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We stipten in ons hoofdartikel vo
rige week aan, dat de C.V.P. voorals
nog bezig was om — met de bedrei
ging van de Volksunie in de rug — 
strijd te leveren inzake de randge
meenten. We voegden er aan toe : 
«.Hoelang dat verzet-zal duren en 
achter welke bocht het nieuwe Her-
toginnedal zal liggen, blijft een open 
vraag ». 

Ze is niet lang opengebleven! Ver
leden dinsdag is de C.V.P. eens te 
meer roemloos en lafhartig door de 
knieën gegaan. Maar het is nodig, de 
hele zaak nog eeris overzichtelijk sa
men te vatten. 

In het wetsontwerp op de ekono-
m,ische decentralizatie — wetsont
werp 125 — is niet voorzien, dat de 
zes randgemeenten met faciliteiten 
onder de bevoegdheid vallen van de 
Vlaamse Ekonomische Raad. Reeds 
maanden geleden, bij de behandeling 
van 12b in de Kamer, diende de 
C.V.P. een amendement in dat er toe 
Strekte, de bevoegdheid van de 
Vlaamse Ekonomische Raad in de 
zes randgemeenten uitdrukkelijk te 
voorzien, m.a.tv. vast te doen leggen 
dat deze gemeenten tot het vlaamse 
landsgedeelte behoren. Op Herto-
ginnedal had men immers «ver
zuimd », dit vast te leggen! 

Onder druk van de regering trok 
de C.V.P. toen haar amendement in: 
het werd dadelijk overgenomen door 
de Volksunie, maar verworpen mede 
met de stemmen van de vlaamse 
C.V.P.-ers! Van Ehlande beloofde 
toen namens de C.V.P.-groep : « In 
de Senaat zullen we er op terugko
men en de zaak rechtzetten». 

kanof 
Inderdaad : in de senaatskoriimis-

sie die het loetsonlwerp 12i) besprak, 
diende C.V.P.-jraktieleider Hulpiau 
twee weken geleden terug het ameru 
dement in. Hij handhaafde het zells 
na een tussenkomst van de eerste-
minister. De C.V.P. zegde, dat er dit
maal niet zou toegegeven worden. 

Verleden dinsdag zette de rege
ring, onder druk van de socialisten, 
de vlaamse C.V.P.-ers de nijper op 
de neus : geen amendement maar 
een luetsontwerp 125bis waarin ge
zegd wordt dat de Vlaamse Ekono-
rriische Raad bevoegd is voor het 
Vlaamse landsgedeelte. In het wets
ontwerp is van de randgemeenten 
niet eens sprake: alleen in de me
morie van toelichting — die een vod-
je papier is, zonder de minste bin
dende waarde — wordt er vaag op 
de randgemeenten gezinspeeld. 

Dit is minder dan een ijdele be
lofte! De C.V.P. neemt vrede met 
een dode mus en verkijkt meteen de 
laatste kans om de brandend-belang-
riike kwestie van de randgemeenten 
te doen regelen bij gewone meerder-
neui Ze verschuilt zich, net als des
tijds, achter een toezegging • « We 
zullen terugkomen op de zaak bij de 
grondwetsherziening ». Maar dan 
zal er ten eerste een tioee-derde-
meerderheid nodig zijn en vervol
gens weet niemand — ook de vlaam-
^^ j "^^^ ~ •^''^ ^^^ 5^61 die 
grondwetsherziening zal worden : 
gezien de regeringsmeerderheid de 
twee-derden niet haalt, is ze niet in 
staat terzake enige verbintenis aan 
te gaan. 

^n\I^D^^ er op neer dat de vlaam
se C.V.P. voor de vierde maal kapj-
tuleert in de kwestie der randge
meenten. Hertoginnedal is deze week 
nog eens. onder griimikende onver-
schiUigheid van de B.S.P.-ers en on-
aer qoedkeurend handengewrijf van 
ae 'rankofonen — kompleet overge
daan. 

grondwetslierziening volgende week aan de orde 

bsp en psc maken zich kkiar 
om de iHiif binnen te rilven 
na de kapihilatie van de cvp 

We zitten midden in een politieke 

stroomversnelling : waarschijnlijk 

reeds volgende week begint in de 

openbare vergadering van de Se

naat het debat over de grondwets

herziening. Tot verleden dinsdag 

zag de toekomst er voor de regering 

en haar plannen vri j somber uit, 

maar sindsdien heeft zij terug arm

slag gekregen. De armslag werd 

haar verleend door de schaamteloze 

kapitulatie van de C.V.P. inzake het 

wetsontwerp 125-bis. 

Hoe is het tot die stroomversnelling 
gekomen ? De B.S.P.-ers — uitsluitend 
er om bekommerd om in Wallonië een 
goede beurt te maken — zijn halsstar
rig blijven vasthouden aan de eis dat 
wetsontwerp 125 op de ekonomische de
centralizatie ongewijzigd zou goedge
keurd worden door de Senaat ; iedere 
wijziging immers zou meebrengen dat 
het ontwerp terug naar de Kamer moet. 
In dat wetsontwerp blijven echter de 
zes brusselse randgemeenten « in de 
lucht hangen » ; de B.S.P.-ers weiger
den, het terzake te laten amenderen. De 
regering gooide het op een walgelijk 
koehandeltje : ze zegde de spoedige 
goedkeuring van 125 toe en maakte de 
C.V.P. gelukkig met de dode mus van 
wetsontwerp 125-bis, dat zogezegd de 
kwestie van de randgemeenten regelt, 
maar dat in werkelijkheid niemendalle 
regelt. De P.S.C.-ers — die de jongste 

maanden reeds herhaaldelijk bewezen, 
meesters te zijn in politieke chantage — 
zagen hun kans schoon : de dode mus 
van 125-bis doopten ze om tot « een 
nieuwe toegeving aan de Vlamingen » 
en meteen eisten zij, dat 125 en 125-bis 
slechts zouden gestemd worden nadat 
zijzelf de punten van de grondwetsher
ziening die hen interesseren — en dan 
voornamelijk de grendels, de pari tei ten 
en de bijzondere meerderheden — bin
nen schot zouden hebben. 

Heel dit scenario doet denken aan on
derhandelingen en regelingen tussen 
gangsters of pooiers : het geld wordt 
slechts overhandigd op het ogenblik da t 
« de marchandise » wordt geleverd. 
Meesters in dit vuile spel zijn de P.S.C, 
en de P.S.B. : alhoewel ze een grondige 
hekel aan mekaar hebben, verstaan ze 
zich opperbest Ze zijn het er stilzwij
gend over eens dat ieder van hen dat 
realizeert, waarmee hij bij zijn kiespu
bliek kan uitpakken. De B.S.P.-ers, die 
iedere vlaamse refleks missen, spelen 
daarbij de rol van onderdanige hand
langers, wien het er alleen maar om t e 
doen is zo lang mogelijk bij de vlees
potten van de macht te zitten. De rege
ring is onmiddellijk bereid geweest om 
de P.S.C.-ers voldoening te schenken en 
de B.S.P.-ers gerust te stellen : daarom 
zal vanaf volgende week de grondwets
herziening voor de Senaat komen De 
Vlammgen moeten dat onthouden : deze 
grondwetsherziening is altijd hoofdza
kelijk een waalse eis geweest, met he t 
oog op de grendels. Uiteindelijk is he t 
mgevolge nogmaals een waalsé eis da t 
men zal trachten ze er spoedie door t e 
drukken. -

Onbegrijpelijk bij dit alles is de hou-
dmg van de C.V.P. Dat ze van kapitula
tie tot kapitulatie zichzelf vernietigt, is 
haar zaak en niet de onze. Maar dat 
haar zelfvernietiging gepaard gaat met 
de ontkrachting van de vlaamse meer
derheid, met de verwezenlijking van al
le misselijke anti-vlaamse elementen 
van de grondwetsherziening is onze 
zaak, de zaak van gans het vlaamse 
volk. 

De grende' op de taalwetten, de 
alarmbel, de pariteiten, de dubbele 
meerderheden op tientallen manieren 
zal de vlaamse meerderheid aan banden 
worden gelegd, ontkracht en verminkt. 
En ĉ e grootste politieke groep in Vlaan
deren — de C.V.P. — staat er schaap
achtig bij te kijken, laat zich meeslepen 
door de B S.P.-ers en de P.S.C.-ers ver
zaakt aan haar enige opdracht en vindt 
zelfs niet de moed voor 'n verzet er een 
verdedigingsrefleks die langer duren 
dan de oprisping van het ogenblik 

Volgende week begint het getimmer 
aan het nieuwe België. Meer dan ooit 
moet het een gevangenis voor Vlaande
ren worden dat is de bedoeling 

Maar wij gaan ons niet laten doen l 
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TOEKOMSTGERICHT 
BELEID 

In verband met gezegd arti
kel in « Wij » van 9 mei 11. 
schijnt het ons toe dat onze 
Waalse broeders niet alleen ou
de, debiele bedrijven kunstma
tig in leven willen houden met 
openbare subsidies, maar dat 
zij meteen beogen Wallonië vol 
te proppen met nieuwe bedrij
ven : grote en kleine, maar 
liefst allergrootste. Wij zouden 
daar niets tegen aan te smijten 
hebben indien zij dit beleid wil
den voeren met eigen geldmid
delen in een geherstruktureerd 
België. 

Edoch, het lijkt ons heden 
een paradoks dit te betrach
ten in een land zonder voldoen
de mankracht ! Of is het een 
bedekte taktiek om stilaan hun 
bevolkingspeil kunstmatig op 
te voeren door noodgedwongen 
een massa nieuwe gastarbeiders 
in te voeren, die van lieverlede 
hun demografische achterstand 
zouden wegwerken ? Was dit 
overigens niet de vingerwijzing 
van het rapport Sauvy, die zij 
tans Cdeels alweer op onze kos
ten) willen op de proef stellen? 

Hebben wij Vlamingen daar 
rechtstreeks voor- of nadeel 
bij ? Principieel niet, maar wel 
« nadeel » indien Brussel, zoals 
het nu reeds blijkt, zou samen
spannen met Wallonië... in een 
unitair België. 

, .J.Gi,-Brussel. 

IN DE STAART 
STEEKT HET GIFT 

In uw artikel « Diskriminatie 
in het vrij onderwijs » van 9 
mei j.1. haalt u het rondschrij
ven aan van de Diocesane In- ' 
spektie van het Bisdom Gent, 
waarbij de vikaris-generaal de 
voorzitters van vrije onderwijs
inrichtingen erom verzoekt, aan 
geen enkel van hun personeels
leden toelating te verlenen tot 
kandidaatstelling bij de verkie
zingen. Dat is klare taal. Maar 
onmiddellijk daarbij aanslui
tend wordt gezegd : « De aan
vraag tot kandidaatstelling van 
een personeelslid moet door de 
voorzitter schriftelijk en met 
motivering gericht worden tot 
de vikaris-generaal ». 

Wat nu "> Ofwel is de kandi
daatstelling bij de verkiezingen 
aan een leerkracht verboden 
zonder meer, en dan valt van
zelfsprekend alle motivering 
weg. Ofwel is de kandidaatstel
ling niet verboden zonder meer, 
en dan kan de vikaris-generaal 
tot diskriminatie binnenin de 
diskriminatie overgaan. Dan 
kan hij wel eens een C.V.P.-
kandidaat zijn zegen geven, 
terwijl hij een V.U.-kandidaat 
bestraffend afwijst. 

J. H., Gent. 

VLAMINGEN NIET 
GEWENST IN ZWEDEN 

Op dinsdag 5 mei vroeg ik in 
«en nederlandstalige brief, ge-

en gij 
richt aan de zweedse nationale 
dienst voor Toerisme, Louisa-
laan 148 te Brussel, enige toe
ristische dokumentatie over 
hun land. 

Op maandag 11 mei ontving 
ik van de « Ambassade Royale 
de Suède », gelegen op boven
vermeld adres, twee eentalig 
franse folders. 

Indien zij op deze wijze het 
toerisme in hun land trachten 
te bevorderen dan stel ik mij 
de vraag of Vlamingen er wel 
gewenst zijn. 

G.d.B., Borgerhout. 

BEN IK GEK ? 

Vóór een paar dagen ging ik 
een krantenzaak binnen. De 
winkel bleek versierd met een 
ontelbaar aantal dagbladen uit 
diverse landen en van de meest 
uiteenlopende strekkingen. Hier 
zou ik stellig mijn gading vin
den. 

«Het vlaams-nationale blad ?» 
zei ik tot de winkeljuffrouw. 
« Watblief ? » vroeg ze, als uit 
de lucht gevallen. 

«Het vlaams-nationale blad», 
herhaalde ik. 

« Bestaat eenvoudig niet », 
zei ze beslist. Toen ik toch bleef 
aandringen, riep ze verveeld 
naar de binnenkamer : « Ar
mand ! ». 

Armand stak zijn hoofd in 
de winkel. « Wat is 't ? », vroeg 
hij lakoniek. 

« Die meneer wenst per sé 
het vlaams-nationale blad », 
zei ze. 

Armand die een kale kikkers-
kop had, schudde die heftig. 

« Bestaat eenvoudig niet », 
zei ook hij beslist. 

Buitengekomen stond ik vóór • 
de brug. Ik kon dus nog even 
over het geval nazinnen. Ik be
tastte zorgvuldig mijn hoofd 
en bevond dat het nog stevig op 
mijn romp zat. Ik was derhalve 
niet gek. 

Maar het feit dat alle dagbla
den ofwel de vlaams-nationale 
zaak negeren, ofwel ze kleine
ren, ofwel ze op arglistige wij
ze verkeerd voorstellen, ofwel 
ze met euvele moed bekampen 
— terwijl wij geen eigen 
vlaams-nationaal dagblad heb
ben om hen van antwoord te 
dienen en ons vlaamse volk 
over zijn ware belangen in te 
lichten — dat is een gekke, 
nare en tragische historie ! 

J. H., Gent. 

BANK 

Zoals waarschijnlijk in de 
meeste banken te Brussel, is 
de klok blijven stilstaan in de 
Bank van Brussel. 

Door bemiddeling van een 
verkoper van huishoudappara-
ten ben ik in kontakt getreden 
met deze bank, om een finan
ciële lening te openen. 

Daar ik in Brussel werk, is 
het voor mij gemakkelijk om 
mij naar een agentschap van 
de Bank van Brussel te Brussel 
te begeven om mijn stortingen 
te kwijten. Tevens moest ik 
ook een storting doen op een 
rekening van een Vlaming. 

WII-LEZERS VRAGEN Bl| HUN OPTICIEN 

Brilmonturen 
erder» ; VANDERBRUGGEN S C l»rovlnele»tra»« 95 ANTWERPEN 
TEL (03)36.12.94 Opticians Vraagi h«t b«ze»li var enz* 

v«ri«g«nwoerdte*> 

Zoals te verwachten, lagen 
nevens de loketten hopen frans-
talige stortingsbulletins, maar 
geen enkel nederlandstalig. 

