, 
harmonische ideëen uit tot het kristelijke misterie. 

Het laatste hoofdstuk van dit zeer gevarieerde en 
rijke boek over Michel Angelo is dat, waarin Jean 
Louis Vaudoyer een vergelijking maakt met dat an
dere Italiaans genie der renaissance, Leonardo da 
Vinci 

Dit boek in de reeks evenaardt de andere, zowel 
wat de uitgave en de verzorging als wat de inhoud 
betreft. Naast een veelvuldig - geschakeerd portret 
van een geniaal mens en een benaderen van zijn 
werk, is dit boek tevens een sieraad voor de boeken-

« Michel Angelo ». Reeks « Genie en Wereld », 
nr. 7. Heideland, Hasselt. In de reeks 375 fr. Los 
475 fr. 

a.e. johann 

lUSSEN IWEE 
OORLOGEN 

Van de bekende auteur A.E. Johann, die met zijn 
romans en reisverhalen een zeer groot lezerspu
bliek bereikte, verscheen onlangs het eerste deel 
van een trilogie « lm Strom ». Rond de centrale 
figuur van Hans Radmacher wordt de periode van 
1900 tot 1927 weer levendig : wereldoorlog, revolu
tie, inflatie... Het tweede deel. dat zopas verscheen 
onder de titel « Das Ahornblatt » beschrijft de lot
gevallen van de hoofdfiguur die in 1967 als tussen-
dekpassagier naar Kanada uitwijkt, van beneden 
begint als houthakker, zich omhoogwerkt, en tij
dens de grote krizis tengevolge van beursspekula-
ties sukses kent... Wanneer hij in 1939 nog eenmaal 
naar Europa terugkeren wil, heeft hij reeds een 
voorgevoel van het nakende onheil... 

Deze spannende en vlotgeschreven roman, die het 
levenslot van een mens beschrijft, is tevens het 
verhaal van een der meest-bewogen epizoden uit 
deze eeuw : van krizis tot wereldoorlog II. 

Het derde deel, « lm Dornbusch » zal de verdere 
lotgevallen van Hans Radmacher en de jongste ge
schiedenis behandelen... A.E. Johann heeft zich in 
dit werk als een auteur van formaat doen kennen, 
die niet alleen tot spannende reisverhalen en tot 
goedgeschreven ontspanningsromans in staat is, 
maar die ook rond de centrale figuren van zijn ver
haal een hele episode, de geschiedenis van een hele 
gemeenschap kan oproepen met een werkelijkheids
zin en een objektiviteit, die men al te zelden aan
treft in de romans en zelfs in de geschiedschrijving 
die de zeventig jaar dezer eeuw weergeven. 
A.E. Johann « Das Ahornblatt » — Bertelsmann 
Verlag, Gütersloh — 605 blz. geb. 24 D.M. — 

DAI NOET U... 

• Tot 28 arpil stelt kunstschilder Jef van 
Diest uit St. Kwintens-Lennik ten toon in 
« Caryatide », Vrijheidsplein, Brussel. Kunst
schilder van Diest is oud-leerling van het ho
ger instituut St. Lukas te Brussel. 

• De diegemse kunstschilder Bourguignon 
stelt ten toon in de Rik Woutersstudio van 
18 tot 30 april, te Brussel, Emiel Jacqmainlaan. 
Het betreft een verzameling zeezichten, waar
in hij zich ontpopt als een gepassioneerd 
waarnemer van het licht, over water en wol
ken met een overweldigende verscheidenheid 
van kleuren. Vooral de jongste vijf jaar speelt 
de Noordzee in Bourguignons werk een be
langrijke rol. Rik Bourguignon maakte tevens 
naam als schrijver van studies over het ge
bruik van verf en vernis voor artistiek ge
bruik. 

• In de Latemse Galerij, Dorp, St. Martens 
Latem, stellen tot 10 mei Henri Vandermoe-
ren. Arthur van Assche, Emiel Mayens en 
Paul Wyndaele ten toon. 

• Een tentoonstelling Henry van de Velde, 
vader van de « modern style » zal in de twee
de helft van april te Brussel doorgaan : teke
ningen, schilderijen, meubels, juwelen en sier
voorwerpen. 

• Hef elfde jaargetijde Jef van Hoof gaat dit 
jaar door op 26 april om 11.30 u. in de Smt 
Carolus Kerk, Concienceplein te Antwerpen, 
met medewerking van het Jeugd- en Muziek-
orkest van Antwerpen onder leiding van Er-
nest van der Eyken. Als soliste treedt op de 
mezzo-sopraan Vera Versieck. Op het pro
gramma : werken van de herdachte toonaich-
ter. Kanselrede door e. h. Bart Mesotten. 

• Op 2Ï en 22 april om 20 u. geeft in de 
K.N.S. te Gent Fons Jansen voorstellingen 
van zijn one-man-show « 3 X andermaal ». 
Lokatie en rezervatie N.T.G., St Baafsplein 7 
te Gent, tel. 09/25.32.08. 

Fons Jansen treedt ook te Brussel op, nl in 
de K.V.S., Lakenstraat 146 op maandag 27 en 
dinsdag 28 april. Plaatshespreking dagelijks. 

De toneelgroep « Centrum » voert in het 
N.T.Gent nog op « Amfitiron » van Peter 
Hacks op 5 mei, « De smalle weg » van Ed
ward Bond, op 19 mei, en « Gered » van Bond, 
op 27 mei tplTrpw te "̂̂  " 

• De K.V.S. Britsset programmeert voor mei 
« Het kleine Mahagonny » van Brecht, « Ce-
sar en Cleopatra » van Shaw, « Adrianu.s VI » 
van Peter Luke, « Een vlo in het oor » van G. 
Feydeau, en « Een meisje in de soep van Te
rence Frisby Inlichtingen en plaatsbespreking 
tel. 02/183.9 40 

• We herinneren er nogmaals aan dat mor
gen zondag 19 april Willem De Meyer wordt 
gehuldigd naar aanleiding van zijn zeventig
ste verjaardag. Om 11 u. 15 wordt een plech
tige jubelmis opgedragen in de dekenale kerk 
van Onze Lieve Vrouw ter Sneeuw, Laar, Bor
gerhout met medewerking van het koor « Jw-
hilate » uit Borgerhout. Na een ontvangst op 
het borgerhouts gemeentehuis heeft om 15 u. 
in de antwerpse stadsfeestzaal, Meir een 
groots huldekoncert plaats met de medewer
king van elf koren uit de vijf vlaamse pro
vincies. Minister Tindemans houdt de feest
rede. Tevens wordt aan de gevierde een huU 
deboek overhandigd (te hekomen door stor-
van 200 fr op postrekening 148.30 van de Kre
dietbank, Anselmostraat te Antwerpen, voor 
rekening 10 33/13/02860 van notaris A. Pee-
ters. 

Inkomkaarten voor dit koncert bij Trefpunt 
V.V.KB., Keizerstraat 38, Antwerpen, tel. 
03/33.07.67 

• Vandaag zaterdag 18 april gaat in het Ne
derlands Toneel te Gent de première door van 
« De Rosenbergs mogen niet sterven », van 
Alain Becaux, in de regie van Jef Dernedts, 
vertaling van Werner Kopers. In de rolverde
ling ; Suzanne Juchtmans, Jo de Meyere, Ro
ger Bolders, Maurice Goossens, Arnold Wïl-
lems, Hugo van den Berghe, e.a. 

Het gaat om de zonk Julius en Ethel Rosen
berg, die als sovjetspionnen werden veroor
deeld in de Verenigde Staten en op de elek
trische stoel stierven. Overal ging protest op 
omwille van de onzekerheid van de werkelij
ke schuld van het echtpaar Rosenberg. Het 
stuk van Becaux wil een waarschuwing in het 
algemeen zijn, en doet dat aan de hand van 
een dramatisch gebeuren. 
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onze selektie 

Z a t e r d a g 1 8 apr i l 
19U.30 : BRUSSEL FRANS 
Le jardin extraordinaire (doku-
mentaire), 
20U.30 : BRUSSEL FRANS 
Le ciel sur la tête (speelfilm). 
19U.40 : NEDERLAND 2 
Leon de Pas (film over een kuns
tenaar). 

21U.55 t NEDERLAND 1 
Cabaretaria (kleinkunstlender). 

Zondag 19 april 

19U.05 : BRUSSEL NED. 
Scapa Floio (dokumentaire over 
de britse vloot). 

21U.30 : BRUSSEL NED. 
Willem Mengelberg (dokumentai
re over een dirigent) 
22U.20 : BRUSSEL NED. 
Kort geknipt (internationale kor
te film). 

12U.1.5 : BRUSSEL FRANS 
Face a la presse. 
20U.40 : FRANKRIJK 1 
Le pont de Toko Ei (speelfilm). 
20U.1.5 : DUITSLAND 2 
Aufstieg und Fall der Stadt Ma-
hagonny. 

Maandag 20 april 

20U.25 : BRUSSEL NED. 
De terugkeer van Don Camillo 
(speelfilm). 

20U.30 : FRANKRIJK 2 
Le hrave et la belle (speelfilm). 
21u. : DUITSLAND 2 
Het zwart-rode hemelbed (film). 
22U.40 : DUITSLAND 2 
Internationale korte film. 

Dinsdag 21 april 

19u. : BRUSSEL NED. 
Politieke opvoeding in Vlaande-
ren, 

2IU.20 : BRUSSEL NED. 
Lenin (dokumentaire n.a.v. de 
honderdste verjaardag van zijn 
geboorte). 

23U.25 : NEDERLAND I 
Verkeer sordening. 
21u. : FRANKRIJK 2 
Le petit vieux des Batignoles (tv-
spel). 

19U.25 : DUITSLAND 1 
Das (k)einer des anderen Sprache 
verstehe (afrikaanse dierenwe
reld). 

21U.05 : DUITSLAND 1 
Baal (tv-film). 

Woensdag 22 april 

21U.15 : BRUSSEL NED. 
Panorama 
20U.30 : BRUSSEL FRANS 
Aujourd'hui {internationaal 
nieuws). 
17u. : NEDERLAND 1 
Vogelland (een bezoek). 
20U.30 : FRANkRIJK 1 
La dernière etappe (speelfilm). 

Donderdag 23 april 

19U.25 : BRUSSEL NED. 
De Volksunie. 
21U.15 : BRUSSEL NED. 
Gezag in de opvoeding (gezinspro
gramma). 

20U.30 : BRUSSEL FRANS 
Vluchtmisdrijf (franse speelfilm). 
20U.30 : NEDERLAND 1 
Frauen im Osten (dokumentaire). 

21U.45 : NEDERLAND 1 
Op eigen kracht (dokumentaire). 
20U.40 : NEDERLAND 2 
10.32 (nederlandse speelfilm). 
20U.15 : DUITSLAND 1 
Ruggles of a red gap (speelfilm). 
21U.4.5 : DUITSLAND 1 
Himalaya (India's grens tegen 
Mao). 

Vrijdag 24 april 

20U.25 : BRUSSEL NED. 
Zomernachtdroom (tv-spel). 
2IU.M : NEDERLAND 1 
Dantons dood (toneelspel). 

, ^ ^ ^ \ , 

GEHOORD 

ROOIE RAKKERS 

In een realizatie van. Luc Philips 
werd onlangs in onze studio's het tv-spel 
«Irkoetsk» opgenomen. Het verhaal ver
telt de belevenissen "an een gemeen
schap in de Sovjet-Unie. 

Alles liep gesmeerd ei er werd dan 
ook voorzien dit stuk uit te zenden op 
1 mei. Een avond waarop de kijkdicht
heid traditioneel groter is en de B.R.T. 
heeft de gewoonte die dag gelegenheids-
programma's uit te zenden. Soms slaagt 
men daar wonderwel in, denk maar aan 
«Het gezin van Pamel» enkele .iaren 
geleden. 