Niettegenstaande ik mij als 
nederlandstalige had kenbaar 
gemaakt, vond de loketbedien
de het normaal een franstalig 
formulier te willen invullen, 
hetgeen door mij stante pede 
werd afgewezen. 

Gevolg : algemene mobiliza-
tie achter het loket van ver
schillende bedienden, om een 
nederlandstalig formulier te 
vinden, ergens goed weggedo
ken in een lade. Dit zoeken 
nam verschillende minuten in 
beslag, tijdens dewelke een ze
kere spot op hun gezicht te le
zen stond. 

Uiteindelijk hebben ze er dan 
toch een gevonden. 

Ik heb een protestbrief ge
stuurd naar de direkteur-gene-
raal. 

D.S., Erembodegem. 

PARITEIT 

Hoe lang is daar al onderling 
en in de kommissies over gepa-
laverd ? Welk koopje gaat men 
nu weer (in Hertoginnedal) 
afsluiten, of in aller haast ter
wijl de nachtvlinders vliegen 
rond de regering, die paritair 
is samengesteld ? Dit laatste is 
steeds de fout van de vlaamse 
C.V.P. geweest, want in de Ka

mer van Volksvertegenwoordi
gers telt de vlaamse C.V.P. 59 
leden tegen de P.S.C. 15. De 
socialistische bunker in Vlaan
deren staat op invallen. De 
Vlaams C.V.P. heeft zich dus 
weer eens laten vangen. 

S. L., Mol. 

NOG SPAAK 

In zijn bijdrage « Bondge
nootschap met Spaak », ver
schenen in « Doorbraak » van 
de 4e dezer, schrijft de h. Daels 
dat Spaak niet kan vereen
zelvigd Worden met de V.V.B, 
en dat hij op de debatavond, op 
bepaalde punten van zijn fede
ralistisch voorstel juist door de 
V.V.B, sterk werd aangevallen. 

Maar het geraakt algemeen 
bekend dat Spaak in het Frans 
aan het woord is geweest. Daar 
is de gewone burger niet over 
te spreken en evenmin dat die 
proletariër-kapitalist uitgeno
digd werd. Hij is dan ook niet 
geneigd de vlaams nationale 
beweging te steunen, die hij 
wel voor anti-demokratisch 
neemt. En het komt er toch 
vooral op aan de gewone bur
ger te winnen. Hoe zou een ne-
derlandse rede op een verga
dering van onze waalse tegen
standers onthaald worden ? De 
vraag stellen is ze beantwoor
den. 

De V.V.B, heeft zich voorze
ker laten lijmen door de ver
klaring van Spaak, voorstan
der te zijn van twee bevolkings
registers. Er werd nagelaten 
aan die doortrapte politieker de 
vraag te stellen of hij voorstan
der is van het federalisme met 
twee. 

Dat is nu de hoofdzaak. Ie
der Vlaming die zich met de 
politiek inlaat weet dat Spaak 
alleen voor een federalisme met 
drie te vinden is, omdat hij dan 
in Brussel aan de macht zal 
geraken. Dat hij dan met onze 
tegenstanders zal samenspan
nen lijdt geen twijfel. 

Op vlaamse debatavonden 

het woord laten voeren in een 
vreemde taal is werkelijk uit 
den boze. De vlaams-nationale 
beweging wordt daardoor onbe
twistbaar ondermijnd. Om te 
eindigen : de verontwaardigde 
Vlamingen wier bijdrage in 
« Wij » van 9 dezer verscheen 
onder de titel « Spaak » heb
ben in de roos geschoten. 

A.V., Mechelen. 

SPAAK 

De meningen over het optre
den van Spaak in Vlaanderen 
lopen uiteen. De meeste zijn 
afkeurend of argwanend en dat 
laat zich begrijpen als men het 
verleden van deze man nagaat. 
Maar laten we ook nuchter de 
zaak bekijken en nagaan dat 
hij niet alleen in Vlaanderen 
doch in het Brusselse en in 
Wallonië — niet zonder grote 
belangstelling uit te lokken — 
zijn « nieuw geloof » gaat ver
kondigen. Dat verwekt toch 
een stroming voor de federa
listische gedachte, in haar 
breedste zin dan, en juist bij 
een publiek dat van het fede
ralisme altijd weinig of niets 
begrepen heeft en er tegen was. 

Wij Vlamingen en vooral wij 
vlaams-nationalen zijn mans ge
noeg om 's mans opvattingen 
over het federalisme en over 
hetgeen hij ervan verzwijgt of 
verdraait of listig poogt te ka-
moefleren, te nemen voor wat 
ze zijn. Laat er ons voor zover 
ze onze eigen doelstellingen 
(die wel omschreven zijn en 
waarvan we niet afwijken) niet 
aantasten gebruik van maken, 
gebruik vooral van de psicho-
logische stroming die hij mee 
helpt verwekken. 

J.G.. Brugge. 

De redaktle draast reer vtt* 
»ntwoordell.1kheld voor de ra-
hoad der srepnbHceerde leaers-
brievca Ze behoudt rich het 
recht van keuze en takortln» 
voor. Over de lezersbrleven 
wordt «reen briefwlsseHn« fe 
voerd 

van de redaktie 

Brussel, 21 mei I°70. ' 
• ma/k 

Betreft : pa r t - t i ae ' - joemal i s t en . 
In een.parleBttentaire Traag aan (ie mini l ter van 

Binnenlemdse Zaken heeft senator Jo^is'sên - zelf 
bijna wekelijks aiedewerker aan "WIJ" »!êen lans 
gebroken voor een soort wettelijk* ötatiièt van de 
ta l loze lokale, gespecialiaeerde "bir gel%genheids-
korrespondenten van dag* en weekbladen'ISie n ie t 
de hoedanigheid vaji beroeps^oemalistöri 'bezit ten 
omdat ze een ander beroep uitoefenenwi 
De senator vroeg of er hun geen ,bf f ib i l le kaart 

20U kunnen afgeleverd Worden om tóüa hfet nakonen 
van hun opdrachten te verge8aakkelijken;•^ t e rwi j l 
h i j ook p l e i t t e voor bijkomend pietisioen, vo^r hen 
die tegen een vaste vergoeding vöbf een krant wer
ken aoals bvb. voor leraars aan ëèn avondschool. 
Ook vroeg h i j zich af of part'-tiite'^joefpalisten 
n ie t van de wet op arbeidsongevallen zb9clen kun
nen genieten. 
De minister verwees in een voorlopig «tntwoord 

onze senator naar de eerste ministeri lü het voor
s t e l van Wim Jorissen steekt wel auaiftk. want het 
aantal niin of meer vaste medewerkers aaïi kranten 
i s zeer groot en groei t nog gestadig aan, sodat 
er wel i e t s te zeggen va l t , o© een s t a t l u t van 
p a r t - t i a e - j o e m a l i s t in het leven te T^'De':i. Het 
i s bvb. inderdaad soms l a s t ig a ls niet^^'^eroepsjoer-
na l i s t zonder perskaart een of andere gebeurtenis 
te verslaan. De huidige toestand i s in alk geval 
geen oplossing. Als persorgaan dat een fespekta-
bel aantal zogenaaiade losse medewerkers t e l t zien 
we benieuwd naar een def in i t i e f antwoord OD J o r i s -
sens vraag u i t . \^J^^^ 
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K Barbouzes » in België ( 1 ) 

de s.d. 

van 

p.w. segers 
"(red.) Het leger heeft de reputat ie , 

een « grande muet te » — een « grote 
stomme » — te zijn. Die reputa t ie 
schijnt, alvast wat het belgisch leger 
betreft, achterhaald door de feiten ; al
les wijst er op dat het een « grote bab
belaarster » is geworden. 

Verleden dinsdag verscheen in de 
brusselse krant « Le Soir » een uitvoe
rig artikel, dat rijkelijk gestoffeerd was 
met citaten uit een vertrouwelijk rap
port dat de minister van Landsverdedi
ging had overgemaakt aan de chef van 
de generale staf Het 's duidelijk dat 
een lid van de generale staf, een mede
werker van Vivario het vertrouweli jk 
stuk geheel of gedeeltelijk doorgespeeld 
heeft aan « Le Soir » 

Enkele vlaamse katolieke kranten 
hebben zich daar zeer kwaad over ge
maakt . En niet helemaal ten onrechte ; 
het is inderdaad ongehoord, dat ver trou
welijke s tukken vanop de generale staf 
hun weg vinden naar de pers Dat ach
te r deze grove indiskretie dezelfde he
ren zitten die vanui t de generale staf 
iedere poging tot het scheppen van nor
male taaiverhoudingen in het officie
renkader saboteren, is niet denkbeeldig. 
We kunnen de heren beslist niet felici
teren met hun loslioniffbeid. die de hele 
efficiëntie en betrouwbaarheid van de 
generale staf op losse schroeven zet. 

Maar anderziid<5 i<: de indiskretie toch 
ook ergens een « felix culna ». een fout 
met niet alleen maar i5l°ohte gevolgen. 
Ze laat immers toe. inl icht te kriigen in 
he t merkwaardie beleid dat Segers 
voornemens 1= +0 voeren in het leger en 
in de rijkswacht. 

De door « Le Soir » bekend gemaakte 
nota van de mini=tpr bevat een aantal 
voorstellen, die voor advies overse-
maakt werden aan dp ffpn°ralp «jtaf Öe 
voorstellen -werden onn-prnaakt door e^n 
Werkgroep, sampnffpc-fpiri „jt (jj-ie arJvi-
&purs van mim"«:tov c^ocrprs. de spkr-p+a-
ri« van de kat'^T^Vp csnMatpnvprpn'ffing 
Milac. een afc<'pvaar'';rr,^o ,rpn rip Ipuvpn-
se universiteit. hM <:tpfv,^r,M van de 
r i ikswacbt en enVolp militaire vpfte-
genwoordigers. onder mpor van de Ser
vice d'Information - Informatiedienst 

« Barbouzes » in België ( 2 ) 

kolonels 
op 
komst ? 

(red.) Deze werkgroep had als op
dracht, middelen t e zoeken om het da
lend moreel van ri jkswacht en leger te
rug op peil te brengen, de kontestatie 
en de subversieve propaganda op te 
vangen en te bestrijden, een plan voor 
staatsburgerli jke opvoeding uit te wer
ken en in te voeren enz De werkgroep 
kwam tot het besluit dat deze taken 
best zouden toevertrouwd worden aan 
een organisme op het niveau van een 
autonome deoartementele divizie de 
Divizie Soeciale Dienst. 

Men kan er zich reeds over verbazen 
dat minister Segers zich in zijn werk
groep op merkwaardig-eenziidige wijze 
liet omringen door mensen van alleen 
maar zün ideologische strekking Waar
om Milac er bü gesleurd en waarom al
leen een vertegenwoordiger van de leu-
vense universiteit ' 

_ •''"r zijn echter nog andere en belang-
r i iker redenen tot verbazing W a n n e e r -
we horen dat de striid tegen kontesta
tie en subversieve oropaganda zou moe
ten gpvopT-d worden door de Divizie 
Sneciale Dienst, dan soitsen we onge
rust de oren Stri id tegen kontestatie en 
subversie, verbeter ing van bet moreel 
der ri ikswacht door motivering het 
kl inkt méér dan verdacht. Wordt dat 
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een verbeterde versie van de B.O.B., die 
de vakbonden een handje moet toeste
ken om een nieuwe uitgave van lim-
burgs mijnwerkersverzet in stilte te 
breken ' Dreigen er uit die DSD geen 
onherstelbare politieke misbruiken 
voort te vloeien ' 
_ Het ziet er naar uit, dat enkele heren 
in de omgeving van minister Segers — 
of de minister zelf — met de gedachte 
spelen om hun eigen organizatie van 
« barbouzes » of van « parallele politie » 
t e hebben. Welke metoden de James 
Bonds van P W Segers zullen gebrui
ken is niet moeiliik om raden 

Als zo'n SDS eenmaal bestaat, dan 
wordt — onafgezien van de intenties 
van wie hem hebben opgericht — de 
weg naar een kolonelsregime vroeg of 
Iaat fhnk verkort ! 

V.V.l.-telraam voor Piet 

vermeylen 
slaapt 
gij nog ? 
(red.) Op de wijs van « Broeder Ja

kob » zongen de talrijke deelnemers aan 
de schokaktie van de « Vereniging van 
Vlaamse Leerkrachten » woepsda^ija-
middag op het voorplein van het mi
nisterie van Nationale Opvoeding in 
een cirkel opgesteld : « Piet Vermeylen 
Pie t Vermeylen slaapt gij nog, slaapt 

gi] nog... ? ». In alle vensters van rle 
verdiepmgen verschenen lachende ge
zichten van de ambtenaren van hel ^e-
partement. die gedurende ruim drie
kwart uur het bezoek van de ca 150 be
togers hadden gekregen m hun ka r ' o -
ren, nadat Piet Vermeylen zelf zo dwaas 
was geweest omwille van een droog for
malisme de delegatie niet te ontvangen, 
die het meegebrachte telraam voor de 
minister dan maar aan een zwetende 
verveelde oersattaché Lucien Roussé 
overhandigde 

Waarom die schokaktie ' Op 7 maart 
jl. s tuurde de V.V.L een motie aan Piet 
Vermeylen. minister van Nationale Oo-
voeding, aan alle oolitieke parti ien. 
sindikaten en pers. een motie waarin 
geprotesteerd werd tegen de srhandali-
ge wantoestanden in het betrokken mi
nisterie in verband met de uitbetaling 
van wedden en toelagen aan de leer
krachten Er zijn mensen in het onder-
wijs die sinds zes iaar wachten op de 
uitbetaling van overuren anderen die 
smds zes maanden op uitbetaling van 
hun wedde wachten (ze zün met duizen
den), achterstallen voor geleverde ores-
taties worden niettegenstaande herhaal
de beloften nïpt of te laat uitbptaald en 
zonder interest, vele sind»; 1 seotembpf 
1969 gepensioneerde leerkrachten ont
vingen nog geen enkel voorschot on hun 
pensioen, de beloofde orogrammatietop-
lagen worden te laat uitbptaald evenals 
de sociale toelagen en zelfs de biidraee-
bons voor ziekteverzekering 

Omdat er op deze aanmaning niet de 
minste reaktie kwam besloot de V.L.V. 
de minister eerste verantwoordelijke 
voor deze a-sociale ianboel met een 
luidruchtig doch gedisciolineerd blitz-
bez(K?k te vereren In bijkomende orde 
werd de trage minister (en met hem 
znn voorgangers sinds 1963 en de hele 
regering) schern terecht gewezen op de 
sabotage van dp wettpliik vprolichte 
jaarli ikse oorichting van tien 'agere 
scholen met kleuterafdeling in Brussel. 
Van de zestig scholen die in de periode 
1063-1969 door het Rük dienden onge
richt, werden er slechts 24 opgericht de 
meeste dan nog tp laat om efficiënt te 
kunnen starten.. Daarom overhandigde 
??. .^ '^•^- ^^" '^ hulncomputer » om de 
bhikbaar met de rekenkunde overhooD 
liggende minister bij het maken van 
« z i j n sommen » te helnen Omdat hij 
die « rekenmachine » nersoonlijk wei
gerde in ontvangst te nemen weerklonk 
on het plpin het V V L-snreekkonr. zo
dat de ciifers grimmig onklommen tot 
aan het raam van het ministerieel kabi
net Zou de mini<!ter van dit bl i ikbaar 

-, onmisbaar ^ewArd^ ' telraam seen ge
bruik maken, dan zal de V V L . dit in 
de scholpn van Vlaanderen bekend ma
ken zoals ze tevens met staking in de 
hele onderwiissektor dreigt, indien aan 
het sociaal-financieel schandaal geen 
einde komt. 

Daarom zongen ze trouwens tol 'sToï ' 
van dezp zeer geslaagde aktie het «Auld 
Long Shme » : we komen terug Piet !... 

In alle stilte wordt een akkoord 
over de « europeanizering » van 
de aanbestedingen voorbereid. De 
ministers van Openbare Werken 
der Zes hebben blükbaar geen ma-
ratonzittingen nodig om het stel
sel van de aanbestedingen op eu
ropees vlak geliik te schakelen, 
zodanig dat on»lpr meer binnen af
zienbare t ' id alle bonwonderne-
mers van de zes betrokken 1and<>n 
— met u't7ond«»ring van ftalië, 
dat een aanna.ssinsrsnprinde toege
zegd kniel; — vrii zii"piii kunnen 
deelnemen aan as^boctoditjg^en in 
de betrokken lan<1pn Dat dit eu-
ronees pxT>a»"-iotif=mp on het vlak 
der aanh«>«'t'>'i-norp„ „„i^ ^^^ ^p „^. 

dernemer*: ^er an<1ere la^d^n ei
sen zal stpiio^ utrt voor de hand. 

VASTGELOPEN 

Het geliik^ehakelingsproces ver
loopt minder vlot wat Openbare 
Werken aangaat tussen Nederland 
en België. Dit bü ik t eens te meer 
in verband met ' e Bath- en Baal-
hoekproiektpn. die ontwerpen zo 
nauw aan he* hart bgsren doch die 
in hun huidige vorm eeen genade 
ymden in nffiorHnfisp ogen Hier 
is minister De Saeger in een heel 
wat minder komfortabele pozHie 
terecht arekomen omdat vertra
ging van de7e nroi^kten de ant-
werpse no^-tie in take "ontainer-
trafiek in het gedrang dreigt te 
brengen '^Ten betoogt van ant-
werpse zn-ip dat het de IVederlano 
ders vooral om de grondnrilzen te 
doen IS. doch de nederiandse re
pliek slaat ook on nautische over-
wegingpn n ? vrees werd nl geuit 
dat beide voornoemde oroiekten 
net Schpldenei] nadelig zouden 
beïnvloeden en derhalve rizikos 
inhouden voor de nederlandse 
Scheldehavens. 

Het belgisch havenkrakeel dreigt 
met deze verwikkeling een bel-
gisch-nederlandse uitloper te krij-
gen. Hoe weinig ernstig van bel-
gische zi,ide het havenvraagstuk 
benaderd wordt blijkt intussen uit 
het feit dat het hoofd van de bel

de begroting van Openbare Wer
ken of elders (o.m. in de pers) 
werden geformuleerd zijn reeds 
vrij te pleiten van emotionaliteit 
of houden rekening met de erken
ning, dat men van een exkluzieve 
voorkeur naar een harmonischer 

beroepsHALVE 
bekeken 

gische delegatie in de Bath- en 
Baaih^pk-^ubkomm n sindv we
ken in Osaka vertoeft als kom-
missaris-ffeneraaJ van het belgisch 
paviljoen op de wereldtentoonstel
ling aldaar.. . 

HAVENPOLITIEK 

Er is anderzijds ,vel een zekere 
kentering waar te nemen in de 
benadering van het havenvraag
stuk in ons land Viet alle stand-
nun+en 7oals ze onder andere deze 
week tijdens het kamerdebat over 

verdeling der aanpassings- en 
uitbreidingsplannen voor meer 
dan één haven ii? gekomen IWaar 
er gaan steeds meer stemmen op 
die er op wiizen. dat -vien mekaar 
wat meer licht va. de zon gunt 
dan vroeger, afgezien van de 
Waalse hardnekkigheid die het 
ni t ionaal belang van de havenex-
pansie steevast ooogt te minima-
Iizeren en te internreteren als een 
verkapt streven naar re^'onale 
exnansie. "Vlet als steeds weerke
rend be«l"H wqar KUivpti de kom. 
pencafies. 

Het kamerdebat heeft in elk 
geval bevpstied dat de haven van 

Antwerpen voorrang op alle ande
re havens bliift genieten doch dat 
de aannassing van Zeebrugge en 
Gent nu als een verworven recht 
wordt beschouwd, zodat er diens-
overeenkomstig meer aan een ver-
delende en geliiktüdige krediet-
besteding dan vroeger zal gedaan 
worden. Dat is dan toch een eerste 
winstpunt na het iarenlang dis
puut. 

Het liet voor de hand dat daar
mee niet alles meteen i r kannen 
en kruiken is. Ook na de herhaalde 
verzekeHngen van minister De 
Saea-er dat An^wemen voorrang 
heeft en behoudt zal er van ant-
werose zHdp met argusosren toe-
gezien worden on «e verwezenlii-
kmg der nlannen. Minister De 
Saeger noogt nitpraard de mocf-
Ilikiieden met VpdPrland in ver
band met de Baalhoek en Bath-
proiPirtpn te minima H7eren maar 
nit kan er niet onderuit groter 
snoed aphtpr de nnderhandeline-en 
zetten wil bil de termiinon die hi j 
vooronzet. waar niaken. Het is »^°er 
h^ndiff van hpm bvb. 1973 als het 
jaar voorop te zetten o waarin 
schenen van ï?S.O«0 ton te Antwer-
pen zullen willen meren ». Hij 
verTipkert daarmee nog niet dat 
dat inderdaad het geval zal zün. 
njfet name het verband tussen het 
Bnalhopknrniekt eenodppls ift hct 
reehttrpUken van de bocht van 
Bath bliikf een hükomende oor
zaak van moeiiiikhpdpn in de on-
dorhanrToIinsren met Nederland te 
zün Hpf i9 dnidpiük dat er ter 
zake een beltn'spb initiatipf zal 
moeten a-enomen worden wH men 
niet in de verdrukking geraken. 

Fen en ander is zeker het gevolg 
van een laatfüdie besef van de 
belan«>Ti^khpid van de haven-
kwpstip. dip trouwens nog zeer 
lange ti.ld de belangstelling zal 
caande hnndon 
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• Het kooksprobleem (1 )_„ .. 

nakaarten 

over de 

staking 
(red.) De interpellatie in de Senaat 

van de B.S.P.-er Vanthilt over de mas
sale verkoop van grond, eigendom van 
de limburgse mijnen, was voor Wim Jo-
rissen de gelegenheid om de jongste 
evolutie even te bekijken en om ander
zijds de socialistische politiek onder het 
vergrootglas te nemen. 

Over de evolutie van het kooksvraag-
stuk zei senator Jorissen, dat de prijs 
van de kooks overal gevoelig stijgt. 

Door de uitputting van de koolmijnen 
die het dichtst bij de zee liggen in de 
U.S.A. en door de verwaarlozing van 
andere verder in het binnenland gele
gen mijnen, stijgen tans de produktie-
en de transportkosten. 

Anderzijds neemt de kommercializa-
tie van de kernenergie niet de vlucht 
die men verwachtte. Tans rekent men 
er mee, dat dit nog twintig jaar zal du
ren 

De olieproduktie stijgt, doch het ver
bruik door steeds meer auto's en fabrie
ken minstens evenzeer. Zo zijn de kooks 
voorlopig een onmisbaar produkt waar 
een tekort aan komt. 

De Verenigde Staten verkeren in 
moeilijke energieomstandigheden, wat 
volgende winter waarschijnlijk nog dui
delijker aan het licht zal komen. De 
prijzen van de zware fuel zijn de jong
ste maanden al met 30 tot 40 % geste
gen en de prijs van het nederlandse 
aardgas steeg aan de grote verbruikers 
met 7 %. 

Vermits de kooks schaars worden, zul
len de prijzen verder stijgen. 

De prijs van de kooks speelt geen gro
te rol in de berekening van de staal-
prijs. Een ton staal kost tans twaalfdui
zend tot vijftienduizend fr. Twee jaar ge
leden was dat vijfduizend fr. minder. 

Voor-^en ton staal heeft men 650 kg 
""""^ooks nodig. Zo men de kooks 1.000 fr. 

de ton betaalt, betekent dit 650 fr. per 
ton staal. Zou de staalnijverheid de 
kooks 1500 fr. de ton betalen, dan zou 
dit per ton staal 325 fr. meer betekenen. 

Senator Jorissen zegde hierbij dat tij
dens de limburgse krizis de kooks heel 
wat duurder betaald werd. Een kleine 
hoeveelheid werd zelfs uitzonderlijk 
3.200 fr. betaald « Toen ik de eerste-mi-
nister uitleg vroeg over de toenmalig 
betaalde prijzen, verzekerde de heer 
Eyskens me met een stalen gezicht dat 
de prijs C.I.F. Antwerpen nog steeds 
750 frank was », aldus Wim Jorissen. 

• Hel kooksprobleem {2 ) 

de b.s.p. 

en de 
• • mijnen 

alleen geduld, ze hebben ze gevoerd. 
Industrie in Limburg was overbodig ; 
de pendel naar Luik kweekte immers 
socialisten. 

In Frankrijk en Engeland hebben de 
socialisten de mijnen doen nationalize-
ren na de jongste oorlog. In Duitsland 
werden ze eveneens genationalizeerd en 
in Nederland zijn de meeste mijnen, 
sinds hun stichting begin dezer eeuw, 
steeds staatseigendom geweest. 

Hier deden de socialisten niets in die 
richting. 

Zelfs de elektriciteit is in ons land 
niet genationalizeerd. België is met Por
tugal het enige land in West-Europa 
waar dit niet gebeurde. Vandaar onze 
dure elektriciteit. 

Maar ja, de sindikalisten^mogen naast 
de kapitalisten tegen grote vergoedm-
gen in de raden van beheer zitten. En 
zo gaan de grote winsten op de elektri
citeit in Vlaanderen naar Frankriik, dat 
hier de voornaamste maatschappijen in 
handen heeft. 

Dient het gezegd dat de B.S.P op al 
deze aanvallen praktisch niet reageer
de ! 

• Ontwikkelingssamenvs^erking 

een 
moeilijke 
materie ? 
(w.augustijnen-) Een vraag die men 

zich wel moet stellen als men de verschil
lende standpunten en de diverse organi-
zaties gaat bekijken, die zich met ont
wikkelingssamenwerking bezig houden. 
D.O.S., Ita I unidad, de derde wereldbe
weging, het centrum voor ontwikke
lingssamenwerking e.d. sturen regelma
tig fikse rapporten en waarschuwende 
moties de wereld in. Het Pearsonrapport 
is een must geworden voor alle betrok
ken specialisten, waartegen dan weer 
schril afsteekt het initiatief van 20 scho
lieren van een kollege uit Geraardsber-
gen, die hun volledige vakantie in Tu-
nezië aan een ontwikkelingsprojekt 

f aan werken, waarvoor ze het geld en 
et materiaal hier hebben bijeen ge

gaard. 
Het is echter duidelijk dat een reële 

en doeltreffende aanpak van de ontwik
kelingssamenwerking ook voor het 
grootste deel op het politieke vlak zal 
moeten geschieden. De Volksunie heeft 
daarom gemeend haar verantwoorde
lijkheid te moeten opnemen via een no
ta die einde oktober 1969 werd opge
steld. 

Technisch bleek deze nota in zoverre 
op de situatie vooruit, dat ze enige kern
punten van het probleem duidelijk stel
de : de schijnheiligheid van de bilatera
le belgische hulp (vaak een mantel voor 
neo-kolonialisme), de onthutsende wa-
penleveringen van ons land onder het 
mom van ontwikkelingssamenwerking, 
het gebrek aan een doelmatig gekoordi-
neerd beleid, de achteruitstelling van de 
Vlamingen (wat dacht je anders) in de 
D.O.S. Deze nota is voor belangstellen
den nog steeds te krijgen via de studie
dienst, p/a Volderstraat 71,1000 Brussel. 

In zover werkte onze nota vernieu
wend dat de kleurpartijen er sommige 
dingen stilzwijgend van overnamen, be
halve dan de wil om werkelijk iets fun
damenteels te veranderen. 

Het partijbestuur van de Volksunie 
heeft nu besloten, in de schoot van de 
studiedienst een werkgroep op te rich
ten die het probleem van de ontwikke
lingssamenwerking verder zal bespre
ken en de stellingname van de Volks
unie verder hoopt te konkretizeren. 

Belangstellenden die hun medewer
king wensen te verlenen door het ver
strekken van informatie, van materiaal, 
van effektieve hulp geven even een 
seintje op het hoger vermelde adres . 

(red.) Uit dit alles bleek, hoe onzin
nig men handelde toen men de limburg
se arbeiders verplichtte te staken. De 
dik betaalde partijbonzen van het Ko-
lendirektorium wisten niets (of deden 
alsof...) over de stijgende kooksprijzen 
Hun vrienden, de staalfabrikanten 
evenmin ! 

Wim Jorissen viel de socialisten 
scherp aan. 

Zij hebben steeds geduld dat Lim 
burg nevenmdustrieén ontzegd werden 
Zij hebben geduld dat het Albertkanaal 
aangelegd met het geld van de gemeen
schap, alleen diende om de kooks goed
koop naar het Luikse te vervoeren Zij 
hebben geduld dat de limburgse arbei
ders steeds naar Luik moesten pende
len. Zij hebben geduld dat door het 
kompensatiestelsel, gedurende de pe
riode 1950 tot 1960, de winsten van de 
limburgse mijnen aangewend werden 
om het verlies van de waalse miinen te 
vergoeden Ze hebben die politiek niet 
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We vouwden deze week het 
« Pallieterke » open en we stelden 
vast dat het een jubileumnummer 
was een kwarteeuw geleden rolde 
het eerste nummer van wat in de 
weldenkende pers « een antwerps sa
tirisch weekblad » heet en in de 
nietdenkende « de rioolkrant » van 
de persen. Het jubileumnummer 
deze week brengt trouwens een 
•facsimili van de eerste pagina van 
nummer één, dat op 17 mei 1945 
verscheen. 