Maar dit jaar staken de rooie B.S.P.-
rakkers stokken in de wielen. De roze 
boys wilden in geen geval dat «Irkoetsk» 
op 1 mei op de beeldbuis kwam want , 
zegden zij — dergerlijk stuk is kommu-
nistische propaganda En voor de B.S.P.-
bonzen is de eerste mei een lekker pr i-
véfeestje, allemaal gepensioneerden on
der mekaar. Dus werd «Irkoetsk» naar 'n 
latere datum verschoven. 
. Dit feit doet denken aan wat een 5-tal 
jaren terug in Gent gebeurde : op een 1 
mei-viering van de lokale B S.P. zouden 
Miek en Roel optreden Zij moesten ech
te r hun teksten ter kontrole voorleggen 
er kregen prompt een veto om Jan met 
de pet te zingen. Een knap liedje dat 
de fabriekssluitingen scherp op de kor
rel nam en de dubieuze rol die de grote 
sindikaten daarbij plegen te spelen. 

Nu is het al zover dat de rooie rak
kers beslissen wat op 1 mei al dan niet 
op het scherm komt. 

We gaan nog plezier beleven de dag 
dat er nog een rooie minister voor infor
matie komt . . 

NIET OM TE GILLEN 

De Vlaamse inzending voor Montreux, 
« Nand in eigen land », heeft me ontgoo
cheld. Misschien omdat voor het vlaamse 
publiek de meeste gags lang niet meer 
nieuw waren. Het is altijd maar zwak
jes als je op voorhand de pointe van een 
mop kent, 

In Montreux ligt het geval natuurl i jk 
anders : de internationale jury weet ge
lukkig niet wat er maanden geleden zo 

al op ons Vlaamse scherm verschenen 
is. 

Daarbij kregen zij onze inzending ook 
nog in kleur te zien en op 35 mm. Maar 
of het akteertalent van Nand Buyl het 
gebrek aan spetterende ideeën zal kun
nen goed maken blijft ondertussen een 
open vraag. 

FEEST 

Onder deze vrolijke titel bood de tv 
ons zaterdagavond iets aan wat eigenlijV 
als amuzementsprogramma bedoeld was. 
Iedereen die had meegewerkt aan het 
luister- en kijkonderzoek zou bedankt 
worden door een invitatie voor een vro
lijke ontspanningsavond. 

Het rezultaat was bedroevend. Het 
lag er weer vingerdik op dat alles vlug 
was in mekaar gebokst en niet veel had 
mogen kosten. Het enige simpatieke 
punt was de verschijning van de Zichem-
ploeg. Maar ook hier weer iets onbegrij
pelijks waarom moest als apoteoze me
vrouw van de realizator had ze samen 
met hem kunripn komen Omdat zij ver-
antwoordeliik was voor de kostumes. 
Dan had men evengoed kineast en gri-
meuze en klanktechnikus kunnen voor 

tv 'tv 'tv 'tv-
het voetlicht brengen. \\/ant de verdien
sten van die mensen zijn niet minder 
belangrijk. 

MIKE 

Verdrengh die met slaande trom de 
popsektie verlaten heeft en een belang
rijke rol zal spelen in het komende 
jeugdfeuilleton, zal ondertussen niet van 
honger omkomen. Vanaf 1 mei gaat hij 
prezenteren bij omroep Brabant. 

Het is net alsof prof. Joos Florquln vóór zijn hui'selijk tv-toestel wil zeggen: «Hier 
spreekt men Nederlands ». 

Reklamebureau en grafisch atelier 

A R T E X , Izegem 

wenst medewerking van 

EEN PUBLrCiTEITSCHEF 

ART DIRECTOR 

met een ruime Interesse voor woord 
en beeld enerzijds en voor het alge
meen reklamebeleid anderzijds 
Degelijke opleiding, meetbare erva
ring en waarachtige kreativiteit zi jn 
troeven die een kandidatuur valori-
zeren. 

Uitgebreide sollicitaties sturen aan ARTEX, 
640 Izegem f.a.v. de h. |ef Pattyn, Roeselaarse 
straat. 
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De zoon van de goden h^ejt het weer 
eens goddelijk gedaan. Aan zijn lof sta 

paal noch perk ! 

POVER GEWIN 

Tijdens één van zijn reportages over 
de ronde van België — gewonnen door 
Merclcx als het u moest interesseren — 
vertelde (Fr) eddy Debruyne dat de prijs 
voor de overwinnaar amper 15 blauwe 
brieven bedroeg, en dat is, zei hij, zeker 
niet veel voor drie dagen koersen in het 
rotte weer dat wij kennen. In vergelij
king met de fortuinen waarover wij in 
het wielerwereldje altijd maar horen 
spreken, is dat inderdaad niet veel. 
Maar de heer Debruyne heeft er waar
schijnlijk anderzijds niet aan gedacht 
dat hij misschien nog stukken meer ver
dient dan die rampzalige 5000 knotsen 
per dag, maar dat de meeste mensen 
véél langer dan drie dagen moeten wer
ken om zoveel te verdienen, en zeer dik
wijls in even rot weer als de arme koe-
reurs. Daarenboven hadden wij het in
teressanter gevonden als dezelfde heer 
Fred het nu eens niet gehad had over de 
prijzen van de eersten, maar over de 
orijzen van de laatsten. Dat zijn name
lijk ook mensen die behoefte hebben 
aan voedsel en kleding en zo. 

ACHTSTE GEBOD 

De merckxisten moeten het ons maar 
vergeven, maar wij beginnen meer en 
meer te zondigen tegen het acht
ste gebod van de Heer (God, niet 

Waaghalzerij in het luchtledige, hard 
sport om den brode. Niet door fanatieke 
supporters omringd en het toch goed 
doen. Aangegapen door honderdden 
mensen die allen stil hopen dat het goed 

afloopt. 

Merckx deze keer), door het kwaad ver
moeden te koesteren, zonder bewijzen 
zelf dat de suprematie die hun idool de 
laatste tijd aan de dag legt, niet enkel 
steunt op kwaliteien zijns lichaams, maar 
dat er ook — waar we overigens geen 
bezwaar tegen hebben — ietwat negocie 
bij te pas komt. Wij vermoeden daaren
boven, alweer zonder bewijzen, dat er • 
heel wat mensen zijn die heel goed hun 
afgeschafte katechismus kennen, meer 
in het bijzonder 301 met een sterretje 
« of men de geheimen moet bewaren 
die men kent ? ja, de geheimen die men 
kent moet men bewaren : dit eist het 
belang van de maatschappij en van ie
dereen in het bijzonder ». En met dat al 
vergaten wij nog te zeggen dat Merckx 
de ronde van België won én Parijs-Rou-
baix. Tweede was een zekere Devlae-
minck, maar of het Eric of Roger was, 
dat heeft de onvolprezen Fred Debruyne 
ons niet duidelijk kunnen maken. Vol
gens hem allebei. 

NIET ZO ERG 

In het verleden hebben wij al meer 
dan eens de gelegenheid gehad te eks-
plikeren waarom wij het verkeerd vin
den mannen als gewezen wielerkam
pioenen van Steenbergen extra te be
schermen als «voorbeeld voor de jeugd», 
wiens naam en faam ongeschonden de 
toekomst in moeten gaan. Op dit ogen
blik staat van Steenbergen terecht te 
Nijvel, als medeplichtige bij handel in 
verdovende middelen, en naar het 
schijnt staan hem nog een paar andere 

rechterlijke zaakjes te wachten. Dit 
stukje echter om erop te wijzen dat zijn 
medeplichtigheid wat die verdovende 
middelen betreft, maar heel gering was. 
Hij zou slechts één van de tien (of 
meer) schakels zijn geweest, die alle
maal het goedje een tijdlang in bewa
ring hebben gehad, en het schijnt zelfs 
vast te staan dat hij aanvankelijk niet 
wist wat hij in bewaring had. Dit wil 
echter nog niet zeggen dat onze mening 
in verband met zijn « voorbeeld » ver
anderd is. 

VREES 

De kidnapping van en de moord op de 
duitse ambassadeur in Guatemala heeft 
weer enkele belgen geïnspireerd. Men 
moet weten dat onze nationale voetbal
ploeg zinnens is in Guatemala een wed
strijd te gaan spelen. Onvermijdelijk is 
dus hier en daar de vraag gerezen of 
dat wel aangeraden is, en of er geen ge
vaar bestaat dat men ginder één van 
onze kostbare vedetten zou schaken, om 
nog niet aan het ergste te denken. Per
soonlijk denken wij niet dat onze teer
beminden gevaar lopen. Sporthelden 
zijn té graag gezien om het slachtoffer 
te worden van dergelijke vreselijke 
praktijken. Voor de « delegees » is het 
gevaar natuurlijk groter, want die zijn 
onvervangbaar. Maar vermits wij daar
van nogal goed voorzien zijn... Alle gek
heid op een stokje, wij vinden het on
nodig dat de pers zich druk maakt over 
dergelijke dingen. Men gaat naar Gua
temala of men gaat niet. Punt. Dwaze 
veronderstellingen kunnen enkel de ge
moederen opzwepen, en waar reeds on
rust heerst, wordt dat best vermeden. 

WAS DAT JUIST ? 

Dames en heren, het kan zijn dat wij 
ons gruwelijk vergissen, en dan is het 
de schuld van Fred-ge-moet-het-kunnen, 
maar dan zouden wij blij zijn als men 
het ons zegt, want ons leven staat op het 
spel. Wij zaten met een lodderig oog te 
kijken naar het gesprek tussen de twee 
mooiste jongens van de twintigste eeuw. 
Eddy en Fred, na de koers Gent-Wevel-
gem, en wij meenden plots te zien dat 
een knaapje aan de Beminnelijke een 
handtekening vroeg. Wij dachten dat 
genoemde Beminnelijke de jongen o0zij 
schoof, zonder handtekening, en het 
laddertje van het podium begon af te 
klauteren (kan men daar eens geen ere-
trap mèt kleed van maken), steeds ge
volgd door de knaap. Hebben wij ons 
dat verbeeld of is het juist ? Als het 
juist is, dan moeten wij die jongen ver
manen dat hij zich niet met dergelijke 
onnozel...heden moet bezig honden, en 
dan moeten wij de Beminnelijke zeg
gen dat hij, ondanks zijn brusselse ma
niertjes, lang niet de fijne vent is die 
de gazettenschriivers. de negocie ten 
bate, van hem willen maken. U ziet, de 
zaak is ernstig, want als wij slecht ke
ken (half in slaap gewiegd door de « ze
ver » van Fred), vrezen wij oorvegen. 

FIJN 

Wij hebben zelden een voetbalspekta
kel meegemaakt als de finale voor de 
engelse voetbalbeker verleden zaterdag. 
De twee ploegen. Leeds en Chelsea, 
hebben er werkelijk een « groot stuk » 
van gemaakt, en wij vonden het best 

dat er geen verliezer was. Leeds was 
misschien iets beter, maar men mag de 
hardnekkigheid, de overtuiging en de 
inzet van de Chelseajongens toch ook 
niet uit het oog verliezen. Het spekta
kel was natuurlijk tipisch brits : kei
hard, razend snel, meedogenloos voor de 
zwakke, maar in menig opzicht fair. Ti
pisch brits was ook de arbiter, die het 
klaarspeelde met een minimum van 
tussenkomsten, en zonder zogenaamde 
uitbranders of diskussies deze harde 
partij te leiden. Hij was wellicht terecht 
van oordeel dat de spelers beroepsmen
sen zijn, en maar moeten zien hoe ze 
hun « marsjandies » verkopen. Opval
lend ook weer : niet het minste protest 
vanwege de spelers, op geen enkel ogen
blik. Zelfs niet bij het eerste doelpunt 
van Leeds, waar nochtans een reukje 
aan was, en dat bij ons zou afgekeurd 
zijn, In één woord ; van dat voetbal wil
len wij meer. 

Klassiek tafereeltje op het veld van de 
kampioenen. Blote Standard-man Takac 

wordt door supporters bestormd. 

MET HOEVELEN ? 

Met hoevelen zijn wij nog, vrienden, 
die niet geloven dat de voetbalklub van 
Standard het machtigste kultuurmonu-
ment is dat de unieke « culture belze > 
ooit heeft voortgebracht, en dat er naast 
Merckx misschien nog goden hebben be
staan, maar dat hij voor ons vaderland 
in ieder geval de enige zaligmakende is? 
Met hoevelen zijn wij nog die ons niet 
laten opfokken tot wat tegenwoordig 
genoemd wordt « een trouw suppor
ter », en wat wij in onze waanwijsheid, 
met de nadruk op « waan », liever noe
men een totaal van zijn stekken geraas-
de slaaf van een konsument ? Met hoe
velen zijn wij nog om te vinden dat het 
woord van Fred Debruyne nog niet 
hoofdzakelijk Het Woord is ? Met hoe
velen nog die ovet voldoende reine 
dwaasheid beschikken om te peinzen 
dat al het sportgedoe aan de top kom-
merciele humbug is. waarvan wij noch 
als enkeling noch als gemeenschap enig 
materieel of geestelijk voordeel te ver
wachten hebben ? Met niet veel meer. 
zeker .•" Gelukkige maatschappij, waarin 
de dwazen zeldzaam zijn. 

Wij zijn fanatiek supporter van de ^tweede wegn-
sport, dit is de sport om de sport zelf, de aktieve 
sportbeoefening louter als rekreatief en edukatief 
middel. 

Dat wij een geweldige behoefte hebben aan der
gelijke sport, dat weet onderhand wel iedereen. En 
eveneens dat de ontwikkeling van de atweede weg»-
sport in de grond geen hindeipaal hoeft te zijn voor 
de groei en de bloei van de kommerciële elite- en 
kompstitiesport, met haar vele nadelen en enkele 
voordelen. Maar dat de kommerciële sport en dito 
federaties de ware promotors zijn van wat wij goe
de sport noemen, dat betwijfelt iedereen die al eens 
over sport leest in de bladen die géén koersen in
richten en die niet overwegend omwille van hun 
sptnt) ubrieken gelezen worden. Volgens ons heeft 
de « tweede weg »-sport zoveel met de federaties en 
hun kompetities te maken als de derde bugel van de 
fanfare uit Bommelskonte met de impressario van 
Tom Jones. 

Nochtans acht het helgisch olimpisch komitee, oma 
aller belze sportfederaties, zich plots geroepen om 
eens wat te gaan doen voor de rekreatieve en edu-
katieve sportbeoefening in oni land. 

Waarom ? Hovelijk omdat men beseft dat Mollet 
and his boys zich op die manier veel verdienste-
lijkei kunnen maken dan door te paraderen op ban-
ketxcd van jubilerende federaties en recepties ter 
ere t)an kommercieel gekroonde vedetten. Bij ma
nier van spreken natuurlijk, want ze doen toch wel 
serieuzer werk ook. Hopelijk om die reden dus, 
maar ons achterdochtig boers karakter doet ons 
verrr^oe-len — en zekere zaken loijzen daar volgens 
ons op — dat de federatie- en B.O.K.- mensen de 
« tweede weg » meer zien als een propagandamid
del voor hun winkel of uls rekruteringsveld voor 
hun ondernemingen dan als een doel op zichzelf. 
Mx!-!-:c!ven vj^-r-lsien wij ons. Het doet er niet zoveel 
toe 

Feit is dus dat het olintpisch komitee besloten 

DE WARE 
BROEDERS 
heeft, zich eens met die fameuze « tweede weg » 
te bemoeien. 

Zoals gebruikelijk, heeft men aanstonds aan de 
grote middelen gedacht. Lijst van bestaande klubs. 
Bekwaamheidsbrevetten. Aanvullende aktiviteiten 
in de klubs. Sportmonitors. En natuurlijk het on
vermijdelijke nieuwe komitee. 

Het zal allemaal wel goed bedoeld zijn, daar niet 
van, maar wij hebben er toch niet zoveel vertrou
wen in. 

Zouden er eigenlijk voor de enkele Belgen die 
aan sport doen (5 t.h. van de bevolking ?) niet vol
doende installaties zijn, als men de bestaande zou 
benutten ? Wie echt aan sport wil doen, hoeft heus 
niet op een nieuwe installatie te wachten. Er is al
tijd nog wel een veldbaan of een graskant of een 
tuin te vinden. En denken dat de nodige installaties 
er vanzelf komen, als de beoefenaars er maar zijn. 

Is er gebrek aan klubs ? Of hebben de klubs ge
brek aan leden ? En er blijft altijd nog de vraag of 
de klubs, zoals ze nu reilen en zeilen, wel de aan
gewezen milieu's zijn voor échte beoefenaars van 
échte sport. Tenzij men deze, zoals gezegd, wil zien 
als voedingsbodem voor klub- en kompetitiesport. 

Wat zien de mensen nog in die aftandse brevet

ten ? Welke zijn de ervaringen geweest van derge
lijke brevetten bij het leger en in het onderwijs » 
Kan men nog iemand vinden die aan sport zou gaan 
üoen om zo n « pampierke » te krijgen ? En gaat 
net om brevetten of om sportbeoefening ? 

Welke aanvullende aktiviteiten kunnen de klubs 
onwikkelen ? Hebben zij de tijd, geldmiddelen, 
belangstelling ? Zoveel klubs als wij kennen : zij 
hebben allemaal de pootjes vol met hun kompetitie-
sport. 

Zeker is er behoefte aan monitors, maar dan o.i. 
toch riiet opgeleid volgens de principes die tot dus
ver bij de federaties schering en inslag waren. En 
waar zou het B.O.K. de nodige ervaring halen in
zake de « tweede weg y>-sport, om al dadelijk de 
pretentie te hebben geschikte monitors te kunnen 
opleiden ? 

En dan dat fameuze komitee. Wie zit erin ? Men
sen uit B.O.K.- en federatieleidingen, mensen die 
zich verdienstelijk hebben gemaakt in het soort 
sport dat de « tweede weg >i-sport nu precies niet 
wil zijn. Mensen die, gezien vanop het standpunt 
van de goede rekreatieve sport, totaal misvormd 
zijn door de kommerciële kompetitiesport. 

Werden voor dat fameuze komitee over het hoofd 
gezien : Sporta-mensen, inzake de sport waarover 
het hier gaat dé bevoegdheden in ons land, en en
kele decennia vóór op de B.O.K.-en. En andere spe
cialisten in de rekreatieve sport, zoals de mensen 
van de bond van grote en jonge gezinnen, de Vlaam
se Toeristenbond, de wandelsporthonden e.d.m. 

Dat is niet erg voor al die vergeten mensen. Die 
zullen wel rustig, vrij en zelfstandig, hun weg gaan, 
met kleine middelen- op zoek naar grote rezultaten. 
Het is wel erg voor het B.O.K., want het betekent 
dat de kans zeer groot is dat zijn aktie hij voorbaat 
tot mislukken gedoemd is. Met alle respekt voor 
Mollet en zijn vrienden, en voor hun werk op hun 
terrein, maar om ons op de goede « tweede weg » 
te zetten, zijn zij niet de ware broeders. 



ALLE SPEELGOED 

Cortvrlendt 
STALEN TUINSCHOMMEL (53 kgr.) 

in heidere iakverf 
295 cm. lang, 205 cm. hoog 

2.950 fr. franko huis 
Vraag prospekfus ! 

D l E P E S T R A A T 29 A N T W E R P E N T E L (03)324430 

matthieu's beddenbedrijf 
biedt voor eiic prol>ieem een wooninriciiting _jr^^^% 

POLS... 
CHINCHILLA 

EMPIRE 
Goede bij 'verdienste min . 8 0 % 
winst - Vraag dokumentat ie , 

POSTBUS 275 - 9000 GENT 

D R I N K T 

SERVATY 
WIJN 

Duitse Moezelwijnen 
van prima kwaliteit 

• 
ALLEEN-VERTEGENWOORDIGER 

Marcel OMBELETS 
Gitschotel lei 207 
Borgerhout 
Tel. (03)21.00.16. 

* 

Vraagt overal onze 
SERVATY-wijnen 

HERMES 
SCH€€L 

Zuidlaan 54, Brussel 

Volledige 
secretariaatkursussen 

STENO- en DACTYLOGRAFIE 
in v ier talen 

BOEKHOUDEN 

MODERNE TALEN 

HANDELSCORRESPONDENTIE 
ENZ. 

DAG- EN AVONDLESSEN 

M. Lemonnierlaan 2 1 1 , Brussel 
Tel. (02)11.00.33 

DE school waar Vlamingen 
zich thuis voelen 

ro l ' s Drooajes ^ i j i , »ieeas t/ene 
broodjes met kwal i te i tsbeleg (mar-
t ino - krab - k i p . f i le t amérlcatn i 

kaas) 
Voor u w feesten, bals, kermissea 

vergader ingen 
Spedal i te i l : recepties, fees imenu ' * 

(koude schotel) 
Speciale voorwaarden voor 

V.U.-afdel Ingen 
Pyckostraat 39 . 2000 An twerpen 

Tel. 03/38.64.17 

DEBROUWERIJ MOORTGAT 
2659 BREENDONK - TEL. (03)78.71.21 

is bekend om haar beroemde en uitstekende 
BIEREN en LIMONADEN 

Breendonk ligt in Vlaanderen 
dus U W streek, U W volksgenoten I 

Geniet van een 
aangename 
levensavond 
in het rustoord 

HUIZE 
LOREIN 

FAMILIALE SFEER 
Paddegatstraat 133 
TEL. 015/718.35 

2921 Nieuwenrode 
15 km. van Brussel (4 km. a u 
tostrade Brusse l -Antwerpen) . 

141 , de smet de naeyerlaan - te l . (050)416.37) 

breughel 
Julien tersl 
vo l led ig pension 
kamers met ontb i j t 
al lo komfor t 
maalt i jden tegen alle pr i jzen 
speciale voorwaarden 
voor groepen en autocars 
vraag in l icht ingen 

Aanbevolen 
Huizen 
P A P Y R U S 

Boek- en Papierhandel 
Zaakvoerder ; Fons Labeaü 

de Ribaucourtstraat 7 
(nab i j het Sint-Jansplein) 

SInt-Jans-Molenbeek • Brussel 8 
Telefoon • (02)28.87.09 

Aanbouw-KEUKENS 

Specialist : H . D O X p v b a . 

Carnotstraat 135, An twerpen 

te l . 35.17.14 

Standaard en Maatwerk ; M i lmö-
Zeyher Keukens - Elektrische 

toestel len tegen 
groothandelspri ls 

Manége « VOLMOLEN > 
Opoeteren (L.) 

Paardenpension - Rijlessen * 
Wandel ingen 

Resta u ra nt-Ba r-Zwe m bad-
Camping. 

TEL. (011) 648.34 

Tapijten CASPERS 
Mechanische en Perzische 

Tapijten - V loerbekledingen 
Gentsestraat 6, AALST 

Tel. (053)291.89 

AL AL KEUKENS GLASAL 
Fabrieken te Ramsdonck 

te l . 015/714.47 
Vochtbestand - Vuurvast 

Mat ige prijs 
Voor Wesf-Vlaanderen 

DE MEYER Walter 
Bruggestraat 136, Zwevezele 

le l . 051/612.84 

H. PELEMAN-MARCKX 
Van Den Nestlei 16, Antwerpen 

Tel. 39.19.27 
T.V. - RADIO - ALLE ELEKTRI 
SCHE TOESTELLEN - HERSTEL

LINGEN A A N HUIS 
T.V. PELMAR 61 scherm, 

11.995 f r . I.p.v. 16.995 fr. 
Andere rnerken qrootste kort inq 

« PIET POT » 
Antwerpen 's gezell igste 

Bierkelder 
Grote Pieter Polstraat 4 

(b i j Suikerrul) 
Open vanaf 8 uur 's avonds 

Maandag en dinsdag gesloten 

Bezoek « Casthof 
DE VEERMAN v 

Kaal 26. St -Atnands a.d. Schelde 
Tel. (052)332.75 

Mosseten Paling 
Uitbater - Jan Brugmans 

3-2-68 

Men zegt « Alle wegen leiden naar Rome » 

via de reisorganizaties van de 

V.T.B. - Vlaamse Toeristenbond 

V.A.B. - Vlaamse Automobiiistenbond 
Vergunning Nr. 1185 Cat. A. 

natuurlijk ! 
W i j bieden onze leden een aangename t r ip o fwe l per v l iegtu ig , 
per t re in of met een voer tu ig . 

Hotel Tiziana 
Hotel Vi l la del le Rose 
Hotel Memphis 

8 d . V I . 
8.750 fr . 
8.300 f r . 
6.650 fr . 

lOd. Trein 
6.950 fr . 
6.600 fr . 
4.900 f r . 

12 d . auto 
5.920 fr . 
5.550 fr . 
3.850 fr . 