We hebben op die facsimili-bladzijde 
zitten kijken. Mei 1945 : dat was 
zowat het bloeddronken hoogtepunt 
van de repressie. Vandaag heeft 
men gemakkelijk praten over 
persvrijheid en dies meer ; op dat 
ogenblik echter behoorde er 
een portie onverzettelijke moed bij 
om een weekblad uit te geven, 
dat van meet af aan tegen de 
stroom oproeide. 
De man die deze moed opbracht, was 
Bruno De Winter. Hij had weinig 
of niets achter zich. Hij was als jong 
joernalist op « Het Handelsblad » 
gekomen ; bij de bevrijding en 
bij de start van « Pallieterke » was 
hij zowat 35, met in zijn bagage 
alleen maar de reputatie van een 
uitzonderlijk joernalist en een 
onkreukbaar man. Het «Pallieterke» 
is zijn werk geweest en vandaag, 
vijftien jaar na zijn dood, draagt het 
nog altijd zijn stempel. 
Wie iets of wat thuis is in de pers
wereld, heeft er een vaag vermoeden 
van wat het betekent, een kwart
eeuw lang een blad uit te geven 
met alleen maar het geld van de lezer 
als inbreng, zonder publiciteit, 
zonder organizatie, zonder sindikale 
of andere zwarte kassen. Alleen 
al deze krachttoer maakt van 
« Pallieterke » een unicum 
in onze pers. 

Niet langer dan een week geleden 
voerden we te Hasselt een toevallig 
gesprek met een man, die de 
jongste maanden frontpaginanieuws 
heeft geleverd. Wij vroegen hem 
hoe hij vlaamsgezind was geworden ; 
losjes, zo tussen een heel verhaal 
in, zegde hij dat het eigenlijk 
begonnen was jaren geleden, door 
het lezen van « Pallieterke ». Hij 
is niet alleen : « Pallieterke » heeft 
in lengte van jaren tienduizenden 
naar de vlaamse beweging gebracht. 
Dat is niet de geringste verdienste 
van Bruno De Winter en van zijn 
opvolger Jan Nuyts. 
De grootste verdienste van het blad 
is, dat het een ongenadig bestrijder 
is van gemeenplaatsen. Men 
hoeft met het « Pallieterke » niet 
akkoord te zijn om toch zijn 
dwarse openhartigheid te waarderen. 
We zijn er dan ook van overtuigd 
dat het blad heel wat lezers heeft 
die het in de grond oneens zijn 
met hun « rioolkrantje », maar die 
het beschouwen als een onmisbare 
aanvulling op de informatie die 
hen ingepompt wordt door de 
grote nieuwsmedia. 
In sommige kringen is het zowat 
« de bon ton » geworden, luidop te 
verklaren dat men « Pallieterke » 
niet leest. Dat hoeft dan niet met 
de waarheid te stroken : we betrap
ten reeds menig principieel-niet-
lezer met het blad in zijn handen op 
trein of tram, beschaamd erkennend 
« dat hij het na jaren nog maar 
eens had gekocht ». 
Tegenover de Volksunie staat 
« Pallieterke » vrank en vrij. Het 
blad maakt van die vrijheid overi
gens ruimschoots gebruik om 
ons — vaak tot onze ergernis, waar
om zouden we het verzwijgen ? — 
kapittelen. 

Dat vermindert onze waardering 
niet in het minst, omdat we weten 
dat het blad zich alleen laat 
leiden door wat z'n redakteurs als 
het hoger belang van Vlaanderen 
beschouwen. 
Als door-en-door vlaams weekblad 
als gezellige maar noodzakelijke 
dwarskijker wensen we « Pallieter
ke » het volgend kwarteeuw groei 
en bloei, dio Genes 



KUMUL 

Volksvertegenwoordiger Jan 
^^erroken wil bij wet verboden 
^ien, dat de parlementairen 
%un mandaat zouden kumule-
iren met dat van burgemeester 
of schepen in een gemeente 
met meer dan dertigduizend in
woners. 

We juichen het voorstel toe, 
Jtnaar we geven het weinig 
kans : er zijn in het parlement 
fen bij de « politieke vrienden » 
Van Verroken te veel geïnte-
l^sseerden, die wel een stokje 

'kullen weten te steken voor de 
'goede voornemens van Verro-
''ien. 
i Mogen we er even aan herin-

? tieren dat het voorstel Verro
k e n — dat altijd alleen nog 
' inaar een voorstel is — slappe 
koffie is vergeleken bij de be-

J>alingen die in de Volksunie 
%elden, niet als voorstel maar 
Als bindende statutaire ver-
|)lichting ? Het is voor Volks-
Bnie-parlementairen verboden, 
Èiun mandaat te kumuleren met 
it van burgemeester of sche

pen van gemeenten met meer 
aan twintigduizend inwoners. 

VAN MECHELEN 

Naar het schijnt heeft minis
ter van Mechelen een pers-
konferentie gegeven, tijdens 
flewelke hij een overzicht gaf 
van wat hij als Kultuurminis-
ter te Brussel verwezenlijkte. 
SVe s c h r i j v e n «naar het 
jjchijnt»; we hebben het im-
l|ners alleen maar uit de kran
e n , want uitgenodigd werden 
we niet voor deze perskonfe-
fentie. 
i We kunnen dan ook zeer 
weinig erover zeggen, omdat 
We van Mechelen slechts 
•ventjes in het radiomagazine 
Aktueel aan het woord hoor
nen. Wat hij verklaarde, is 
tchter een kommentaar waard. 

Hij nam het tijdens deze ra-
idüo-uitzending op tegen de 
e vrijheid van de familieva-
Öer» te Brussel, zoals ze door 
de frankofone Brusselaars 
Wordt geëist. Hij zegde dat de-
te vrijheid neerkomt op ver-
flrukking van de zwakken. 

Lef heeft van Mechelen ge-
poeg : voor de radio hangt hij 
^e dikke flamingant uit en de 
liardnekkige bestrijder van de 
Verdrukking. Maar in werke
lijkheid is hij minister van een 
regering die, in het kader van 
naar grondwetsherziening, de 
Verdrukking tot wet wil ma
ken door de frankofone liber-
té-eis op termijn in te willigen. 

Van huichelen gesproken! 

GEEN 
GRENDEL 

RUIMTE VOOR DE VROUVV 

De Kristelijke Arbeiders 
Vrouwengilden hebben op een 
kontaktdag deze week een 
merkwaardig pleidooi gehou
den voor een aktieve inschake
ling van de vrouw in de poli
tiek. De K.A.V. eist vrouwen 
op verkiesbare plaatsen, zal de 
partijen daarover aanschrijven 
en neemt zich voor, konkrete 
richtlijnen te geven daar waar 
niet op dit verlangen wordt in
gegaan. 

We zijn het met dit eisenpro
gramma eens. En we noteren 
dat de K.A.V. zich met dit ei
senprogramma tot alle partijen 
zal richten. Luidt dit een nieu
we periode in, een periode waar 
het gedaan is met de relaties 
tussen K.A.V. en slechts één 
enkele politieke partij, een pe
riode waarin K.A.V.-leden in 
volle vrijheid kunnen kiezen, 
op welke lij.sten ze hun verant
woordelijkheid zullen opne
men ? 

Inmiddels hebben we tijdens 
de vier tv-debatten tussen jon
geren en afgevaardigden van de 
partijen kunnen vaststellen, dat 
alleen de Volksunie een vrouw 
in haar diskussiepaneel had op
genomen. Simptomatisch ! 

BANKLOPERS 

Te Antwerpen heeft de Ippa-
bank in het stadscentrum zopas 
een nieuw gebouw opgericht. 
De opening van dit ultramo
dern bankgebouw geschiedde 
in aanwezigheid van wat men 
doorgaans pleegt te noemen 
« een uitgelezen schare perso
naliteiten ». Ze werden ontvan
gen door twee baronnen, die 

namens Ippa de honneurs waar
namen. 

Onder de aanwezigen bevon
den zich de B.S.P.-proletariërs 
J. van Eynde, M. Dequeecker 
en W. Geldolf, hardnekkige be
strijders van het kapitalisme, 
grote vijanden van kontakten 
tussen het bankwezen en de po
litieke wereld, maar dankbare 
heffers van ieder gratis kapita
listisch glas champanje en toe
genegen knabbelaars van door 
baronnen aangeboden versna
peringen. 

STAKINGSBREKER 

Verleden woensdag brak bij 
de firma M.B.L.E. te Ander-
lecht een spontane staking uit, 
waarbij van meet af aan een 
duizendtal werknemers waren 
betrokken. De sindikaten heb
ben de beweging dan maar ge
volgd. 

Tot voor kort was de achtba
re heer Simonet — socialist, 
volksvertegenwoordiger en bur
gemeester van Anderlecht — 
beheerder van M.B.L.E. Onder 
druk van de bazis moest hij dat 
mandaat neerleggen ; hij liet 
zich dan echter tot advizeur 
van M.B.L.E. bombarderen. 

Zijn adviezen schijnen waar
devol te zijn ; de staking is er 
een bewijs van. 

Te Anderlecht is dus het 
fraaie spektakel te beleven van 
arbeiders die in staking zijn 
tegen onder meer hun socialis
tische baas ! 

LIEVE MOENSSENS 

Morgen zondag wordt te 
Burcht Lieve Moenssens her

dacht, de jonge vrouw die an
derhalf jaar geleden op 29-jari-
ge leeftijd stierf, nadat ze jaren 
volledig verlamd te bed had 
gelegen. 

Tijdens de periode van haar 
ziekte vond ze, na een aanvan
kelijke morele inzinking, de 
kracht om in ongelooflijk 
moeilijke omstandigheden 
sprookjes en gedichten te 
schrijven die reeds gedeeltelijk 
op de boekenmarkt verschenen 
zijn. « Schrijven » is in dit ge
val een onjuist woord : Lieve 
Moenssens liet zich door toege
wijde vrienden en verpleeg
sters steeds weer het alfabet 
opzeggen ; zij beschikte slechts 
over de kracht om even met 

het hoofd te knikken wanneer 
de letter, die ze bedoelde, werd 
uitgesproken. 

In deze ongelooflijke omstan
digheden en dank zij een nooit-
versagende energie en levens
wil kwam een literair oeuvre 
tot stand dat, zuiver letterkun
dig gezien, reeds waardevol is 
maar dat door de bijkomende 
aspekten een grote menselijke 
dimensie heeft gekregen. 

Lieve Moenssens was een 
overtuigde vlaams-nationalis-
tische vrouw. 

Het doet ons oprecht genoe
gen dat de gemeente Burcht 
haar niet vergeten heeft en 
haar op grootse wijze zal hul
digen. 

DE EERSIE m S M 
Hoezeer men er zichzelf van tracht te overtuigen dat 

a gemene formulermgen altijd ergens onjuist zfjn ten 
slotte komt men er toch toe, enkele dergelijke algemene 
« onjuistyheden » te aanvaarden. En dan meent men b?f 
voorbeeld : «elke officiële verklaring of uitleg Ts altijd 
H^i'^'^w ™n^' ^^* ^^"^ algemene uitspraak is geldt die 
dan ook m elke gemeenschap, op elk niveau Niet allppn 
mternationaal, niet alleen nationaal, maar ook in beperkte 
ÏJ^I- f J^ l °T2 '^ l""^ ,*^ J^'^t' als men ten minste niet 
vergeet dat het toch wel eens kan gebeuren dat ze onjuist 

Hoezeer men ook kan aangegrepen worden door de 
schijnbaar onoverwinnelijke heerschappij van leugen en 
bedrog, het is wellicht levensnoodzakelijk onophoudelijk 
zonder naïviteit maar met een eindeloze hoop, op waar
heid en waarachtigheid te wachten. Levensnoodzakelijk 
IS zeker : nooit de mogelijkheid uit te sluiten dat zowel 
waarheid als waarachtigheid zich ooit, uitzonderlijk, 
doorzetten Wie deze mogelijkheid (die zwakste, maar 
tooh echte bestaansvorm van de waarheid en eerlijkheid) 
het bedro onderwerpt zich aan de heerschappij van 

^•f--,*^^''.."^°S^l'^^'^^i^ ^^^^^^ te bewaren, geraakt in 
moeilijkheden, en wordt onvermijdelijk bedrogen Maar 
wat gebeurt met wie de leugen bewondert " 

Er bestaan heel veel « leugen-verhalen », er zijn zelfs 
hele verzamelingen, van. Maar deze week^ïJagf tnièeSlen '"*'*"'̂  
wei het best een oud koreaans verhaal dat ergens in het 
grote werk van R.H. Blyth, « Oriental Humour » staat 
liet gaat immers over een eerste minister 

« Er was eens een eerste minister die zeer veel hield 
va-n leugens. Hij kondigde aan dat hij zijn dochter ten 
huwelijk zou geven aan de man die hem twee leugens kon 
vertellen waarover hij tevreden zou zijn. Alle leugenaars 
in Korea kwamen bijeen en vertelden al de grootste leu-' 
gens die zij konden uitdenken, maar de eerste minister 
zei alleen maar « dat is zo », en niemand kon zijn dochter 
krijgen. Op een dag kwam een zekere jonge man en zei 
tot hem : « De zomer is op komst, als gij dus hier en daar 
grote diepe gaten in de Tsjongnostraat maakt en de koude 
wind van de voorbije winter in die gaten doet, en die dan 
verkoopt m de zomer, wat een winst zoudt ge dan niet 
kunnen maken ! » Dat beviel de minister en hij zei : 
« Uat IS een prachtige leugen ; vertel nu eens de tweede ». 
Ue jonge man trok een papier uit zijn mouw en liet het 
nem zien. Hij zei : « Dit is een overeenkomst die uw va
der, de overleden minister, aan mij gaf voordat hij stierf, 
üi j ontleende van mij een miljoen « won ». Mag ik u vra
gen het geld te betalen ? » De eerste minister zag duide
lijk dat als hij zei dat het een leugen was, hij hem dan 
zijn dochter ten huwelijk moest geven, en als hij zei dat 
het waar was, dat hij hem dan een miljoen « won » 
moest geven. Hij koos natuurlijk het eerste ». 

Hoe handig ook, hoe onovertreffelijk sluw ook, hoezeer 
ook eerste minister — ergens en ooit geraken ze toch wel 
kiem ! Al was het maar bij iemand die « het » — voor
lopig ! — beter kan dan de rest. 

NEMROD, 
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IN TWEE GESAEGD 

De « Vlaamse leider » (zo betitelde hij zichzelf anno 
19631 en minister van Openbare Werken Jos De Saeger 
IS met meer dan eervolle vermelding geslaagd tn zijn 
eksamen van belgisch unitaristisch kruidenier : het ts 
hem gelukt, in zijn jongste begroting, de vlaamse en de 
waalse noden en behoeften netjes af te wegen. 

Vlaanderen krijgt voor zijn autowegen 8,3 miljard en 
nat IS — reuze-toevalhg — net evenveel als Wallonië 
blijkt nodig te hebben Voor de andere wegen zijn de 
noden en behoeften van de beide landsgedeelten ook al 
tot op de centiem even groot : Vlaanderen en Wallonië 

' ' iilebei 683 miljoen ; Brussel krijgt 136 müjoen^Eens ts 
•'neer toevallig blijkt er tn Vlaanderen voor het onder
houd der wegen 7.627 miljoen besteed te moeten worden 
en IS dat in Wallonië tot op de centiem hetzelfde bedrag. 