A l le verdere inl icht ingen op het hoofdsekretariaat V.A.B.-V.T.B, 

Sint-Jakobsmarkt 45-47, An twerpen - Tel. (03)31.09.95. 

Om U nog beter te dienen zi jn onze 16 kantoren, over het vlaamse 

land verspreid, de vr i jdagavond open tot 20u. 

meester 
kleerfnakeri 

STEENHOUWERSVEST 5 8 
ANTWERPEN 

Tel. 31.35.83 

N#flR 
UW 

ZO'VEELBiETER 

VERMINOEHINO VOOR 
VU LEDEN 

ANTWERP 
PUBLIC 

RELATIONS 
Hof ter Schriecklaan 33 

BERCHEM - ANTWERPEN 

Alle reklame en ont
werpen, teksten, 
perskonferentles, ver
talingen, tekeningen, 
enz. 

Publiciteitsagent voor 

« WIJ 
VLAAMS-NATIONAAL» 

Tel (03)30.48.99 

WALTER ROLAND 
Gtéplomterd opticitii, trkcnd door 

aile ziekenfondsen 

KERKSTRAAT 58, ANTWÏRPEN 

(Let op het huisnummer I) 
Telefoon 35 86 62 

ALLE GLAZEN 
ALLE MONTUREN 

Voor Jam vm dit bW j 10 Vi konmf 

Het vlaams-
nationaal 
lokaal 
bij uitstek 

ODAL 
Uitbater : 

ERIKSSON-CODON 
Ballaertstraat 80 
Antwerpen 
Tel. (03)38.01.21 

Dinsdag gesloten 
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PERS 

W i j beginnen medel i jden te kr i jgen met on -
ï e lezers. Amper draaien de par lementsdeu-
ren terug open of het pronostiekje gaat z i jn 
gang . Hoeveel stemmen en van w^ie moet 
Eyskens kr i jgen om aan z i jn g rondwetswi jz i -
genda meerdert ieid te geraken. 

W i j beginnen vandaag dan ook met waf ons 
nauw^er aan het harf l igt. Zetten anderzijds in 
het licht hoe de B.S.P.-ers duidel i jk een koel 
beredeneerd plan hebben om de we in ige v r i j 
he id , in onze belgische radio en tv. nog aan
wez ig , voor goed aan banden te leggen. Van 
Acker heeft school gemaakt. 

GAZET VAN ANTWERPEN 

De pol i t ieke l i jnen l iggen in deze staat d ik 
w i j l s zo scherp dat slechts aan een graf open
hart ige waarder ing word t ui tgesproken. Dit 
deed Lode Craeybeckx aan het graf van Pa
ter Stracke. 

Bij de jaarl i jkse Bormsherdenking (met 
mislukte storing door de antwerpse « jeunes-
se doré ») herinnert een lezer van deze krant 
aan het Stracke-woord over dr. Borms. 

« Toen Pater Stracke in december 1965 op 
zi jn 90ste verjaardag in EIckerlic werd gehu l 
d i g d , sprak hij zelf het s lotwoord uit. Een 
woord van dank en weemoed : « Ik had zo 
graag in deze vergader ing enkele vr ienden 
ontmoet ». Achtereenvolgens noemde hij dan 
de grote doden : Dosfel, Jef Goossenaerts en 
dom Modest van Assche. Het langst en het 
ontroerendst sprak hi j over de vierde a fwe
zige : « Er is een man in Vlaanderen met w ie 
ik maar twee keren een grondig gesprek heb 
gehad en toch kende Ik hem door en door. 
Dat is geen kompl iment voor mi j . Maar dat 
is er een voor hem. Omdat hi j de oprechte 
Zieletoestand van heel z i jn leven mij open
baarde. En sedert die t i jd heb ik voor hem 
gehad, en ik bewaar ze, de diepste verer ing, 
in vr iendschap nooit ver loochend ». 

» Bijna testamentair klonk het dan, de na-
3ruk op de betekenis van elk woo rd : « Ik 
wee t wat ik zeg — en ben bewust van wat 
ik doe : hi j is onze onschuldige en toch ge
martelde en vermoorde dr. August Borms ». 

» leder jaar t i jdens de zielemis voor dr. 
Borms, in zi jn uit haar puin herrezen paro
chiekerk — Sint-Bartholomeus te Merksem — 
Stond Pater Stracke steeds vooraan ». 

seli jke gemeenschap als men het voorhanden 
zi jnde juridische materiaal goed gebru ik t en 
kombineert. 

» Het Dosfel inst i tuut is een neefje van de 
V U. en heeft zich ondanks de vaak ondu ide
l i jk geachte maatschappi j-opvatt ing van de
ze part i j , onbeschroomd in de sociaalekono-
mische vraagstel l ing gestort ». 

VOOR ALLEN 

B.S.P.-bladen van alle slag hangen de mar
telaar uit over hun « bescheiden » rol in de 
B.R.T. De mannen van het travail l ist isch f ront 
spelen weer op de anti-katol ieke snaar. Hun 
v ioo l heeft vele snaren, naargelang ze gu lz i 
ge stukken uit de koek eisen of CV.P . - jon 
getjes in slaap spelen. 

Over de vlaams-national isten, b i jna zo sterk 
als de B.S.P. in Vlaanderen, reppen deze roze 
demokraten niet. 

« Onze socialistische beweg ing , de groot
ste pol i t ieke macht in dit land, rekening hou
dend met de verdeeldheid van de C.V.P. 
heeft noch in de Raad van Beheer, noch bi j 
het kaderpersoneel of bi j de in format ied ien
sten de invloed en de aanwezigheid, waarop 
zi j recht heeft. 

» Op handige w i jze hebben de katol ieke 
direkteurs-generaal een wet van 1960, die 
gestemd werd wanneer de B.S P. in de oppo-
zit ie zat en die w i j socialisten nooit hebben 
aanvaard, gebruikt en misbruikt om van radio 
en televizie in di t land machtspozities te ma
ken van de katol ieken. 

» In eigen socialistisch midden weten w i j 
wa t w i j w i l l en . Nog zopas we rd in het par
t i jbureau een eerste bespreking gehouden 
betref fende de hervormingen, die w i j in de 
B.R.T. wensen door te voeren. 

» Indiv idueel kniezen over de B R T . helpt 
niet. Onder elkaar ons ongenoegen uiten over 
de bestaande toestanden, brengt geen veran
der ing 

» Wi j moeten komen tot een georganizeerd 
verzet ». 

DE STANDAARD 

Een f r is verslag met ruime bedenkingen 
stond in de Standaard over het .gelukte col
loqu ium van het Dosfel inst i tuut over « Mens, 
arbeid en kapitaal ». 

<c Binnenkort zul len de ideeën over « Mens, 
arbeid en kapitaal » die het voorb i je week
e inde aan bod kwamen op een konferent ie 
van het Dosfel inst i tuut, in een boekwerkje 
wo rden gegoten. Dat verd ienen ze beslist, 
w a n t de stel l ingnamen die onder de hoede 
van V.U.-man Coppieters te beluisteren en te 
beruziën v ie len, waaiden f r is van het pod i -
wm. De jonge leuvense prof. van Gerven (34, 
en volgens zi jn studenten erg br i l jant) legde 
er uit dat het « eigendomsrecht », in de bel 
gische wetboeken nog alt i jd een rots waar 
stevig op te bouwen val t , niet kan ontsnap
pen aan de evolut ie en de eisen van de men-

ELSEVIERS WEEKBLAD 

We zouden het « Plan » kunnen nazeggen 
toen dit blad schreef b i j het rapport Sauvy 
over de schr ikwekkende demograf ie in Wa l 
lonië « Oü wal lons-nous ? Wal lons, prenez 
vos affaires en mains ». Een recente studie 
bevestigt deze gegevens. 

<t De Walen, die met het machtige Frank
rijk in de rug zich nooit bezorgd hoefden te 
maken over het voortbestaan van de franse 
kui tuur in België, eisen nu een grote mate van 
autonomie om aan hun eigen ekonomische en 
sociale' problernen, w.o . het bevolk ingspro
bleem, eigen oplossingen te geven. Prof. 
André doet er een aan de hand in zi jn j ong 
ste studie, die tans sterk de aandacht trekt. 
Een intel l igente immigrat iepol i t iek is de en i 
ge redt^ing voor het Walenland. Op lange ter
mi jn moet daar het ef fekt van een dinamische 
gezinspol i t iek bi j komen. 

» In zi jn overigens interessante studie heeft 
deze brusselse hoogleraar, die uit het waalse 
Charleroi afkomst ig is, één vraag niet beant
woord Hoe komt het dat de Walen het laag
ste geboorteci j fer ter were ld hebben ? « Hun 
interne dinamiek is uitgeblust », schri j f t hi j als 
laatste zinsnede van zi jn 123 bladzi jden te l 
lende boek. Iedereen kent de ekonomische 
redenen voor de achteruitgang van het zu i 
den , maar die l i jken dat uitgeblust z i jn toch 
niet helemaal te verklaren ». 

is, vermits we de deuren en ramen openzet
ten in de vier w indr ich t ingen , overheen de 
taal - en landsgrenzen. Dit is een ui t ing van 
europees streven, in tegenstel l ing tot de taai-
nationalistische kompart imenter ing, die som
migen ons w i l l en opdr ingen. Dit laatste is een 
wambuis dat Limburg en de Limburgers niet 
past. Niemand ontsnapt aan de greep van een 
soort lokaal of regionaal chauvinisme, zelfs 
niet de grootste staatslieden. W i j zi jn ver
knocht aan ons gewest als aan e'en subvader
land, en z ingen daarom in het bronsgroen 
eikenhout : « Daar is mi jn vader land, L im
burg dierbaar oord ». 

VOKSGAZET 

Jos I zit in Osaka het pro letendom te verte
genwoord igen . Jos II van Elewijck is « op 
weg naar 't van Eynde-plaatsje » om het met 
van het Reve te zeggen. Met de opperv lak
k igheid die hem kenmerkt w i l de jonge Jos 
bewi jzen dat er geen federal isme bi j ons mo
gel i jk is omdat het in Noord- ier land niet bo
tert. 

Bij de s lotopmerking van de jonge f i lozoof 
kunnen we wel begr i jpend staan. Hi j is inder
daad gewoon in B.S.P.-kringen rond te k i jken. 

« C. Brett schri j f t dat in de nagenoeg v i j f 
t ig jaar die verstreken sedert Ierland in be
langri jke mate zelfbeschikkingsrecht bezit, de 
wet ten van Engeland en Noord- le r land, steeds 
meer ui teenlopend zi jn geworden. 

» « A f w i j k i ngen » zo schri j f t h i j , « leiden 
tot ongel i jkheden; ongel i jkheden zi jn de oor
zaken van gr ieven. Gel i jk we lke vo rm van 
federal isme betekent dat een deugd aan de 
ene kant van een binnenlandse grens, een ge
brek kan zi jn aan de andere kant. Elke po
g ing wet ten te veranderen ten einde te v o l 
doen aan zogenaamde « plaatseli jke behoef
ten » geeft eerst aanleiding tot ve rwar r ing , en 
vervolgens tot onrecht ». 

» Hij ziet nog een tweede reden : « Een be
vo lk ing van 1,5 mi l joen inwoners (Noord- le r 
land) kan onmogel i jk evenveel bekwame 
mannen leveren als een bevo lk ing van 50 
mi l joen (Engeland) om de le id ing van een 
land op zich te nemen. 

» Maar dat kunnen Wales (2,5 mi l joen) en 
Schotland (5 mi l joen) evenmin ». En Jaten 
we er d i rekt aan toevoegen : Wal lon ië of 
Vlaanderen afzonder l i jk genomen ook niet ; 
België, (Brussel inkluis) heeft met nog geen 
t ien mi l joen inwoners al de grootste moeite 
bekwame pol i t ici te v inden ! ». 

WIJ 

genhoofd » in de Oostkantons, geniet een 
stevig krediet in duitstal ig Belgiè evenals in 
de streek van Verviers. Waar heeft men het 
dan in het hoofd gehaald om een arr. kom-
missaris voor de Oostkantons voor te stel len 
naast di t van Verviers ? Men verdedigt deze 
fo rmule door de opportuni te i t in te roepen, 
aan de Oostkantons een eigen persoonl i jk
heid te geven. Maar deze gedachte, w o r d t 
als belacheli jk beoordeeld door de meerder
heid van de inwoners van de streek en is 
geïnspireerd door k le in pol i t iek gedoe ». 

Zo en daarmee weten we weeral dank z i j 
de « Libre », wat de meerderheid van deze 
streek denkt of zou moeten denken volgens 
de brusselse patriottards. 

WALTER LUYTEN 

AiiVBirrËËir 
de 

I I I I 

weekblad van het grote gezin 
troonstraat 125 
1050 brussel. tel. 02/13.91.70 
302.300 EXEMPLAREN WEKELIJKS 
OVER HET GEHELE VLAAMSE LAND 
2.100.000 VERBRUIKERS 

LA LIBRE BELGIQUE 

Amper 25 jaar nadat het dappere België 
voor de tweede keer na 1918 de Oosfkan-
tons bevr i jdde (o.a. door 50 t .h . van de be
vo lk ing tot inciviek te verklaren) ziet de , 
« Libre » weeral gri jze schimmen in deze pa
rel aan de waalse kroon. Gewoon omdat er 
spraak zou van zi jn voor deze 60.000 Duits-
tal igen een eigen arr. kommissaris te benoe
men naast de f ranski l jon Hoen van Verviers, 
spuwt de « Libre » patriotse v lammen. 

« Het is eerst en vooral du ide l i jk dat er 
geen enkele objekt ieve reden is om het ad 
ministrat ief regime van deze Oostkantons te 
w i j z igen . De huid ige arrondissementskommis-
saris, de heer Hoen, op het ogenbl ik j u r i 
disch in Verviers met een aangepast « b rug -

HET BELANG VAN LIMBURG 

« Limburg min laand » zegden we schert
send vorige week op het einde van ons kom
mentaartje bi j het tenaxiaanse geschrijf te 
gen de taaienti teiten in ons land. Voor oud-
rexist Leynen bestaat er geen Vlaanderen, a l 
leen Europa, een beetje Benelux en vooral ... 
en dan begint hi j te z ingen in het bronsgroen 
eikenhout. En niet schertsend bedoeld. 

« Met de hoop op deze meer europees en 
Benelux-gerichte ui tgroei , houden we in de 
huidige staatkundige struktuur met hart en 
ziel vast aan onze provinciale l imburgse e i 
genheid , wat geen bekrompen provincial isme 

BECO 

ABONNEER N U ! 

De abonnementsprijs op ons 
blad bedraagt vanaf de tweede 
helft van de maand tot einde 1970 
214 fr. 

Men kan een abonnement ne
men in alle postkantoren, bi.i onze 
afdelingsbesturen of door storting 
van het gewenste bedrag op post
rekening 1711.39 « WIJ Vlaams
nationaal weekblad », Brussel. 

Groepen en maatschappijen 
allerhande !!! 

Speciaal voor U bedachf. 
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 kri jgt U gratis gedu
rende 5 uur een der beste 

Oberbayern orkesten 
Middag - en avondmaal In groep 
gezel l ig , f i j n , goed en goedkoop. 

De grote special i teiten z i jn : O c h i e n -
ïchwanzsuppe - Hongaarse goelas] • 
Eisbein mit Sauerkraut - Kip aan het 
spi l - Krachtvleesschotel, beter dan In 

Duitsland 

Rijschool Ferd. VERBIEST 
Leopold II laan 154, 1080 Molenbeek -

Brussel - Tel. 26.85.94 
Dè Vlaamse ri jschool bi j uitstek voor Brussel 
en omgeving Off ic ieel erkend. Meerdere les-
wagens Rijlessen ook op zaterdag en zondag. 
Onze 69e reeks avondlessen begint op d ins
dag, 28 apr i l . Gelieve t i jd ig te bespreken. 

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 
THIER BRAU HOF 

Nieuwbrugstr. 28. Brussel 1 
Tel. (02)18.74.89 

BECO 
levering van gas- en stookolie ! 

BECO BECO 
Benzinestations I 

BECO verwacht ook Uw bestelling I 

p.v.b.a. BECO, Krijgsbaan 236, ZWIJNDRECHT 
Tel. : (03)52.81.73-32.02.10 
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bewegi 
V.U.-AKTIE 
«TEN HAACDOORNHEIDE » 

Grootse autokaravaan, zater
dag 25 april a.s. - Vertrek : 
14u.30 aan de kerk, centrum 
Houthalen. Stop afbraak na
tuurgebieden I 

ANTWERPEN 
Antwerpen (stad) 
KOLPORTAGE 

Met radiowagen doorheen 
Luchtbal op zondag 19 april. Bij
eenkomst hoek Manchesterlaan 
en Noorderlaan om 10 u. 
DIENSTBETOON 

Op het sekretariaat tijdens 
de openingsuren. Voor sociale 
zaken zo mogelijk woensdag 
rond 13 u. 

Het sekretariaat is gevestigd 
Wetstraat 12 Antwerpen. Tel. 
36.84.65. Alle dagen geopend 
van 9.30 u. tot 16.30 doorlopend. 
Donderdag tot 19 u., zaterdag 
en zondag gesloten. 
IJZERBEDEVAART 

Mooi gekleurde raamaffiches 
gratis verkri jgbaar op het se
kretariaat . 
VOGELVANGST 

Affiches van het europees 
natuurbeschermingsjaar 1970 
voor afschaffing van vernieti
gende vogelvangst eveneens 
verkri jgbaar op het sekreta
riaat. 
ANTI-GRENDEL 

Oproep aan alle leden om 
affiches voor te hangen of te 
verspreiden die op het sekre
tar iaa t te bekomen zijn. For
maat kwarto, met anti-grendel
tekst. Dit zeer belangrijk pro-
pagandapamflet moet de blij
vende aandacht houden tegen 
de verfoeilijke grendels in de 
grondwet. 

Borgerhout 
KAARTEN 
VLAAMS NATIONAAL 
ZANGFEEST 

Onze penningmeester heeft 
nog enkele kaarten tegen 75 fr. 
voor het zangfeest. Ze kunnen 
bij hem afgehaald worden. 
Adres : Jos. Verbergt, Florastr. 
81 te Borgerhout. 
JUBEL VIERING 
WILLEM DE MEYER 

Zondag 19 april : plechtige 
jubelmis te 11 u.15 in de kerk 
van O.L.Vr. ter Sneeuw, Laar, 
Borgerhout. Kanselrede door 
pater Bouquillon. 

Te 15u. groots huldekoncert 
in de Stadsfeestzaal, Meir, Ant
werpen, met het optreden van 
verscheidene koren, solisten, 
onder leiding van gekende diri
genten. 

Toegangskaarten aan 30 - 50 
75 en 100 fr. voor dit koncert 
kunnen afgehaald worden op 
he t sekretariaat : Trefpunt 
Vlaamse Volkskunst Beweging 
Keizerstr. 38, alle dagen tussen 
10 en 18U.30. Tel. 33.07.67. 
VERTREKUREN 
AUTOBUS (SEN) KONGRES 

Zij die de verplaatsing doen 
naar het V.U.-kongres van 26 

april, en inschreven voor de 
autobus(sen), ingelegd door on
ze afdeling, gelieven er nota 
van te nemen dat het vertrek 
werd vastgesteld op kwar t voor 
één aan de hoek van Herman 
Van den Reeck- en Spillemans-
sraten, en te één uur stipt aan 
het Moorkensplem (Gemeente
huis). 

Deelnemingsprijs : 60 fr. Doe 
de verplaatsing per autobus, 
het is zoveel gezelliger en ge
makkelijker. 

Nog steeds inschrijven bij 
Juu l Dillen, Lode Van Bercken-
laan 184 Tel. 21.30.90 of bij 
Frans Dirks, Karel Van den 
Oeverstraat 26 tel. 36.38.94. 
MAANDELIJKSE 
LEDENVERGADERING 

Voor een bevredigende op
komst sprak volksvertegen
woordiger Ludo Sels over de 
moeilijkheden en de toepassing 
van het ouderdomspensioen van 
de zelfstandigen en die met een 
gemengde loopbaan. 

Zeer belangrijke gegevens 
deden wij alzo op want velen 
van ons moesten, ingevolge de 
repressie, een tijdje als zelf
standige in hun onderhoud 
voorzien. 

Op de vragen die achteraf 
kwamen, werd een duidelijk 
antwoord gegeven. 
HUWELIJK 

Volgende zaterdag 25 april, te 
11 uur, heeft in de kerk van de 
H. Drievuldigheid, Wapenstil
standlaan Berchem, de plechti
ge huwelijksinzegening plaats 
van mej . Hilde Van Dijck met 
de h. Ludo Van den Broeck. 

Gelegenheidsadres : Zaal Ri
viera, Jos Reusenlei 17 Bors-
beek (2210). 

Brasschaat 
KOLREPORTAE 

Morgen zondag 19 april kol-
porteren we in de Kaart . Sa
menkomst om 10 uur aan het 
Kaartenhuisje, hoek Lage 
Kaar t en Leopoldslei. Onze ak-
tie wordt door een radiowagen 
gesteund. 

Burcht 
BURCHT LAAT UKKEL 
NIET LOS 

Onder dit motto gaat op 25 
april e.k. ons jaarli jks afde-
Imgsbal door in de Zaal « De 
Ster ». De opbrengst zal volle
dig worden afgestaan aan 
Volksunie-afdeling Ukkel, waar
over Burcht het peterschap 
heeft aanvaard. 

Inkomkaarten 50 fr. Steun-
kaarten 20 fr. 

Duffel 
V.U.-BAL 

De afdeling Duffel richt haar 
jaarlijks V.Ü.-Bal in op zater
dag 18 april om 20.30 uur in de 
zaal Alcazar, Handelstraat 25 
te Duffel. Orkest en zang : The 
Soft Melodians, Toegang 
slechts 30 fr. Iedereen is harte
lijk welkom. 

Edegem 
KONGRES 

De leden die wensen aanwe
zig te zijn op de slotzitting van 
het kongres te Brussel op zon-

VOOR EEN VEILIGE GELDBELEGGING 

VOOR EEN GOEDE BOUWGROND 

VOOR AANKOOP EN VERKOOP VAN 

ONROERENDE GOEDEREN 

via "GROEP DE BONDT /# 

Coremansstraat 22, Berchem-Antwerpen 

Telefoon : 03/30.18.85 

dag 26 april en die niet over 
eigen vervoer beschikken, ge
lieven hun naam op te geven 
bij de voorzitter (Graaf de 
Fiennestraat 47) of op het se
kretar iaat (Drie Eikenstraat 
70). 
NIEUW BESTUURSLID 

Wegens ons stijgend leden
aantal mocht het bestuur een 
elfde bestuurslid koöpteren. De 
kandi tatuur van Walter De Ba
cker werd aanvaprd. Proficiat 
OVERWINNINGS
DANSFEEST 

Op vrijdag 16 oktober viert 
onze adfeling haar verkiezings
overwinning in de zaal Elzen
hof. 

Eerlang zullen onze kader
leden kaarten te koop aanbie
den voor het verkiezingsfonds. 
Deze kaarten zullen ook toe
gang verlenen tot het dansfeest. 
ZWARTBERG 

De heer van Hecke, een van 
de slachtoffers (in de rug ge
schoten) van de mijnstakingen 
in Zwartberg verblijft sinds 
enige tijd in de verpleegdienst 
van Immaculata in onze ge
meente. Een pijnlijke nasleep 
nog van de voorgaande mijn-
krizis in Limburg. Hoeveel 
werd er tot hieroe op « Het 
Noodfonds Limburg » gestort 
door Edegem ? U kunt veel leed 
helpen lenigen, stort vandaag 
nog uw bijdrage. 

Hoboken 
WERFTOCHT 

Morgen zondag 19 april gaat 
onze maandelijkse werftocht 
met « WIJ, Vlaams-nationaal » 
door in de wijk Lage Weg. 

We verzamelen in het lokaal 
Breughel te 9u 30. 
KONGRES 26 APRIL 

We beschouwen het als een 
plicht, dat de afdeling Hobo
ken in ruime mate op het kon
gres vertegenwoordigd zal zijn. 
Vooral op de leden, die zich 
kandidaat stelden voor de V.U.-
lijst in onze gemeente, rekenen 
we stellig. 