Vlamingen die vinden dat in hun landsgedeelte meer 
dan zestig t.h. van de inwoners — en dus ook van de be
lastingsbetalers en weggebruikets — wonen en dat de 
kredieten dus zouden moeten verdeeld worden op die 
bazis hoeven zich niet tot de minister van Openbare 
Werken te wenden. Tijdens een interview met het week
blad « Spécial » een paar jaar geleden heeft de heer De 
Saeger reeds beleefd maar vriendelijk laten opmerken, 
dat hi] graag waalse delegaties met klachten en verlan
gens ontvangt, maar dat hij de Vlamingen aan de deur 
zet. 

VRIENDEN 

De verhouding tussen Simo-
net en van den Boeynants 
moest mede in het licht gezien 
worden van het feit. dat de 
eerste als beheerder — en tans 
advizeur — benoemd v/erd bij 
M.B.L.E.. terwijl de tweede al 
geruime tijd in de beheerraad 
van Philips zat. 

Als men weet dat M.B.L.E. 
zich onder kontrole van Philips 
bevindt dan is het meteen dui-
deliik aan wie Simonet zijn zo
veelste biiverdienste had te 
danken Eenp opletten of dat 
straks ook oolitieke konse-
kwenties heeft... 

ANDERHALVE EEUW 

« Juicht, Belgen, juicht » : op 
14 mei jongstleden werd in het 
parlement de nederlandse tekst 
van het kieswetboek goedge
keurd 

Dat is honderd veertig jaar 
na het ontstaan van de staat 
Belgiè 

De titel boven dit stukje is 
dan ook onrechtvaardig. Het 
heeft geen anderhalve eeuw ge
duurd alvorens die nederlandse 
tekst er kwam • het was volle 
tien iaar minder. 

SOCIAAL-DEMOKRATIE 

In het weekblad « De Nieu
we » lazen we onder deze t i tel 
dat de B.S.P.-burgemeester van 
Molenbeek op 1 mei achter een 
grote spandoek opstapte me t 
het opschrift « griekse kolo
nels ' beulen », maar dat hij 
anderzijds het kasteel van Kar-
reveld, eigendom van de ge
meente, ter beschikking stelde 
van de Nationale Dienst voor 
Toerisme van Griekenland om 
een feest in te richten. De 
griekse ambassadeur bedankte 
hem dan op dat feest ook har-
teliik vobr 'é i t 'gewaardeerd ge
baar 

En « Volksgazet » dan maar 
van katoen geven tegen ce 
griekse kolonels. zoals ze 
schimpt op de grondspekulatie. 

FRONTVORMING 

Als men weet dat de B.S P.-
burgemeesters in het Brusselse 
de grondspekulatie zoveel mo
gelijk in de hand werken, zo

danig dat ze zelfs de plannen 
van aanleg voortdurend laten 
wijzigen, kan men oordelen 
over de ernst van de B.S.P. 

Anderzijds schiet « De Nieu
we » in dezelfde rubriek een 
pijltje af op het A.C.V. Te Zel-
zate zou het A.C.V bij de vol
gende gemeenteraadsverkiezin
gen immers niet alleen samen

gaan met de burgerli jke vleil%j 
gel van de C.V.P., maar ooM 
met de P.V.V. en dit om de ho» 
mogene meerderheid van de 
B.S.P. omver te kegelen. Mooie 
frontvorming van de zoge» 
naamde progressieven, schrijfti 
« De Nieuwe ». 

Inderdaad. Woorden zijn geen 
oorden. 

INSPRAAK EN DEBAT 
Kardinaal Suenens heeft in 

een interview met « Le Mon
de » zeer scherpe kritiek gele
verd op het pauselijk en vati-
kaans beleid inzake een aantal 
aktuele problemen, zoals bij
voorbeeld het celibaat van de 
priesters. Onze (nou ja, « on
ze»...) kardinaal is van mening, 
dat het mogelijk moet zijn op 
bisschoppenkonferenties te de
batteren over dat probleem : 
« het debat verst ikken of on
mogelijk maken, dient tot 
niets ». 

We houden ons zorgvuldig 

buiten deze binnenkerkeli jke 
disputen. Maar we kunnen e r 
niet onderuit, vast te stel len 
dat kardinaal Suenens een zéér 
merkwaardig man is. Als e r 
tussen hem en zijn oversten een 
probleem rijst, dan eist h i j 
daarover inspraak en debat . 
Als er tussen hem en zijn 
« kudde » een probleem rijst* 
dan eist hij blinde onderwor
penheid en zwijgende gehoor
zaamheid. 

De tekst van het leuvens 
mandement zal het niet tegen
spreken ! 

wij in nederSand wij in nederiand wij in nederland wij in nederland wij in nederiand wij in nederland wij in nederland 

(jeeveedee) Het verhaal van de tien 
kleme negertjes van wie er telkens een
tje afviel tot er geen enkele meer over
bleef, is zich in de nederlandse parti.i-
politiek in omgekeerde volgorde aan het 
voltrekken. We zitten hier al met een 
belachelijk groot aantal partijen (die 
lang niet allemaal m het parlement ver
tegenwoordigd zijn) en nog altijd ver
schijnen er nieuwe op de markt . De af
gelopen week prezenteerde zich weer 
zo'n nieuwkomer in de Tweede Kamer : 
de partij Demokratische Socialisten '70 
die siftds enkele maanden aktief is en 
tans op vrij onverwachte en ook wel 
wat spektakulaire wijze twee parlemen
taire zetels in beslag nam. 

Wijzen we er even op dat de in fe
bruari 1967 gekozen Kamer met elf 
frakties van start ging en dat er op dit 
moment al . vijftien zijn ! Eerst scheid
den zich enkele leden af van de Kato-
lieke Volks-Partij en vormden de nieu
we groepering Politieke Parti i Radika-
len (P.P.R.). daarna viel de zeven man 
sterke fraktie van de Boerenpartij in 
drie brokken uiteen en nu komt een 
splinterparti j van de socialistische Par
ti j van de Arbeid het aantal parlemen
taire ploegen op 15 stuks brengen. En 
dat in een lichaam dat 150 volksverte
genwoordigers telt ! 

Over de oprichting van de Demokra
tische Socialisten '70 (DS '70) schreven 
wij al eerder in onze geregelde korres-
pondentie uit Nederland. Herinneren 
we er aan dat de groep tot stand kwam 
als reaktie op het verschijnsel « Nieuw 
Links », dat DS'70 in hoofdzaak bestaat 
ui t oudere ex-P.v.d.A.-ers die voorstan
der zijn van een meer rechtse politieke 
koers en dat de nieuwe partij tot nu toe 

vooral op gemeentelijk niveau opereer
de. Plotseling IS tans de breuk in de so
cialistische parti j doorgetrokken tot op 
het landelijke vlak en wel naar aanlei
ding van de amerikaanse militaire aktie 
in Kambodja. 

Toen Nixon besloot op kambodjaans 
gebied amerikaanse troepen te laten op
treden, haastte de nederlandse minister-
prezident De Jong zich om een verkla
ring af te leggen waarin hij ui tdrukte 
dat de regering « begrip » had voor de 
beslissing van de prezident der Verenig
de Staten. Dit woord « begrip » zette 
heel wat kwaad bloed in Nederland. 
Niet alleen de oppozitie-partijen protes
teerden, maar zelfs fraktieleider 
Schmelzer van de katolieke partij 
(waarvan ook De Jong lid is) voerde 
ernstige bezwaren aan. Het was ook wel 
een uiterst merkwaardige situatie dat, 
terwijl geen enkel ander westeuropees 
land in pozitieve zin over de nieuwe 
amerikaanse aktie sprak, Nederland als 
enige de V.S. in zekere zin een kompli-
ment maakte. 

Later hebben De Jong en minister 
Luns (Buitenlandse Zaken) wel ge
tracht om aan de ui tdrukking « begrip » 
een andere verklaring te geven, maar 
het kwaad was toen reeds geschied. Het 
kon natuurlijk niet uitblijven dat frak
tieleider Den Uyl van de P.v.d.A. 
scherp stelling nam tegen de uitspraak 
van De Jong, maar toen bleek dat een 
aantal mensen in de socialistische par
tij die op het punt stonden naar DS'70 
over te stappen, het wél met de pre
mier eens waren. En van deze groep za
ten er twee in de Kamer : W. Schuite-
makêr, een vrijwel nooit op de voor
grond tredende figuur, en de felle ex-

kommunist Frans Goedhart, een man 
met een ui termate roerig verleden. (Hij 
was lang vóór de oorlog redakteur van 
« Het Laatste Nieuws » in Brussel). 
Toen de afgelopen week woensdag in 
het parlement gediskussieerd gmg wor
den over de kwestie Kambodja, kon een 
botsing tussen de twee stromingen in de 
P.v.d.A. niet uitblijven. Het werd niet 
alleen een botsing, maar een formele 
breuk ! 

De breuk was daags vóór het Kamer
debat ingeleid door een briefwisseling 
tussen Goedhart en Den Uyl. Eerstge
noemde trok in zijn schrijven heftig 
van leer tegen de parti j waarvan hij 
vier-en-twintig jaar lid was. De P.v.d.A. 
zou volgens Goedhart voortdurend de 
kant van Moskou en Peking kiezen en 
Nieuw Links zou samen met allerlei du
bieuze groepen (Goedhart noemde o.a. 
progressieve katolieken en protestantse 
dominees) op de bres staan voor het 
kommunisme, zodoende Amerika be-
kampend. Den Uyl ontkende dit in zijn 
brief ten stelligste en voerde aan dat 
Goedhart schromelijk overdreef en uit
ging van al lang achterhaalde standpun
ten. 

De 66-jarige Goedhart trok zich van 
de brief van Den Uyl kennelijk niets 
aan. Want nadat tijdens het kamerdebat 
Den Uyl het s tandpunt van de P.v.d.A, 
fraktie had vertolkt, verscheen Goed
har t op het spreekgestoelte om zijn in
stemming te betuigen met het optreden 
van de regering en daar een heftige aan
val op de P.v.d.A. aan te verbinden. 
Nauwelijks was hij uitgesproken of Deii 
Uyl vroeg opnieuw het woord Hij zei 
dat de woorden van Goedhart niet de 

mening van de parti j hadden weergege
ven en dat een dergelijke handelwijze 
zeker gevolgen zou hebben vooi de 
fraktie. Het woord « breuk » viel trou-
ewns al in de tweede toespraak van Den 
Uyl. 

Feitelijk was de traktieleidei ae heer 
Goedhart juist eventjes vóór geweest J 
deze laatste hoefde niet meer te bedan
ken voor de P.v.d.A., hij was er gewoon 
uitgezet ! De volgende dag kondigde 
Goedhart trouwens aan dat hij samen 
met Schuitemaker was toegetreden tot 
DS'70 en voortaan voor deze partij he t 
kamerlidmaatschap zou blijven uitoefe
nen. Hij liet ook weten dat het niet al
leen om de zaak Kambodja ging. maar 
wegens de hele koers van de P.v.d K. 

Zo zitten we dus met de zoveelste 
nieuwe parti j in een land waar de woor
den part i jkoncentrat ie en samenbunde
ling nu ai jarenlang het politieke debat 
beheersen. Eerder is het omgekeerde 
aan de gang, want het wordt hoe langer 
hoe moeilijker om nog werkelijk fron
ten van konservatieven, progressieven, 
linksen, rechtsen, enz. te vormen. Daar
bij komt nog dat de tot voor kort zo suk-
sesvolle partij D'66, waarvan met het 
oog op de part i jvernieuwing zoveei was 
verwacht, dreigt te verlopen tot een 
soort debating-klub. Twee kongressen 
van deze parti j in de laatste anderhalve 
maand lieten ons slechts eindeloze dis-
kussies zien over allerlei interne zaken, 
terwijl op vragen naar konkrete politie
ke kwesties geen enkel antwoord los
kwam. Er heerst alles bijeen een r>chte 
malaise in onze nederlandse partMooli-
tieke verhoudingen. En op dit moment 
is niet in te zien hoe die situatie door* 
broken kan worden. 
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VERTROUWENSLUI 

De westeuropese kommunis-
tische part i jen — ook de bel-
gische — hebben de jongste ja
ren heel wa t inspanningen ge
daan om het izolement te door
breken waarin ze zich bevin
den. Ze doen bijvoorbeeld mee 
aan de « dialoog », wat meestal 
wil zeggen dat ze dankbaar ge
bruik maken van ieder podium 
dat hen geboden wordt, maar 
dat ze hun eigen pers en verga
deringen zorgvuldig blijven af
schermen tegen iedereen die 
een andere mening heeft 

Hoe gevaarlijk de « dialoog » 
ook met westeuropese kommu-
nisten is, heeft Doebtsjek mo
gen ondervinden : de franse 
kommunistische part i j heeft de 
tsjechische kommunistische 
part i j het stenografische ver
slag laten geworden van het 
onderhoud dat Waldeck-Rochet 
tijdens de praagse lente had 
met Doebtsjek Dit verslag van 
het « onderhoud tussen vrien
den » vormt momenteel de 
hoofdbrok van de aanklacht te
gen Doebtsjek te Praag 

Pret t ig gevoel, als je weet dat 
het stenografisch verslag van 
je « dialoog » bijna per recht
streekse koerier naar Moskou 
gaat.. . 

VERKIEZINGEN OF... 

Er is de jongste tijd in de 
Wetstraat wel geen uitgespro
ken, maar dan toch latente kri-
zissfeer. Valt Eyskens binnen
kort of valt hij niet ' Verleden 
week vrijdag heeft de regering 
gezegd dat ze haar lot verbindt 
aan het feit, dat de zogenaam
de kommunautaire bepalingen 
van de grondwetsherziening 
nog voor de vakantie moeten 

gestemd worden. Deze week 
schreef Jos van Eynde — wel 
geen minister, maar zeker 
evengoed geïnformeerd — dat 
de regering moest voortboeren 
ook als er van die s temming 
niets in huis komt. 

Een aantal strategen van de 
kleurpart i jen voelen wel iets 
voor vervroegde verkiezingen, 
die zouden gehouden worden 
ofivel zo snel mogelijk ofwel 
vlak voor ofwel samen met de 
gemeenteraadsverkiezingen. 

Hun argument is, dat zodoen
de een nieuwe s tar t mogelijk 
zou zijn, wat de kleurparti jen 
zou toelaten om hun « tweede 
adem » te vinden. 

...GEEN VERKIEZINGEN ? 

Dit argument wordt hard
nekkig bestreden en weerlegd 
door andere strategen, die niets 
zo fel vrezen als algemene ver
kiezingen in de buurt van de 
gemeenteverkiezingen Hun re
denering luidt als volgt : als er 
verkiezingen komen met als in
zet de kommunautaire proble
men, dan zullen vooral de «eks-
tremistische» partijen daar 
baat bij hebben Kiezers die 
«ekstremistisch» stemmen voor 
het parlement, zullen op de
zelfde wijze s temmen bij de 
gemeenteraadsverkiezingen als 
die kort daarop volgen En met
een staan de deuren van de ge-
meentehuizen meer dan wage-
wijd open voor bijvoorbeeld 
een Volksunie-springvloed in 
Vlaanderen. 

Deze redenering valt vooral 
te beluisteren bij de kleurpoli-
tieke parlementairen die even
eens een gemeentelijk mandaat 
hebben En aangezien de lobby 
van de burgemeesters en sche

penen in he t parlement zeer 
machtig is, zal zijn s tandpunt 
— behoudens het altijd te ver
wachten « ongeluk » — het wel 
halen. 

Spekuleren Eyskens en van 
Eynde daar op ? 

ZELF DOEN 

Een van de ergerli jkste as-
pekten van het brussels pro
bleem is, dat de Vlamingen nog 
altijd zelf moeten doen wat ei
genlijk tot de opdracht van de 
staat behoort. Willen we vol
doende nederlandstalig onder
wijs in de hoofdstad, dan moe
ten we — alle wetteksten en 
regeringsbeloften ten spijt — er 
nog altijd de centen voor bij-
eenschooien. 

Met het nederlandstalig be
roepsonderwijs — vooral dan 
het onderwijs dat voorbereidt 
op nieuwe beroepen — in de 
hoofdstad is het droevig ge-
steld. Er is een stijgende vraag 
naar gespecializeerd personeel 
op hoog niveau : direktiesekre-
tarissen, fiskaal of sociaal advi-
zeurs. personeelschefs, copy
wri ters enz. 

Bij gebrek aan onderwijsin
stellingen te Brussel zelf ont
snappen een aantal betrekkin
gen aan de vlaamse gemeen
schap en wordt afbreuk gedaan 
aan onze aanwezigheid in de 
hoofdstad. 

MERCURIUSFONDS 

Een groep Vlamingen uit de 
politieke, sociale en kulturele 
sektor heeft gemeend, daar wat 
te moeten aan doen : zo werd 
het Mercuriusfonds onlangs op
gericht, met als doel de ifi^-
bouw van twee nieuwe onder
wijsinstellingen die jongeren 
zullen vormen voor de hoger-
vermelde beroepen 

Het Mercuriusfonds — of 
juister gezegd de v.z.w Insti
tuut Mercurius — doet een be
roep op alle Vlamingen voor fi-
nanciële steun (het adres : Ko
ningsstraat 273 1030 Brussel, 
postrekeninc Mercuriusfonds 
4541 95) 

In het Mercuriusfonds zete
len, naast apohtieke figuren en 
Vlamingen uit andere partijen, 
o m ook onze parlementairen 
Eugeen De Facq en Lode Claes. 

Aanbevolen dus f 

NOODFONDS 
LIMBURG 
Met veel plezier drukken we hierbij de tiende lijst van hei 

« Noodfonds Limburg » af: enkele achterna gekomen stor

tingen brengen ons boven de driehonderdduizend fr. We 

hadden aanvankelijk gerekend op een kwartmiljoen '; het 

zijn dan toch maar weer eens vijftigduizend fr méér ge

worden, dank zij onze lezers. Met deze tiende lijst is de 

aktie « Noodfonds Limburg » ten einde. 

V.U.-afd., Kerksken 

« Broederlijk delen » ; R.H., Roeseiare 

« 4 maand géén sindikale bijdrage meer » ; 

V.d.E., Erembodegem 

Van Campenhout, Vilvoorde 

Hallirsch, Antwerpen 

<€ Uit een spaarpot van een vlaamse boekhandel 

in Vilvoorde » 

Hugo Pluizer, Brussei-3 

Henri Opstaele, Leffinge 

Vancauwenbergh G., Steenokkerzeef 

Uit Noord-Nederland, 3e storting 

Legrand, Edegem 

Naamloos, Itterbeek 

De gewest, sekr. soc. dienstb., arr. Dendermonde 

V.U., Wevelgem 

V.U.-afdeling St. Kruis 

Naamloos, « Limburg, zijn liefde » 

Totaal t i e n d e lijst» vu . U.H<A U.<.>.( 

Totaal vorige lijsten 

l r tor^^\t^^. S9X 

Ĥ̂ ^̂  -)<im)l iAJJl \ 1,J 4^-

250 

TOO 

400 

200 

100 

300 

100 

100 

500 

250 

200 

100 

100 

1000 

210 

100 

^ 4.110 

297.243 

301.353 

We hadden verleden week vrijdag te Hasselt een onder

houd met de heer Siegers, die het Permanent Komitee tij

dens de stakingsweken leidde. Hij gaf ons een overzicht 

van de besteding der door ons weekblad bijeengebrachte 

driehonderdduizend fr steun ; daaruit bleek dat deze gel

den inderdaad integraal gebruikt werden voor het lenigen 

van de nood in stakersgezinnen. We hebben samen met de 

heer Siegers het hele dossier van uitkeringen en briefwis

seling doorgenomen ; we kozen voor onze lezers totaal 

willekeurig een drietal bedankingsbrieven uit de honder

den in het dossier. Door deze brieven hierbij te publiceren 

laten we onze lezers even meevoelen hoe welkom hun 

bijdrage in het « Noodfonds » is geweest. 

« in de eerste plaats danken 
wij u hartelijk voor uw hulp. 
Het is ons een hele verrassing 
geweest ; ik moet zeggen dat 
dit wel het eerste is geweest 
dat we ooit verkregen hebben 
zonder er voor gewerkt te heb
ben Daarom zijn we u dan ook 
dubbel dankbaar Ik schaam 
mij nu 70 wat over mi in eerste 
brief maar uw optreden had 
ons zoveel vertrouwen geschon
ken dat we het orecies aan een 
vriend vroegen Daarom ook 
wat u^ook van ulan zijt • we 
zullen u volkomen steunen en 
ver t rouwen U hebt ten minste 
getoond dat er onder de vlaam
se mijnwerkers nog echte man
nen bestaan en de hele wereld 
laten zien hoe ye hier in dat 
rijk België met de arme mijn 
werkers sollen « 

K.P., Waterschei. 

« Met deze enkele regels kom 
Neen zo nii^tiq wa^ het er tijdens de Pinksterdagen beslist niet Te Bredene uyorden momenteel ^^t,it, '"^fl^^P^ danken voor de 
P.oeven genomen om een paar hektaren meuu,eclu:e>, te doen ontstaan Aan oltevernZktekuti s t u ï ï d ' ' ' i k ' I n T u ^ ' n L S s ' 

%s dat hard nodig. voor uw goedheid ""^""^^^^ 

Met de beste groeten van 
gans ons gezin ». 

R.S., Jchulen. 

« Ik kom met hartelijke dank 
u een briefje te sturen omdat 
gij zo goed geweest zijt om mij 
die duizend fr op te sturen Ik 
kan ze heel goed gebruiken 

« En ik ben ook zes weken 
thuis geweest om te staken voor 
die 15 % bij te krijgen en mijn 
spaargeld is op want ik heb al-
fe daffen een hui'^bouden van 
acht nertionen 

« Mijnheer Siegers, ik heb al 
lang eens willen schrijven naar 
u. maar ik wist uw adres niet. 
Maar nu heb ik die brief van
daag ontvangen waar wii zeer 
dankbaar voor geweest zijn. 
Want ik heb dit iaar twee kom-
munikanten en dat kost a! veel 
voor de kleren alleen Want het 
feest zullen wii maar uitstel
len tot ik weer wat gespaard 
heb 

En nu danken wij u nos allen 
v'oor die «^teun. mijn vrouw en 
mijn kinderen ». 
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PARLEMENTAIRE KRABRELS 
in de komei 

De Kamer heeft zich in de laatste we
ken met overwerkt ! Ofwel waren er 
geen openbare vergaderingen, ofwel 
was er maar één vergadering voer de 
dag waarop gestemd wordt, zodat uw 
kroniekschrijver niet in staat was vol
doende schrijfstof bij mekaar te harken 
om dit kroniek je de verwachte omvang 
t e bezorgen. 

Richard van Leemputten, bij de be
spreking van Volksgezondheid en Ge
zin, pikte aan bij zijn vroegere interpel
latie. Hij wees op de dramatische ge
volgen van de waterverontreiniging en 
de luchtbevuiling. Hij wou weten waar 
het afvalwater van de koliektor naast 
he t Albertkanaal, zal worden geloosd. 
Hij sprak zijn voorkeur uit voor de ver
branding van het huisvuil, als radikaal 
€n ekonomisch. De arts kwam aan het 
woord toen hij de oprichting bepleitte 
van instellingen waar bejaarden we
gens cerebrale arteriosklerose zouden 
kunnen worden verzorgd. 

Luk Vansteenkiste verheugde er zich 
over dat de kommissie voor gezondheids
beleid een zachte dood was gestorven. 
Hij zei schamper dat wijlen deze kom
missie er zelfs niet in geslaagd is, een 
lijstje op te stellen van de problemen 
die zij zou moeten behandelen. De ben
jamin van de Kamer kloeg de diskrimi-
nat ie aan tussen de terugbetaling van 
de verpleegdag in Vlaanderen enerzijds 
en Brussel en Wallonië anderzijds. Ook 
hier worden de Vlamingen geschaad. 

Virgile Decommer pakte De Saeger 
hardhandig aan bij de bespreking van 
de begroting van Openbare Werken. 
Hij bewees dat België op het stuk van 
de autosnelwegen een achterlijk land 
is. Hij verraste de vergadering toen hij 
aantoonde dat de kilometer autosnel
weg in België haast dubbel zoveel kost 
als in het zwitserse bergland, waar 

•tunttels en overbrugging veelvuldiger 
voorkomen dan in ons vlakke land
schap. Hij rekende zijn gehoor voor dat 
in Wallonië per kop ca 4.000 fr. voor 
wegen wordt uitgegeven en 2.000 fr. in 
Vlaanderen. Alléén . op deze posten 
wordt Vlaanderen per jaar voor 11 mil
ja rd bedonderd. Tot besluit zei hij 
scherp : wij zullen tegen de uitbuitings-
politiek van Openbare Werken stem
men. 

Hugo Schiltz waarschuwde voor ^on
verantwoorde investeringen in de ha
vens, die niet tot doel zouden hebben 
een globale verhoging van de trafiek, 
maar gewoon een verschuiving van de 
ene naar de andere haven. Hij vond de 
waterverbinding tussen Zeebrugge, 
Gent en Antwerpen een aantrekkelijk 
gedachte, maar vreesde dat hierdoor de 
onmiddellijke, dringende eisen op de 
achtergrond zouden geraken. Hij drong 
aan op onmiddellijke verwezenli.\kin-
gen, zonder dat mogelijkheden voor de 
toekomst hierdoor in het gedrang zou
den komen. Hij betreurde de onvolwas
sen toon in de polemiek tussen de 
Vlaamse havens, en suggereerde dat de 
diskussie binnenskamers zou worden 
gehouden. Tot slot stelde hij precieze 

in de senaat 
Vorige week donderdag was het de 

dag van de interpellaties. De eerste van 
de P.V.V.-er Snyers d'Attenhoven nam 
haast de ganse voormiddag in beslag, 
gezien de lange tijdspanne die elk van 
béide ministers Leburton en Cools in 
beslag nam om de interpellant van ant
woord te dienen. Overigens is het een 
feit dat over het algemeen de franstali-
gen veel meer Literatuur verkopen dan 
de Vlamingen. Te onthouden uit deze 
interpellatie is de verklaring van vice-
eerstc-minister Cools dat de B.T.W. al; 
leszins in voege zal treden op 1 januari 
1971. 

Na deze interpellatie Snyers d'Atten
hoven over de stijgende levensduurte 
kwam die van de arrogante Luikenaar 
cud-minister Maisse, eveneens P.V.V.-
er over de beruchte deeltjesversneller 
die te Focant zou moeten komen en die 
nu waarschijnlijk naar Duitsland zal 
gaan. 

Ter gelegenheid van deze interpella
t ie kwam het 's namiddags tot een inci
dent tussen de burgemeester van Hoei, 
senator Parmentier en Rik Ballet. Sena
tor Ballet had gezegd dat de Vlamingen 
niets tegen de vestiging te Focant had
den, met dit voorbehoud dat het meer 
zou zijn dan een zuivere prestigekwes
tie, d.w.z. indien het ekonomisch voor
deel zou opleveren. De waalse federalist 
Bologne haakte daar reeds op in door 

vragen over de expansie en industriali-
zering van de antwerpse haven. 

Mik Babyion behandelde het grond
beleid en de ruimtelijke ordening. Hij 
stelde dat de grond diende onttrokken te 
worden aan het spel van vraag en aan
bod De grond is geen koopwaar die kan 
geproduceerd worden. De grondprijzen 
stegen in 13 jaar tijds met 700 t.h. Dat 
brengt, de sociale woningbouw en de 
openbare werken in de verdrukking. 
Hij stelde voor een vaste prijs te be
palen en aan de indexschommelingen 
aan te passen. Aan degenen die hem 
van koUektivisme beschuldigen ant
woordt hij. dat inderdaad de belangen 
van de gemeenschap boven die van de 
grondspekulanten gaan. 

Leo Wouters drong er bij minister De 
Saeger op aan. dat hij de vlaamse ge
westen zohaast mogelijk van de nodige 
infrastruktuur 2ou voorzien. Hij be
pleitte de toegankelijkheid tot 125.000 
ton voor Antwerpen, Zeebrugge en 
Gent, met de vri jwaring van de moge
lijkheid voor hogere tonnematen voor 
Zeebrugge. Hij kwam op voor een 
havenfonds in navolging van een 
wegenfonds, dat het verwerven van 
financiële middelen mogelijk maakt, en 
dus de omvang en het tempo van de 
werken kan opdrijven. Hij drong er op 
aan dat technisch personeel zou worden 
aangeworven, vermits de omvang van 
de taken verdrievoudigd werd. Hij 
bracht hulde aan het personeel dat met 
dezelfde getalsterkte het sterk toegeno
men werkvolume moet aankunnen. 

Geldolf, de antwerpse schepen, die 
schrokkig uit de openbare ruiven eet en 
zo stichtend meent te moeten moralize-
ren over de inkomsten der anderen, 
zanikte nog maar eens over de bericht
geving in de B.R.T. die niet objektief 
zou zijn. En de man heeft het zelfs be
staan dit instituut er een verwijt van te 
maken, zijn tussenkomsten niet te heb
ben omgeroepen, evenmin als de be
raadslagingen van de antwerpse ge
meenteraad, die hij ook met zijn aan
wezigheid siert. Er hapert wat aan de
ze achtbare. Hij is niet zonder verstand, 
en niet zonder bagage na een uiver-
sitaire opleiding. Maar hij s tormt als 
een stier met omlaag getrokken kop, 
op de problemen en de tegenstanders af. 
Aan deze kurkdroge man, is geen schil-
fertje humor, geen greintje zin voor re
lativiteit. Hij denkt in wit-zwart-termen 
en het is hem volkomen onmogelijk, 
zich in de huid van de tegenstander te 
verplaatsen. Hij verwar t vasthoudend
heid met koppigheid, die hij in dienst 
stelt van een persoonlijke ambitie bo
ven zijn maat. En het pleit voor de ge; 
wone socialistische partij leden dat zij 
in staat waren zijn formaat te herken
nen, zoals zij dat 6 jaar geleden, in een 
vernietigende persmededeling hebben 
bekend gemaakt, naar aanleiding van 
Geldolfs maneuvers om Craeybeckx als 
burgemeester te wippen. Mik Babyion, 
in een jongensachtige "bui, t e r g d e 
Geldolf met een paar prikken tijdens 
een korte tussenkomst. 