Daar we menen te beschik
ken over verscheidene deelne
mers met persoonlijke wagen, 
nodigen we u uit te verzamelen 
op de Lelieplaats ( achter het 
politiebureau ) op zondag 26 
april te 8.45 u. 

Op deze wijze kunnen zij, die 
over geen vervoer beschikken, 
met een bereidwillig partijge
noot meerijden. 
PERSONALIA 

Wij feliciteren van harte on
ze simpatieke organizatieleider 
Jozef Van den Nieuwenhof en 
zijn dame bij gelegenheid van 
hun zilveren jubileum. Ad mul-
tos annos, Jos ! 
VOOR U 

Bezorg ons adressen van per
sonen, die het plaatselijk blad 
« Voor U » wensen te ontvan
gen. Redaktieadres : Broj'den-
borglaan 19. 

BRILLEN 
KONTAKT-
LENZEN 

INTEROPTIEK 
pvba 

Rogiercentrum 34 Brussell 
F, Veckemanstr. 106 NOH. 
Koophandelsplein 6 Cent 

Blansfloerlaan 28 
Antwerpen 

Hovenierstraat 9 Aalst 

Volledige terugbetaling 
van alle ziekenfondsen. 
LEDEN 20% KORTING 

Telefoon : 
(02)18.78.44 
(053)288.70 

M e r k s e m 
NATIONAAL KONGRES 

Het kongres gaat door op 
zondag 26 april, te Brussel. Er 
wordt gezorgd voor reisgele-
genheid tegen mini-prijs. Deel
nemers moeten zich tijdig mel
den op het sekretariaat. Sint 
Lutgardisstraat 56, bij een van 
onze bestuursleden of iedere 
donderdag vanaf 20 uur in Tijl 
De eventuele deelnemers moe
ten zich voor 22 april aanmel
den. 

Mortsei 
PRIVÉ LEDEN-LENTE-
AVOND 

Tot en met 18 april aanvaar
den wij nog inschrijvingen voor 
«Pnvé-lente-avond» op 30 april 
e.k. ( vooravond 1 mei ) in zaal 
Hellemans Eggestraat, 27 te 
Mortsei (20 u.). Bezorg heden 
nog Uw deelname-formulier 
+ zoveel X 50 fr. als deelne
mers aan Wim Claessens. Lier-
sesteenweg, 197, Mortsei ( tel 
55.39.09 ). 
LEEUWENVLAGGEN 

Ook Uw vaandel ligt klaar 
( 1,5 m. tegen 195 fr. ) Bestel 
onmiddelHjk bij W. Claessens. 

Turnhout ( a r r . ) 
ARR. BAL 

Donderdag 30 april 1970 te 
20u30, arrondissementeel bal 
van de Volksunie Orkest Stan 
Philips Gemeentelijke feest
zaal. Stationstraat Geel. 

Wilrijk 
DR. VEECKMANS - HERDEN
KING 

Begin mei herdenken wij on
ze geliefde dokter met een mis 
in Smt-Bavokerk en korte 
plechtigheid op het Steytelinck-
kerkhof. Gelegenheidsrede door 
Rob Van Dijck. Muzikale om
lijsting door de V.U.-harmonie. 
Ü wordt nog verder ingelicht 
via «Scherp». 

Wijnegem 
NAAR KONGRES 

Zondag 26 april vertrekken 
wij met een autocar naar het 
kongres. Al de kandidaat-ge
meenteraadsleden zijn zeker op 
post. eventueel met familiele
den. Ook 'voor kóngressisten uit 
omliggende gemeenten is er 
plaats. Prijs 50 fr. Vertrek om 
8.45 u. Marktplein. 

T. van Overstraeten 
Hoofdredakteur 

Al le br iefwissel ing voor 
redaktie naar : 
Rotatyp, Sylvain Dupuislaan 
110 • 1070 Brussel . Tel. : 
23.11.98 

Beheer : 

Voldersstraat 7 1 , Brussel 1 
Tel. (02)125.160. 

Al le klachten voor niet ontvan
gen van blad op d i t adres. 
Jaa'abonnement : 300 f r . 
Half jaarl i lks : 170 f r . 
Driemaandel i jks : 95 f r . 
Abonnement bui tenland : 

480 f r . 
Steunabonnement : 820 fr. 

(m in imum) 
Losse nummers : 8 fr. 
A l le stort ingen voor hef blad 
op postrekening : 1711.39, 
« W i j » Vlaams-nationaal week
blad. 

Verantw. ui tgever Mr. F. Van 
der Eist, Beizegemstraat 20, 

Brussel 12. 

Zwi jndrecht 
BAL 

De Volksunie afdeling Zwijn
drecht geeft haar eerste lus
t rum bal op zaterdag 18 april 
om 20. u 30 in kinema Rubens, 
Stationstraat, Zwijndrecht. Or
kest « Club 21 » Inkom 40 fr. 

Met het oog op de gemeente
raadsverkiezing ver<;terkt onze 
kas ! 

Wechelderzande 
STICIITINGS-
VERGADERING 

De stichtingsvergadering van 
de afdeling Welcherderzande 
zal plaats hebben op woensdag 
22-4-70 te 20 uur 30 m Gasthof 
« De Keizer » Dorp te Wechel-
derzande. 

Volksvertegenwoordiger Jo 
Belmans zal er het woord voe
ren. 

Brabant 
Aarschot 
BAL 

Dans met ons mee op het 
V.U.-bal in « 't Bloemenhof », 
Diestessteenweg, op zaterdag 
25 april te 20u30 Orkest Bert 
Minten. 

Dworp 
LENTE NACHTBAL 

De Volksunie atdeling Dworp 
richt op 30 mei e.k. haar Lente 
Nachtbal in zaal : Brouwers-
huis, Alsembergsesteenweg ; 
pai'king : gemeenteplein. Eer
ste dans met Super-Showor-
kest om 20 v 30 
ALGEMENE I EDEN 
VERGADERING 

De door het arrondissemen
teel bestuur belegde algemene 
ledenvergadering in verband 
met de gemeenteaadsverkie-
zingen gaat door op dinsdag, 
28 april 1970 om 20 uu> in het 
lokaal « Kummelshof »> Brus
selse steenweg te Asse. 

Gr imbergen 
1 MEI : 
MEIBOOMPLANTING 

In samenwerKing met ~het ge
meentebestuur, Bond Grote en 
Jonge gezinnen, Davidsfonds, 
Atletiekklub. 

10 u. Meizingen en Volksspe-
len. 13 u. 30. Overhandig'ng 
Meiboom door gemeentebe
stuur. Kroning meipaar Ot>-
tocht. 14 u. 30. Planting mei
boom : volksdansen met «Nele», 
« De Garve ». « De Tierlantijn-
tjes ». 15 u. Voetbal « Tijl 
Grimbergen» — K.V.H.V. Gent. 
Gezinskilometer. 

Halle 
KANTONNALE 
VERGADERING 

Eerstkomende kantonnale 
gespreksavond op vrijdag 24 
april '70 in de zaal: «Les Sports» 
Stw. Alsemberg, 160 te buizin
gen. 

zoekerties 
Te huur V i l la for tung - CAMBRILS -
Spanje - mooi privaat strand - Bun-
gal . - 3 sipk. - 2 badk. - l iv. - gar. 
keuken. Van 1 tot 15/8 • rechtstr. 
e igen te l . 055/321 62 T 57 

Vlamingen thuis re Bredene aan Zee 
in Pension-Restaurant PETRA, Dr i f t -
v\/eg 95, Bredene aan Zee. Verzorg
de keuken, alle komforf T 58 

Verkoop van KEURFRUIT uit e igen 
boomgaard : Luc Lambrechts, Meer-
laarstraat 5 1 , VORST KEMPEN : 
« Vlaamse » Golden, Jonathan en 
Goud-renet. T 59 

KOELTOGEM 
KOELKAMERS 
OIËPVRIËSËHS 

OIEPVRIESTUNNÊLS 
KAMIONKOELING 
WINKELINBICHTINGEN 

p.aVOOR SUPERMARKTEN, INDUSTRIE EN VOEDINGSNIJVERHEID 

ETN JEURISSEN PVBA DeWinterst raat24 
Borgerhout/Antv^erpen Tel.: (03) 36.11.35--36.59.3f. 
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Brussel (arr.) 
MAATSCHAPPELIJK 
DIENSTBETOON 

Zitdagen : elke dinsdag van 
iS tot 21 uur en elke zaterdag 
van 15 tot 17 uur in «Uilen
spiegel», Pletinckxstraat, 38 
Brussel. (Nabij de Beurs). Tel : 
12.13.74. 
ADRESSEN 

liebt U Vlaamse verwanten 
of vrienden te Brussel, geef ons 
dan hun adres door naar ons se-
kretariaat «Uilenspiegel». Fie-
tinckxstraat 28 te 1.000 Brussel. 
ARR. RAAD 

jje eerstvolgende gewone arr. 
raad zal plaats hebben op za
terdag 30 mei 1970 in het lokaal 
«Waltra» bij Stan Philips, Ar-
duinkaai te Brussel ( naast 
K V S. ) Agendapunten vanwe
ge de leden en de afdelingen 
dienen in het bezit van de arr. 
sekretaris te zijn vóór donder
dag 14 mei. 
ARR. SEKRETARIAAT 

Vanaf maandag, 20 april 19(0 
zal het arrondissementeel sek-
retariaat, terug open zijn elke 
werkdag van 19,15 tot 22 uur 
Iedereen kan dus terug terecht 
op ons sekretariaat, voor zowel 
sociaal dienstbetoon als voor de 
partij aktiviteiten en admini
stratie. Tel : 17.92.18. Adres : 
Dupontstraat, 27 te Schaarbeek. 
1030 
AGGLOMERATIE BRUSSEL 

Gezien het zeer grote belang 
van de gemeenteraadsverkie
zingen voor de Volksunie en de 
Vlamingen in de agglomeratie 
Brussel, heeft het arr. bestuur 
op 21 april e.k. te 20 uur in het 
lokaal « Graaf van Egmont », 
J Van Praetstraat te Brussel 
( bij de Beurs ) een algemene 
vergadering belegd voor de ag
glomeratie, waarop al de be
stuursleden en kaderleden moe
ten aanwezig zijn. Deze verga
dering is uiterst belangrijk ter 
voorbereiding van de kampan
je voor de gemeenteraadsver
kiezingen. 
AKTIE BRUSSEL EN 
VLAAMS BRABANT 

De slotmeiing van deze aktie. 
die de waarachtige inzet moet 
zijn van de gemeenteraadsver
kiezingen in en rond Brussel, 
zal plaats hebben in de Magda-
lenazaal te Brussel op zater
dag 13 juni om :5 uur. De Vla
mingen uit Brussel en bedreigd 
Vlaams Brabant zijn er van 
overtuigd, dat Vlaanderen hun 
de nodige ruggesteun zal geven 
om het fransdoUe offensief op 
doeltreffende wijze van ant
woord te dienen. Daarom houdt 
ledereen nu reeds deze datum 
vrij. Deze slotmeeting zal voor
afgegaan worden door een 
grootscheepse aktie met aifi-
ches en pamfletten te Brussel 
en Vlaams Brabant. Dit kost 
echter veel geld. Steun abso
luut nodig ! Per. 8654.50. van 
Volksunie Brussel te Brussel 
met vermelding ; Aktie Brus
sel en Vlaams Brabant. 
LEDENHERNIEUWING 

Nog steeds hebben enkele af
delingen nagelaten om de ver
nieuwing van de lidkaarten 
voor 1970 aan het arr. sekreta
riaat door te geven. Om hier
mee eindelijk eens komaf te 
maken, verzoekt het arr. be
stuur deze afdelingen dit zo 
vlug mogelijk te doen. Volgen
de week zal hier een lijst ge
publiceerd worden van deze af
delingen 
BEWEGINGSWIJZER 

De afdelingen worden er aan 
herinnerd, dat al de berichten 
voor deae rubriek vanuit het 
arr. Brussel dienen overge
maakt te worden aan de arr. se
kretaris, Frans Adang, Ruis-
broeksestw., 109 te St. Pieters; 
Leeuw, en wel zodanig dat hi] 
ze in zijn bezit heeft op za
terdag voorafgaand aan het 
verschijnen.Alle berichten die 
deze weg niet volgen, zullen in 
de toekomst niet meer opgeno
men worden, wie er ook de in
diener van is. (Beslissing par
tijraad van 14.3.1970). 