Nik Claes. 

volksunie 
13 juni 

magda/enazoa/, 
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vreugdevol vast te stellen dat de V.U. 
werkelijk bezield was met een federa
listische geest en dat beide volkeren in 
België zich uitstekend zouden kunnen 
verstaan door middel van het federalis
me. 

Dit was te veel voor de unitarist Par
mentier, die Ballet beschuldigde van 
lage argumentatie en van separtistische 
neigingen, 

In zijn antwoord bewees Rik Ballet 
weer eens wat een geroutineerde parle
mentaire ra t hij is. Hij dreef fijnzinnig 
de spot met de heer Parmentier , die hij 
een beminnelijk en inschikkelijk man 
noemde, maar veel te emotioneel. Hij 
drukte voorzichtig zijn bezorgdheid uil 
door te wijzen op het gevaar voor de ge
zondheid bij zulke gevoeligheid en stip
te anderzijds aan dat noch Parmentier , 
noch Maisse reeds de nieuwe taktische 
lijn van de P.V.V. geassimileerd had
den, nl. de levende demokratie. Er werd 
eventjes gelachen om Parmentier , die 
de stoot gelaten opving, omwille van 
zijn gezondheid, zoals hij zei. 

De derde interpellatie was die van de 
B.S.P.-er Vanthil t over de massale open
bare verkoop van bouwplaatsen en 
gronden door de beringse mijn. 

De interpellatie werd gehouden in 
zware meetingstijl De C.V.P.-er Wim 
Mesotten, die niet wou onderdoen voor 

zijn B.S.P.-gouwgenoot sloeg eveneens 
een zware toon aan. 

Voor Wim Jorissen was dat de gele
genheid om de B.S.P. eens zwaar aan te 
pakken. Hij herinnerde eraan dat de 
B.S.P. in tegenstelling met hun part i j 
genoten in Frankri jk en Engeland zich 
nooit ingezet hadden noch voor de na-
tionahzatie van de mijnen nochtans in 
de vier buurlanden staatseigendom — 
noch voor de nationalizatie van de elek
triciteitsmaatschappijen, die in Vlaan
deren franse maatschappijen zijn, daar 
waar in heel Europa, op België en Por
tugal na, deze sektor staatseigendom is. 

Jorissen wees verder op het groeiend 
tekort aan kooks en op de energiemoei-
lijkheden in de Verenigde Staten met 
de onvermijdelijke terugslag op West-
Europa : de zware fuel steeg met 30 tot 
40 % in prijs en het aardgas met 7 % 
aan grootverbruiker. Heel onze kolen-
politiek is fout beweerde de V.U.-sena-
tor. De minister antwoordde dan nog 
maar eens dat de V.U. ongelijk had, 
zonder enig argument aan te voeren. 

Senator van Haegendoren kwam tus-
senbeicje bij de bespreking over het 
wetsontwerp betreffende de rechtsper
soonlijkheid van de leuvense en de brus-
selse universiteit . Hij onderstreepte 
vooral dat door de goedkeuring van dit 
ontwerp de nederlandse kui tuur te 
Brussel werkelijk zal aanwezig zijn 

Volksvertegenwoordiger Babyion 
kwam tussenbeide in het debat da t 
volgde op de interpellatie Geldolf 
tot de minister van Buitenlandse Za
ken over bepaalde beweringen inzake 
de veiligheid der luchtwegen, aange* 
haald in een radio-programma. 
Volksvertegenwoordigers van Leem» 
put ten en Vansteenkiste voerden het 
woord tijdens het debat over de be
groting 1970 van Volksgezondheid. 
Volksvertegenwoordiger Raskin on» 
dervroeg de minister van Landbouw 
over de oneerlijke franse fruitkon-
kurrent ie . 
Volksvertegenwoordiger Goemans 
ondervroeg de minister van Nationa. 
!e Opvoeding over de subsidiëring 
van de kosten voor het vervoer van 
gehandikapte kinderen. 
Senator Ballet kwam herhaaldelijk 
uitvoerig tussenbeide in het debat 
na de interpellatie Maisse tot de mi
nister van Ekonomische Zaken over 
de te nemen maatregelen in verband 
met de deeltjesversneller, voorzien 
te Focant. 

ONZE PARLEMENTSLEDEN 
STAAN HUN MAN 

• Senator Jorissen vertolkte het stand
pun t van zijn fraktie ti jdens het de
bat na de interpellatie Vanthil t t o t 
de minister van Ekonomische Zaken 
over de massale openbare verkoop 
van bouwplaatsen en gronden door 
de N.V. Beringen-Mijn. 

• Senator van Haegendoren nam deel 
aan de algemene bespreking van he t 
wetsontwerp over de vrije keus tus
sen lessen in moraal en godsdienst 
en kwam herhaaldelijk tussenbeide 
tijdens de bespreking van het wets
ontwerp over de rechtspersoonlijk
heid aan de hogescholen te Brussel 
en te Leuven. 

• Een wetsvoorstel van volksvertegen
woordiger Raskin, betreffende wijzi
ging van het regentsbesluit van 22 
juni 1948 inzake toekenning van kos
teloze reiskaarten voor het jaarl i jks 
verlof van mijnwerkers en van h e t 
koninklijk besluit van 28 juni 1967 
betreffende speciale modali tei ten 
voor mijnwerkers en gelijksgestelden 
inzake jaarlijkse vakantie, werd in 
overweging genomen. 

• Senator Bouwens nam deel aan he t 
debat over het wetsontwerp voor toe
kenning van verlof van lange duur 
aan beroepsofficieren van het leger. 

• Senator Jorissen vertolkte het stand
punt van zijn fraktie tijdens de be
spreking van het wetsvoorstel t o t 
wijziging van art . 68-5 van de «e-
meentekieswet en tot opheffing van 
nr. 7 van dit zelfde art ikel . 

• Schriftelijke vragen werden gesteld 
door senatoren Jorissen, Bouwens, 
Ballet, Persyn, Vandeweghe, van 
Haegendoren, Diependaele, en door 
volksvertegenwoordigers Coppieters, 
De Facq, Vansteenkiste, Mattheys-
sens en Leys. 

door het bestaan van een nederlandsta-
lige universiteit : de vrije universiteit 
Brussel. Voor Leuven handhaafde hij 
het V.U.-bezwaar tegen de vestiging 
van Leuven-Frans te Ottignies-Waver. 

De vlaamse P.V.V.-er Bascour leverde 
krit iek op de verdeling van de wer
kingskredieten tussen de franstalige en 
de nederlandstalige universiteiten t e 
Brussel. Toen minister Vermeylen hem 
vrij scherp wilde antwoorden kreeg Bas-
cour de steun van van Haegendoren en 
Jorissen. 

Deze week dinsdag werden een paar 
wetsontwerpen tot verbetering van het 
taaistatuut in het leger besproken en 
goedgekeurd : o.m. dat over de ver
vroegde pensioenen van de franstalige 
hogere officieren en een ontwerp dat 
o.m. bepaalt het verwerpen van het 
examen over de kursus zeerecht als vol
doende test om de kennis van het Ne
derlands te bewijzen 

Dit laatste was een amendement van 
de V.U-senator Bouwens, die dan ook 
de steun van zijn fraktie kwam toezeg
gen voor dit ontwerp. 

In de wandelgangen werden vorige 
woensdag drukke gesprekken gevoerd 
tussen de C.V.P. en de P.S.C, over hun 
onderling geschil inzake timing van het 
ontwero 125bis. De C.V.P.-ers waren vrij 
bedrukt . . . 



Onder de dru\ van de beweging voor sociale pariteit van de 

zelfstandigen met de andere maatschappelijke groepen in de 

landbouworganizaties en van de strijd voor een nationaal pen

sioen dat vooral door het Sociaal Verweer gevoerd werd, heeft 

de regering eindelijk een stap gezet in de goede richting. 

Deze stap is alleszins niet groot genoeg, doch het ts er een. 

Op bazis van het ontwerp dat in de Senaat goedgekeurd werd 

op 12 met en dat ongetwijfeld oo\ in de Kamer zal goedge

keurd worden. 

Aanvankelijk had de minister slechts een programmatic voor

zien tot 1972. De f(loof met de andere maatschappelijk^ g^oe-

een stap in de 

goede richting 

ZELFSTANDIGENPENSIOEN 

pen werd erdoor echter nog groter. In de senaatscommissie voor 

Middenstand ging de oppoztue echter aan het steigeren en de 

C.V.P.-ers, onder leiding vooral van senator van de Putte, en 

zelfs de B.S.P.-ers, onder leiding van de senatoren Wtard en 

Delhaye, sloten zich bij de oppozitte aan. Men liet de minister 

verstaan dat dit er met door \on. Minister Hanm werd terug

gezonden naar de ministerraad om een betere programmatie te 

ver\rijgen en dit lopend over een periode van vijf jaar, zoniet 

zou de begroting met goedgekeurd worden. Tegenover de een

drachtige senaatscommissie van de Middenstand \on de rege

ring niet anders dan toegeven. 

WELKE VERBETERINGEN ? 

De pensioenen voor zelfstan
digen zullen als volgt verhoogd 
worden : voor een gezin tot 
44.600 frank op 1 juli e.k., tot 
49.800 frank op 1 juli 1971 en 
dan per jaar circa 3.000 frank 
bij om op 1 januari 1975 het be
drag van 62.000 frank te berei
ken. Vanzelfsprekend komen 
de indeksaanpassmgen daarbij. 

Voor de alleenstaanden is de 
verbetering gevoeliger omdat 
men de 80 % van het gezin wil 
bereiken Zo wordt hun pen
sioen 30.000 fr op 1 juli e.k, 
33.000 fr een jaar later en ge
durende de vier jaar die volgen 
stijgt het gemiddeld met 4 000 
fr. per jaar om 49 000 fr te be
dragen op 1 lanuari 1975 

Ook hier komen vanzelfspre
kend dp 'ndoksaanpassingen 
bij 

Het onderzoek naai de be
staansmiddelen zal vanaf 1 juli 
1972 gedeeltelijk verdwijnen en 
wel voor de jaren dat er gestort 
werd, d.w.z. de jaren na 1956 
omdat toen het vernlicht oen 
sioen voor zelfstandigen inge
steld werd Voor de jaren voor 
dien blijft het echter 
_ De kinderbüslagen zullen ge 

lijk worden met die der loon 
trekkenden voor het derde kind 
vanaf 1 juli 1971 en vanaf het 
tweede van ' juli 1975 

Voor de weeskinderen PD 
kinderen van minder-validen 
en van invaliden wordt de ge
lijkschakeling tot stand ge 
bracht op 1 iuh 1970 

De verzekermg tegen ar 
beidsonspschiktheid zal even 
eens ingaan ^v die 7p)fde da 
tum. 1 iuli 1970 

De uitgaven voor dit alles-
zullen volgens de minister al 
tans 700 miljoen hedragen voer 
1970, 1 miljard 200 milioen voor 
1971 en meer dan 7 miljard 
voor 1975 

Met uitzondering van clè ge
neeskundige verzorging --zal 4e 
staat de helft van de onkosten 
dragen, de zelfstandigen dra
gen de andere helft. 

ONZE WETSVOORSTELLEN 

Namens onze Volksuniese-
naatsfraktie werden door mij 
vroeger heel wat wetsvoorstel
len ingediend om tot de sociale 
pariteit te komen sociale pari
teit waarvoor de Volksunie 
trouwens ijvert sinds haar ont
staan, nu zestien jaar geleden. 

Ons voorstel voor gelijke 
kindervergoedingen met de 
werknemers werd enkele maan
den terug afgewezen door de 
drie traditionele partijen Tans 
geven ze toe voor het derde 
kind vanaf volgend jaar juli en 
voor het tweede kind vanaf 1 
juli 1975 

Ons voorstel voor gelijke toe
lagen voor weeskinderen werd 
enkele maanden geleden uitge
steld evenals dat voor de leef-
tiidstoeslagen Tans geeft de re
gering toe voor wat betreft de 
weeskinderen. 

Terzelfdertijd met het ont
werp werden vier wetsvoorstel
len van ons besprok^r en ver
worpen 

Ons wetsvoorstel 119 van 20 
september 1968 beoogde de af
schaffing van het onderzoek 
naar de Bestaansmiddelen in 
twee t^tappes De vrijgestelde 
bedragen zouden volgend iaar 
gevoelig verhoogd worden pn 
vanaf 1972 zou het onderzoek 
naar de bestaansmiddelen vol
ledig afgeschaft worden 

Slechts 14 % van de gepen
sioneerde zelfstandigen vallen 
eronder Doch daar bii geen en
kele andere groep gepensio
neerden het bezit nagegaan 
wordt moet men het ook niet 
doen bij de zelfstandigen 

Ons wetsvoorstel 120, even
eens van 20 september 1968, 
wilde de pariteit inzake pen
sioenen met de zelfstandigen 
reeds doorvoeren voor de zelf
standigen (gezinnen of alleen
staanden) die geen 10 000 frank 
inkomen per jaar hebben. Zij 
zouden van 1 januari 1972 af 
een pensioen trekken gelijk 
aan het arbeiderspensioen 

De financiële middelen voor 
deze beide maatregelen zouden 
deels uit het gestegen natio
naal inkomen komen, deels ge
put worden uit de kredieten 
voor de regionale ekonomie 
Het grootkapitaal krijgt daar 
overvloedig en overbodig~"ïml-
jarden, terwijl de kleine zelf
standige een al te klein pen
sioentje toegesmeten wordt 

Ons voorstel nr 394 (zittijd 
1968-1969) beoogde het jaarlijks 
verminderingspercentage voor 
degenen die vervroegd pen
sioen namen, van 5 % te ver
minderen tot 2,5 % en deze ver
mindering te laten wegvallen 
wanneer de betrokkenen on
derscheidenlijk 70 iaar werden 
(voor de man) of 65 jaar (voor 
de vrouw). 

Ons voorstel nr 137 (even
eens van de zittijd 1968-1969) 
wilde anderzijds de verhoging 
van het inkomen van de zelf
standigen niet meer aangere
kend zien van 70 jaar af. Tans 
is dit 75 jaar Dit voorstel zou 
niet eens iets kosten, daar dit 
verhoogd inkomen praktisch al
leen voorkomt uit de verkoop 
van een goed en daarop heft de 
staat 12 % belasting. 

Deze vier voorstellen werden 
verworpen niet alleen door de 
regeringspartijen, ook door de 
P.VV die hier haar program
ma eens te meer verloochende, 
net zoals ze dat verloocfeend > 
had enkele maanden terug bij 
de stemming over ons voorstel 
voor^elijke kindervergoedin
gen tussen zelfstandigeö'^'^eW" 
loontrekkenden 

Men had zelfs de indruk dat 
ze niet goed wisten waarover 
ze stemden, want hun belang
stelling voor de kleine zelfstan
dige is nooit erg groot, behalve 
dan in hun verkiezingskam
panje. 