Kampenhout 
LEDENVERGADERING . 

Algemene ledenvergadering 
OD donderdag 30 april 1970 om 
20 uur in de zaal « Fauna Flo
ra », Visserijstraat 1 te Berg. 
Agenda : de gemeenteraadsver
kiezingen. 

Kapelle o / d Bos 
BAL „ , ^ 

Nacht van Vlaams Brabant 
heeft plaats op heden zaterdag 
18 april Zaal «In ,t witte 
paard », Kapelle o/d Bos. Or
kest : Stan Philips. 

Machelen - Peulie -
Meisbroek 
GROOT JAARLIJKS 
LENTEBAL 

Het jaarlüks lentebal van de 
Volksunie afdeling Machelen -
Peutie - Meisbroek heeft plaats 
op zaterdag 18 april '70, in de 
zaal Egmont te Machelen. 

Begin orkest op 1 en 2 mei 
telkens om 20 uur, ^ . _ 

Toegang tomooi : 20 fr. Toe
gang grote biertent: 20 fr. Ter
rein : Bosstraat 87, Gentbrugge. 
Tel. 09/23.19.78. 

Geraardsbergen 
DANSFEEST , . 

Heden zaterdag 18 april vier
de groot dansfeest in de zaal 
« Kat » te Ophasselt. Begin om 
21 u. Tombola met mooie schil
derijen van Vlaamse meesters 
uit de streek.. 

Ternat 
PENSENKERMIS 

De V.U.-af deling Ternat heelt 
de eer U uit te nodigen op haar 
jaarlijkse pensenkermis op 19 
Keizersstraat, nr 2 te Ternat. 
en 20 april 1970 in de feestzaal 
( Markt ). Telkens vanaf 12 u. 

Heusden - Destelbergen 
STEUN 

VU.-Heusden heeft nu ook 
zijn eigen postnummer. Heus
den, dat nog wemelt van ade-
lijke middeleeuwers en ander 
bourgeoispluimage heeft veel 
financiële steun nodig. Steun 
de Vlaamse zaak te Heusden ! 
Doe uw stortingen of over-
schrijvingen op P.C. 60 37 64 
van Volksunie Heusden, Hooi-
straat, 32 — 9210 Heusden. 
Meer dan hartelijke dank bij
voorbaat. 

n. in Vlaams Huis De Rooster 
voor alle ploegen. We rekenen 
op een grote aanwezigheid. 

Vilvoorde 
1 MEI FEEST 

Vrijdag 1 mei komen we om 
20 uur in « De Gouden Voorn », 
Houtkaai, 1 te Vilvoorde voor 
een gezellige avond met ver
rassingen en wordt ons 225 ste 
lid in de bloempjes gezet ! 
VLAAMS NATIONAAL 
ZANGFEEST 

De Volksunie afdeling legt 
een autobus in op zondag 31 
mei naar het 33 ste vlaams-na-
tionaal zangfeest. 

Inschrijvingslij sten bij : Mw 
Loncke, V. De Saedeleerstr., 13; 
G. Casaer, Parkstr. 55 ; K. De 
Tollenaere, Valkenlaan, 5 Het 
Voor ; in het lokaal : « De Gou
den Voorn» en bij de afdelings-
sekretaris, Schaarbeeklei, 232. 

Prijs : 130 fr. ( alles inbegre
pen + toegangskaart ). De in
schrijvingslij sten moeten op 
het sekretariaat binnen zijn ten 
laatste donderdag, 30 april. 

Wolverlem 
KANTONNALE KADERDAG 

De e.k. kantonale heeft plaats 
op maandag, 27 april te Nieu
wenrode in zaal achter de Kerk. 
Deze staat in het kader van de 
vernieuwde antigrendel aktie. 
Sprekers : Dr. Vik Anciaux en 
Paul Peters. 

Nadien zal er voor de afde
ling Nieuwenrode een bestuurs-
verkiezing gehouden worden, 
geleid door de arr. sekretaris 
Frans Adang. Kandidaturen, 
ofwel bij voorbaat bij de kan
tonale gevolmachtigde Firmin 
de Blieck. Stationsstraat, 22 te 
Kapelle op de Bos ; 2920, ofwel 
bij de aanvang van de vergade
ring. 

Impe - Erondegem -
Oordegem 
AANGIFTEFORMULIEREN 

Heden zaterdagnamiddag 18 
april houdt provincieraadslid 
Urbain De Graeve zich ter be
schikking in café Sparrenhof, 
Gentse steenweg te Erondegem, 
vanaf 15 u, voor het mvullen 
van aangifte-formulieren. Ie
dereen welkom. Strikte ge
heimhouding. 

Kerksken 
AANGIFTEFORMULIER 
BELASTINGEN 

Zaterdag 25 e.k. vanaf 15 u. 
houdt provincieraadslid Urbain 
De Grave zich ter beschikking 
ten huize van De Kegel E., 
Bergstraat 112, te Kerksken. 
voor het invullen van belas
tingsaangiften. Gelieve dan 
mee te brengen : het aangifte
formulier, identiteitskaart en 
trouwboekje, aanslagbiljetten 
onroerende voorheffing, bewijs
stukken van roerend inkomen, 
locnfirhen en strookje van va
kantiegeld, pensioenstrookjes, 
bewijzen van levensverzeKe-
ring, betaalde intresten, terug
betaalde kapitalen, boekje zie-
kenbond enz. 

St. Niklaas 
NAAR HET KONGRES 
OP 26 APRIL 1970 

Niet alleen V.U.-lijst kandi
daten maar ook vele V.U.-pro-
pagandisten worden stellig ver
wacht op het kongres te Brus
sel. Onze afdeling verzamelt en 
vertrekt om 8 u. 30 aan 't 
Stampkot ( kafee Den Engel -
Parkstraat). Vervoer voorzien 
door personenwagens. 

Terjoden -
Erembodegem -
Haaltert 
OPEN DEBAT 
SENATOR BAERT 

Men zegt : « de jeugd interes
seert zich niet voor politiek », 
maar de jeugd beweert dat zij 
geen inspraak heeft. 

De V.U.-afdelingen Terjoden, 
Erembodegem en Haaltert geeft 
ze dan ook de mogelijkheid tot 
een open debat met senator 
Frans Baert. 

Kleinkunstenaar Jan De Wil
de is uitgenodigd met zijn luis
terliedjes en protestsongs. 

Iedereen jong en oud is wel
kom op zaterdag 18 april m de 
zaal « Rubbens », Ninovestraat 
45 te Terjoden om 19 u. 30: 

Heverlee 
MEDELEVEN 

Bij het overlijden van me
vrouw Godelieve Ringoir, echt
genote Antoon Maesen betui
gen we haar echtgenoot en kin
deren ons oprecht rouwbeklag. 
De overledene was een dappere 
vrouw, die ondanks haar lij
densweg steeds aan echtgenoot 
en kinderen dacht. 
BESTUURS
VERGADERING 

Dinsdag 21 april om 20 uur 
in het lokaal «Ijzerenhekken». 
Dagorde : laatste schikking 
voor ons lentebal. 

Oost-Vlaanderen 
Aalst 
ZITDAG INVULLEN 
AANGIFTEFORMULIEREN 

Afdelingen die nog steeds 
geen zitdag voor het invullen 
van de aangifteformulieren 
hielden, kunnen zich richten 
tot het arrondissementeel Cen
trum voor Dienstbetoon, per 
adres Willy Cobbaut, Europa
straat 55/3, Baardegem, tel 
052/354.52. 

Beveren-Waas 
MEIFEEST 
Amedee Verbruggenkrmg Be
veren-Waas richt in op zater
dag 2 mei 1970 in Zaal Hindra 
Markt, Beveren-Waas : grootse 
mei-viering met « De Elegas-
ten » Kaarten bij : Bank Lam-
bert 75.89.37. Yolanda Peirsman 
Van Kerckhove 75.96.65 

Gent 
TORNOOI EN BIERFEESTEN 

Op 1, 2 en 3 mei internatio
naal tornooi en bierfeesten met 
de Oostenrijkse Musikkapelle 
« Frisch Auf » een 34 man ster
ke dans- muziek- en showorkest 
uit Grossraming (Oostenrijk). 

Merelbeke 
V.Ü.-BAL 

Ons jaarlijks lentebal op za
terdag 25 april om 20.30 u. in de 
zaal « Regi », Molenhoek, met 
het merelbeeks orkest « Marcel 
Swing ». Inkom : 50 fr. Fami-
liekaarten 150 fr.. jeugdkaarten 
30 fr 
DE GRIFFOEN 

Terug waren onze wakkere 
trekkers met 34 jongens en 
meisjes de vrije natuur in. Dit
maal trokken zij op zondag 12 
april door de bossen van 
Groendael en Bosvoorde. 
VOLGENDE TOCHT 

Morgen zondag 19 april een 
morgénwandeling door de vel
den en bossen van Schelderode. 
Samenkomst om 5 uur 30 op 
het kerkplein van Merelbeke 
of 5 uur 40 op het kerkplem 
van Schelderode. 

Wondelgem 
BOOMPLANTING 

Ook op dit vlak stonden we 
onze man. De mensen van onze 
afdeling waren zeer aktief tij-
des deze aktie en liepen voort
durend in de kijker. 
SOCIALE AKTIE 

Met Pasen werd aan een hon
dertal gepensioneerden en ge-
handikapten een, klein ge
schenk overhandigd. Zo bewees 
de V.U. reeds voor de 4de maal 
dat haar sociale strekking geen 
ijdel woord is. 
GEMEENTELIJKE 
KULTUREI-E RAAD 

Wij wensen onze voorzitter 
de heer Van Verdeghem Roe
land, van harte proficiat met 
zijn aanstelling als voorzitter 
van deze gemeentelijke raad. 
Wij wensen hem alle sukses en 
beloven hem alle mogelijke 
hulp bij de uitoefening van 
zijn taak. 
FINANCIES 

Wij staan voor zeer zware 
uitgaven, daarom een korte op
roep aan allen die ons willen 
steunen. Stort Uw penning, 
nr 14 92 00 van H. Meuleman, 
klein of groot, op postrekening 
Zandstraat, 67, met vermelding 
« Verkiezingssteun V.U. » 
KONTAKTAVOND 

Alle leden en simpatisanten 
houden nu reeds 23 april vrij. 
Op die avond spreekt prov. 
raadslid Oswald Van Ooteghem 
over « De V. U. en de gemeen
teverkiezing ». Als toemaatje 
een zeer mooie film. 

Nevele - Landegem 
NAAR HET KONGREC 

Bestuursleden, leden en sim-
patizanten houden zondag 26 
april vrij voor het kongres te 
Brussel. Vertrek op de markt 
te Nevele om 8u 30. Verwittig 
een bestuurslid, hij zal zorgen 
voor vervoer. 

West-Vlaanderen 
Brugge (arr . ) 
REIS NAAR KONGRES 

Elk lid kan .jer toerauto met 
ons naar het nationaal V.U.-
kongres meereizen op zondag 
26 april a.s. voor de prijs van 
70 fr Vertrek te 08.15 uur stipt 
op de Vismarkt te Brugge. 
Dringend vooraf inschrijven 
bij arr. sekret. A. Vanhoute-
ghem, Roeaanstr., 46 te _ Zee-
brugge, tel. 550.67 en reisgeld 
storten op P.R. 6007.78 van 
voornoemde. 

Oos tende ( s t a d ) 
PARTIJKONGRES 

We wensen zo talrijk moge
lijk deel te nemen aan het kon
gres. Alle liefhebbers kunnen 
zich melden voor een bus die 
vertrekt om 8 u. aan het Kana-
daplein (Gerechtshof). Prijs 90 
fr. Inschrijven bij de sekretaris 
Prinsenlaan 48. of bij een be
stuurslid. 
AMNESTIE 

In « De Noordzee » gaat op 
30 april om 20.30 u. een paneel-
gesprek door o.Lv. senator 
Frans Baert, over KoUaboratie-
Weerstand-Amnestie. Toegang 
vrii 
OVERLIJDEN 

Op 4 aprü jl. werd een on
ze trouwste leden, de heer 
Ant. Bovit, onder ruime be
langstelling ten grave gedra
gen, in aanwezigheid van de 
arr. voorz. Vansijnghel, sena
tor van de Weghe. prov. raads
lid Lambert en meerdere be
stuursleden uit Oostende en 
Stene. Ant. Bovit was een ge-
kede figuur in de visserijmid
dens en een der promoters van 
de vis-koUi. W îj bieden aan 
mevrouw. Rita en de hele fa
milie ons innig rouwbeklag 
aan. 
BESTUUR 

Omwille van de ledengroei 
zijn weer bestuursfunkties te 
begeven in het afdelingsbe
stuur. 

Belangstellenden melden 
zich bij de afdelingssekretari» 
J. Verhaeghe, Prinselaan, 48, 
Oostende, of bij een der be
stuursleden, liefst tegai het 
einde van de maand. 

Veurne 
SUKSESRIJKE AVOND 

Op 10 april sprak senator 
Frans Baert een volledige be
zette zaal "De Arkaden" op 
meesterlijke wijze toe. Na de 
spreekbeurt volgden nog tal-
rijKe vrt.j,en. Ook uit de om g-
gende afdelingen Alveringem en 
Koksijde waren bezoekers aan
wezig. Een prachtig geslaagde 
VU-avond. 

Ichtegem • Eernegem 
VOLKSVERGADERING 

Zondag 19 april om lOu.30 
s p r e e k t plaatsvervangend 
volksvertegenwoordiger Emiel 
Vansteenkiste in zaal De Engel 
over de achterstelling van de 
Vlamingen in de openbare 
diensten. Iedereen van harte 
welkom 
RECHTZETTING 

In « WIJ » verscheen onze 
bijdrage voor het « Noodfonds-
Limburg » onvolledig. De juis
te tekst is : « Waar blijven zij, 
die veel verdienen of bezitten ? 
Wees solidair ». 

Zarren • Houthulst -
Werken 
OP NAAR DE LOO! 

Er blijven steeds nieuwe le
den toestromen uit de drie ge
meenten die onze afdeling om
vat. We staan nog op enkele 
stappen van de 100 ! Lezers van 
ons blad die nog geen lid zijn, 
kunnen dit steeds worden : men 
richte zich voor Zarren tot de 
heer W. SerpietOTS, voor Hout
hulst tot Martin Vancleven, 
Terreststraat en voor Werken 
tot Silveer Lanckriet, Steen-
straa.,. 
GEBOORTE 

3i) onze leden Wilfried 
Claeys en Lucr. Vanbrabant uit 
Houthulst werd het gezin ver
groot met een dochtertje Hilde, 
waarvoor onze hartelijke ge
lukwensen. 
BESTUUR 

Het afdelingsbestuur besliste 
voortaan steeds op elke derde 
vrijdag zijn maandelijks voor
geschreven bestuursvergade
ring organizeren. 

Ninove (kan ton ) 
KOLPORTAGE 

Morgen zondag 19 april grote 
kantonnale kolportage te Nino
ve. Verzamelen om 9. 45 uur. 
op de Graanmarkt. 

Help mee om door Uw aan
wezigheid ook deze manifesta
tie ( een week na ons bal ) te 
laten uitgroeien tot een waar 
sukses ! Het wordt eens te meer 
een V.U.-kontakt met de inwo-
ding van de gemeenteverkiezin 
ners van Ninove, ter voorberei-
gen. 

Sint Niklaas ( a r r . ) 
ARR. KOLPORTAGE 

Morgen zondag 19 april, arr 
kolportage. Verzamelen om 9.30 

De Haan 
ZESDE BESTUURSLID 

Door de groei van het aan
tal leden, en in overeenkomst 
met de statuten van de partij, 
is het mogelijk een zesde be
stuurslid aan te duiden voor 
onze afdeling. Wij vragen dat 
diegenen die hierin belangstel
len hun naam zouden doorge
ven aan N. Mahieu, Vosseslag, 
15 of M. Barzeele, Molenstraat 
10. 
FUZIE , ^ 

De V.U. van het kanton 
Oostende-Gistel heeft zich uit
gesproken voor d-! samenvoe
ging van onze beide gemeen
ten Klemskerke en Vlissegem 
omdat een alreeds bestaande 
eenheid dan ook in de admini
stratie haar uitdrukking krijgt. 

7edelgem 
BAL 

Zaal Centrum-ontmoeting, 
Kerkstraat, St llligius : zater
dag 18 april 20 u. Vlaams Bal, 
Orkest Star Club. Inkom 40 fr. 

/VIEDEGEDEELD 
FORUM TE GENT 

Op initiatief van Were di : 
Forumgesprek over « Ontwik
kelingshulp in de derde we
reld » op donderdag 23 april 
1970 te 20.15 u. « Vlaams Huis 
Roeland » - Gent. 

Standpunten van : Were di, 
Broedelijk delen, Oxfam. Der
de wereld-beweging, enz. M<^e-
rator : provincieraadslid Rai 
Baeyens. 
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SINDS NU 20 JAAR... 
Is onze arbeider nummer één ook onxe bedrijfsiesder! 

En wat hij voor 10 jaar schreef, blijft waar én aktueel... 
« Geen moeilijkheid zal voor mij te groot zi jn en 
geen inspanning te zwaar ! M'n medewerkers en 
ikzelf staan elk ogenblik paraat om U ' t beste van 
t beste te bieden. Steeds waren onze prijzen de 

laagste... onze prestaties de beste. Zelfs van de 
goedkoopste van onze bouwwerken mogen we met 
fierheid getuigen dat ze degelijk z i jn, modern en 
mooi. 

In elk huis hebben we iets van onszelf ee<:ehonken 
en nooit zi jn we sf^ezaVt naar minHerwa^rdi? werk 
of ser''ebouw. We hebben het met ie<<er van onte 
kliënten heel ernstig en diep gemeend. We heb 
ben hen een beetie warmte en onrechte sfenefen 
dienstvaardigheid geschonken. We h*«bben hun 
droom gerespekteerd zonder hun middelen te mis
bruiken ». 

DAT IS HET GEHEIM VAN ONS SUKSES! 
Waarom ? 
Dat heeft te maken met de kwali tei t van onze meer dan 600 arbeiders, met de 1001 mogelijkheden die wi j bieden, met een enige 
keuze van voordelige bouwgronden, met de gunstige prijzen, met volledige vrijheid bij de keuze van architekt. met de gratis voor 
l icht ingen de goedkope maar grondige voorstudie, met de deskundigheid van onze specialisten in om ' t even welke moeilijkheid 
of mogelijkheid. 

Duizenden kunnen dit u bevestigen... 
W i j bouwden voor de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, voor 

de Generale Bankmaatschappij, voor de Bank van Brussel, voor de Kredietbank, 

voor de Regie van Telegraaf en Telefoon, voor Bayer en BASF. voor direkteurs, 

joernalisten en professoren, voor winkeliers, bedienden en arbeiders, voor de 

Maatschappij van Goedkope woningen, enz..rj, 

Voor niemand is het een avontuur geworden... 
W\] z i jn voor onze duizenden kliënten een veilige gids geweest, een betrouwbare raadgever, een eerlijke uitvoerder en een vriend 
Niemand is er bekaaid of bedrogen uitgekomen. Integendeel, de meesten hebben er een schitterende zaak aan gedaan. 

Een kleine greep uit onze grote keuze... 
1. Prachtig domein met visrijke vijvers, 25.000m' voor slechts 850.000 F 
2. Residentiële villapercelen +2000m' van 260.000 F af. 
3 Gloednieuwe luxe-appartementen met Sauna van slechts 606.000 F at. 
4. Uitzonderli jke villapercelen Brasschaat-Vriesdonk 25m of 12.5m breed 

slechts 325.000 F. 
5 Mortsel mooie percelen voor meesterwoning — laatste mogelijkheden 

7m breed slechts 240.000 F. 
6. Kontich bi j A l autosnelwegen en toch rustig, percelen voor meesterwo

ning 6 of ]Om breed van slechts 170.000 F af. 
7 Hoboken Kioskpfeln, voor meesterwoning 6x30m nog geen 150.000 F. 
8. Genk: klaar om fn te stappen, prachtig appartement Nieuwbouw. 2 of 

3 slaapkamers, van slechts 760.000 F af. 
9 Gent: Dampoort prestigewoningen met 2 siks van slechts 850.000 F af. 
10. Leuven: Residentieel park met villapercelen uitzonderli jk natuur

schoon van slechts 260.000 F af. 

U hoeft het niet te geloven... 
Kom onze realisaties bekijken, ondervraag onze kliënten. Kom U vergewissen van de geest in ons bedrijf, de « spirit » Het vak 
manschap ? de beroepsfierheid ! de organisatie ! U vindt er « More Heart ! More brains f » 

Geen stempel, maar cachet I 
Geen onpersoonlijke seriebouw ! Steeds prinselijke eenvoud ! En telkens opnieuw voorname st i j l , komfort en degelijkheid Zelts 
een huurder weet dat te waarderen en betaalt graag wat méér... Daarom ook hogere opbrengst en veilige belegging 

600 ARBEIDERS... 1001 MOGELIJKHEDEN 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN 

ANTWERPEN 
Meir 18 

Tel.: (03)31.78.20 Tel. 

GENT 
Onderbergen 43 

f09)25.19.23-r09)25.94.69 

GENK 
Winterslagstraat 22 

Tel.: (011)544.42 

LEUVEN 
Brussel«««»ra9t 33 
Tel.r (016\?^7 35 
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BRASSER ZIET HOLD-UPS 

mi 

« Maar Jan, dat heb je dinsdag al eens gezien ! » 

i Il I 

SUCCES KLEDING 
meyers 

A. DE LANGLESTR. 4-6-8 

N I EL - TEL. : 78.11.44 

H R A 61 500 - P.C R. 48.76.82 

met 
1000 meter 

winkelruimte een 
der grootste 

i<ledingszaken 
in Vlaanderen 

wees gelukkig 

beste « WIJ » lezer 

u werd 

uitgekozen als 

bevoorrechte koper 

in onze zaak 

en daar gaat u 

veel, 

heel veel, geld 

mee sparen.,.. 

Iilii jii 
Koffie, bar, 
ijsbar, 
kunstsaion 

DAMEN HEREN KINDER 
REGEN EN SPORTKLEDING 
IN HET BETERE GENRE 

EIGEN 

IMPORT 

Deze., en 1500 andere LUX 
lentemantels en voorjaars
tailleurs samengesteld ui t 
de beste europese kollek-
ties. Meer dan 800 moderne 
damesregenmantels min! en 
maxi 
Een massale keuze meisjes
mantels, tailleur en kleedjes 
met vest, een apparte Hip
pie kollektie voor tieners en 
twens 

WACHTEN OP U 

BIJ 

SUCCES KLEDING 
maten van 4 tot 20 jaar en 
van 36 tot 56. 

EEN KEUZE DIE U 

NERGENS IN 

VLAANDEREN 

VINDT 

En voor u als (Wll)-leier 
30 % korting op de offici
eel getekende prijzen. 
Echt een unieke kans om 
Couture Kleding aan fa
brieksprijzen te kopen. 
Breng uw man mee, want 
voor hem hangen er meer 
dan 2000 kostumen te 
Wachten en hi j mag mee ge
nieten van deze 30 % kor
ting. 

LAAT ECHTER 

DEZE 

ADVERTENTIE 

NIET THUIS 

want het is enkel omdat u 
een (Wï^-iezer bent, dat U 
deze kans geboden wordt, 
toon ze diskreet aan uw ver
koper hi j zal direkt voor een 
SUPER S. KAART voor U 
zorgen, zodat U een jaar 
lang van deze gunstvoor-
waarde kunt genieten. 
U bent alle werkdagen wel
kom tussen 9 en 20 uur. Za-
terdag's tot 18 uur, zon- en 
feestdagen is onze zaak ge
sloten. Maar als u kunt, 
kom in de week het is dan 
veel rustiger en prettiger om 
te kiezen. 

Leer SUCCES KLEDING 
KENNEN. U gaat er een 
gouden zaak aan doen, 
het is de verplaatsing 
driedubbel waard. Twij
fel je nog, vraag dan 
schrifteli jk onze kleuren-
brochure samen met de 
SUPER S. KAART 