Stemden met de Volksunie 
mee de R W -er Stroobants. een 
landbouwer, en de P,S.C.-er 

Beauduin, die zelf ook een voor
stel ingediend had samen met 
de B,S.P.-er van der Bruggen 
en een paar P.V.V.-ers, voorstel 
waarbij de zelfstandigen tot 
62.000 frank pensioen zouden 
trekken naargelang hun inko
men. Men zou hen het verschil 
uitbetalen tussen hun inkomen 
en die 62.000 frank Voor de ja
ren dat gestort werd dus sinds 
1956, zou het inkomen geen rol 
spelen. De Volksunie heeft ook 
dit voorstel gesteund omdat het 
een verbetering was 

Het amendement van senator 
De Paep en van mij, dat een 

j.vrpeger. iwetswoorstel v«& «ong 
hernam en wel de toegelaten 
inkomsten in principe aan te 
passen aan het indekseijfer en 

-•dit met terugwerkende kracht 
door te voeren voor de' longste 
jaren dat het r 'e i meer werd 
aangepast werd ook door de 
P W goedgekeurd Daardoor 
zouden de toegelaten inkom
sten 21000 fr (gezin) en 14000 
fr. (alleenstaanden en overle
venden) onmiddelliik met 1 329 
vermenigvuldiffd eeweest 7iin 
en ondorscheif^pnliik tot onge
veer 28 000 en 18 500 frank op
gevoerd geweest zijn 

WAT NU ? 

Het ontwerp van de regering 
Is een verbetering hoewel een 
onvoldoende Het is duidelijk 
dat we niet moeten wachten op 
1975 om nieuwe verbeteringen 
af te dwingen 

De strijd voor de sociale pa
riteit dient verder gevoerd 

Best voeren we tans de strijd 
voor een minimum nationaal 
pensioen voor iedereen een 
pensioen van 75 000 fr zoals in 
de kringen van »elf<=tandigen 
gevraaed wordt 

In Nederland bestaat dat. Het 
ligt zelfs hoger • omstreeks 
80 000 frank En iedereen krijgt 
dat zonder onderzoek naar de 
bestaansmiddelen zelfs zonder 
het aan te vragen De dag dat 
men 65 iaar wordt krijgt men 
maandelijks het bedrag thuis 
bezorgd Dit bazisnensioen sluit 
er de bijkomstige nensioenen 
natuurlijk niet uit Die hangen 
af van aparte regelingen 

Zo zou de oensioensregeling 
zowel voor de ^elfstandieen als 
voor de arbeiders niet alleen 
gemakkeliiker en vlotter verltv 
pen, maar ze zou ook beter zijn 

Wim Jorissen. 
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de wereld 
DE MENSELIJKE VOEDING SPEELT 
IN DE BEGONNEN STRIJD OM HET 
BEHOUD RESPEKTIEVELIJK HET 
HERSTEL VAN HET LEEFMILIEU 
EEN BELANGRIJKE ROL, IN FEITE 
NOG ONDERGESCHIKT AAN HET 
NOG EENS ZOVEEL BELANGRIJKER 
VRAAGSTUK VAN DE MENSELIJKE 
OVERLEVING ZONDER MEER. iN 
EEN VAN ONZE VORIGE BIJDRA
GEN, GEWIJD AAN HET PROBLEEM 
VAN DE EKOSFEER, HEBBEN WE 
REEDS GEWEZEN OP HET VRAAG
STUK VAN DE VOEDING MET BE
TREKKING TOT DE BEVOLKINGS-
AANGROEI IN DE WERELD EVEN
ALS OP HET ASPEKT VAN DE HUI
DIGE VOEDSELVERDELING IN DE 
WERELD IN ONDERHAVIGE BIJ
DRAGE WILLEN WE EVEN STIL
STAAN BIJ DE INDUSTRIËLE VOED-
SELPRODUKTIE, ZOALS DEZE BIJ
NA GELIJKLOPEND MET DE VOORT
DURENDE STIJGING DER WERELD
BEVOLKING IS O N T S T A A N EN 
EVENEENS NOG STEEDS UITBREI
DING NEEMT. 

paard 
van 
iroie ? 

De voedingsnijverheid is niet alleen 
gericht op de voedseIbevoorradiQ£„;jja8i,BBiB 
de zogenaamde rijlfe IStideri, docnook 
op de ontwikkelingslanden, zij het in 
al te ondergeschikte orde. Professor 
Bour van de medische fakulteit van Pa
rijs heeft het treffend geformuleerd 
« Het bewaren van de oogst, de groei 
ervan en de overvloed weigeren voor 
zich zelf laat zich begrijpen. Ze aan de 
anderen onthouden is onaanvaardbaar». 

In feite staan we dus wat de huidige 
voedselproduktiemetodes betreft voor 
een dubbel verschijnsel : eensdeels zijn 
de huidige produktiemetodes een steeds 
efficiënter middel tot bestrijding van 
de hongersnood in de wereld, anderzijds 
echter dragen vele ervan in zich de 
kiem van een bedreiging van de mense
lijke gezondheid. Het tekeergaan van de 
hongersnood is mogelijk geworden door 
het aanwenden van hoofdzakelijk schei
kundige procédés, die vooral het bewa
ren van een groot aantal voedingsmid
delen mogelijk maken, die zonder che
mische ingreep aan snel bederf bloot
staan. Dit heeft het mogelijk gemaakt 
enorme voedingsstocks aan te leggen, 
zonder dat zulks leidt tot een algemene 
ineenstorting van de prijzen daar de po
litieke macht deze stocks als het ware 
(hoewel tijdelijk) aan de cirkulatie ont
trekt. 

Men kan dus niet zeggen dat de che
mische ingreep in de voedselproduktie 
een absoluut kwaad is. De pozitieve zij
de ervan met betrekking tot het bewa
ren en dus tot het aanleggen van een 
rezerve en tot het beantwoorden aan de 
stijgende oehoeften kan men niet ont
kennen. 

' "n andere vraag is in hoever deze in
grepen de volksgezondheid al dan niet 
bedreigen en hier luidt het antwoord 
heel wat minder zeker. Men heeft in
derdaad nog niet kunnen uitmaken, 
welke invloed de voedingsprodukten, 
die niet meer volgens de voorouderlijke 
normen worden toebereid, op de mense
lijke gezondheid hebben. Er zijn wel 
reeds nadelige gevolgen aan het licht 
gekomen, doch de termijn is te kort om 
reeds definitieve besluiten te kunnen 
trekken voor het hele gamma van ter
reinen waarop dit onderzoek slaat. Er 
zijn wel reeds schadelijke invloeden van 
bepaalde chemische samenstellingen in 
bepaalde voedseisoorten vastgesteld, het 
is reeds in verscheidene landen tot een 
verbod van het verbruik van bepaalde 
stoffen voor de voedselbewerking geko
men, maar een algemeen geldend be
sluit is er nog niet. Het is zelfs zo dat 
het gebruik van bepaalde stoffen of 
scheikundige verbindingen in sommige 
voedingsprodukten de menselüke ge
zondheid niet alleen niet bedreigt doch 

zelfs bevordert niet alleen in bewerk* e 
natuurprodukten doch ook in kunstm 
tige voedingsprodukten. 

Ondanks de gewettigde bezorgdhe 1 
die is ontstaan met betrekking tot <i 
produktie van moderne voedingsmidd 
len, de negatieve kanten van de bestr 
ding van het bederf, van het aantastf 
van vruchten allerhande door insektii 
den en dies meer, blijken de rezultaten 
v.d. huidige voedselproduktie qua kwali
teit en qua vrijwaring resp. bevordering 
van de gezondheid van die aard te zii 
dat de balans momenteel nog tameli 
pozitief uitvalt. In dit existentieel d 
mein is nochtans grote waakzaamhe 
geboden zonder gehoor te geven aan ei 
alarmstemming. Het is nu eenmaal 
dat we ook wat onze voeding betre 
met onze tijd zullen moeten leven, 
we dat nu willen of niet, want er b^ 
staat geen weg terug in het domein van 
de reusachtige voedselindustrie in de 
wereld. Het is dus een kwestie van op
voeding, van kritische opvoeding, niet 
alleen van de producent doch ook van 
de verbruiker, die zich moet bescher-
me tegen een teugelloze ekonomisch li
beralisme, zeker in de levensbelangrijke 
voedingssektor. Het is ook een kwestie 
van studie en gezag, van samenwerking 
en van leiding en van verantwoordelijk
heid bij de autoriteit. 

De in 1969 te Cambridge gehouden 
wereldkonferentie over de veiligheid 
van de voeding kwam tot volgende kon-
kluzie : « Men moet aanvaarden dat de 
landbouwproduktie moderne technieken 
gebruikt en dat de voeding van een be
stendig aangroeiende bevolking van een 
dergelijke landbouw afhangt. Dit sluit 
echter waakzaamheid niet uit. Men mag 
slechts zo gering mogelijke toevoegingen 
aan het voedsel dulden, men moet het 
natuurlijk produkt verkiezen boven het 
kunstmatige indien mogelijk, men dient 
vooral te kunnen beschikken over ern
stige wetenschappeliik gefundeerde stu
dies, maar men dient anderzijds bepaal
de kleine riziko's te aanvaarden, met 
dien verstande dat slechts de tijd zal 
kunnen oordelen over de werkelijke to
lerantie vaanbepaalde nieuwe voedings
produkten »,'T5ekonferentie kwam trou
wens tot de verrassende konkluzie dat 
de ononderbroken stroom van nieuwe 
additieven bij het voedsel eerder een 
waarteOfg^Öaf een nadeel is. vermits een 
zelfde persoon daardoor niet de invloed 
van een zelfde chemisch produkt zal on
dergaan gedurende gans zijn leven ! Ten 
slotte was de konferentie van mening 
dat op voorwaarde van een intense sa
menwerking van producenten, schei
kundigen, toxikologen, farmakologen en 
geneesheren een voedselkatastrofe niet 
te vrezen valt, waaraan we zouden kun
nen toevoegen dat ook de overheid in 
dit toezicht- en onderzoekingsoroces van 
dichtbij moet betrokken zijn en, dege
lijk voorgelicht, tijdig maatregelen 
moet kunnen dekreteren. 

Men kan in elk geval nog niet zeggen 
dat de mensheid bezig is zich zelf te 
vergiftigen door het binnenloodsen in 
het lichaam van een soort voedings-
paard van Troje. Voorlopig blijken de 
negatieve elementen zelfs minder 
zwaar dan de pozitieve door te wegen, 
met dien verstande dat het er zal op 
aankomen de moderne voedingsindus
trie stevig onder kontrole te houden, 
resn. te brengen ten einde de voedings
industrie van morgen tot een zegen voor 
de wereld van morgen te maken. Deze 
hoop blijkt alles bijeen gewettigd te 
zijn. 

Stockholm betoogde per fiets en met gasmaskers of maskers van 
gaas tegen de luchtbezoedeling, veroorzaakt door de uitlaatgassen 
van het te hoge aantal auto's in de zweedse hoofdstad. Een « mei
parade » zoals men er wel meer ziet in de europese welvaartste

den. 

DEZE WEEK 
IN DE WERELD 
Noorse ontdekkingsreiziger Thor 
Heyerdal uit de marokkaanse haven 
Safi vertrokken aan boord van de pa-
pyrusboot « Ra II » om de atlan-
tische oceaan over te steken, als po
ging tot bewijs van veel vroegere ko-
lonizatie van Amerika door de vol
keren van het middellandse zeege
bied. 

Hittegolf in India eist honderden do
den. , 

Veldslag tussen kommunistische en 
zuidvietnamese troepen nabij kam-
bodjaanse hoofdstad Pnom Penh. Een 
gedeelte van het kommunistiseh 
hoofdkwartier zou veroverd zijn. 

Op voorstel van nremier Wilson ont
bindt de britse koningin het parle
ment. De Britten gaan on 18 juni 
naar de stembus 

Uittredende prezident van San Do
mingo dr. Joaquin Balaguer met 5% 
t.h. der ste-mmen herkozen 

Elf aziatische landen, te Djakarta 
(Indonezië) bijeengekomen, vragen 
de stopzetting der gevechten in 
Kambodja, de terugtrekking van al
le vreemde troepen en de bijeenroe
ping van een internationale konfe
rentie ter regeling van het geschil. 
Tevens vragen ze de UNO als bemid-
delaar op te treden en de kontrole-
kommissie nieuw leven in te blazen. 

Israël dreigt met aanvallen op egyp-
tische raketbazis (met russisch per
soneel) aan het Suezkanaal indien de 
versterking ervan voortgaat. Sirië 
en Libanon leggen hun geschillen bij. 

De griekse komponist Theodorakis 
verwijt de « sovjetvleugel » van de 
griekse komunisten (in balling
schap) « wereldvreemdheid en totaal 
gebrek aan kontakt met de griekse 
bevolking ». Hij is evenmin akkoord 
met Papandreoe's oproep tot gewa
pend verzet. 

Katastrofale overstromingen in Roe
menië en in mindere mate in Honga
rije. Roemeense partijleider Ceau-
cescu te Moskou voor besprekingen 
over ekonomische. militaire en poli
tieke meningsverschillen. 

oostenriik 
Als we, om alle ' utteloze betwis

ting te vermijden, geen nauwkeurige 
datum noemen en als we aandacht 
vragen voor de voorzichtige formule
ring, dan kunnen we zeggen dat 
Oostenrijk nu wel spoedig op duizend 
Jaar geschiedenis kan terug kijken. 
En het behoort tot de bittere ironie 
van de geschiedenis dat Oostenrijk, 
na duizend Jaar, bijna weer even 
klein en onbelangrijk is geworden 
als toen het begon ! 

Toch is het hedendaagse oostenrijk-
se grondgebied nog altijd bijna drie 
keer zo groot als het grondgebied van 
ons geliefd vaderland (83.849 vierkan
te kilometer). De bevolking is echter 
geringer in aantal (nog geen zeven en 
half miljoen) en de bevolkingsdicht
heid is er dus gering. Oostenrijk is 
vooral een bergland en daardoor zit 
de bevolking nogal bijeen in de ste
den. 

Wenen kan terecht als een abnor
male hoofdstad beschouwd worden 
voor het Oostenrijk van vandaag, 
want Wenen is gegroeid en uitge
bouwd als een hoofdstad van een 
machtig rijk, lange eeuwen de mach
tigste van alle duitse staten en staat
jes. In Wenen woont vandaag ten 
minste drieëntwintig procent van de 
gehele bevolking en in de vier andere 
grote steden nog eens tien procent. 
En verder in de middelgrote en 
kleine steden één derde van de bevol
king. Het is een kleine optelling om 
te weten, hoe gering het bevolkings
deel is dat in « het land » zelf woont' 

Oostenrijk is in de naoorlogse tijd 
het enige land geweest dat wel ten 
dele door sovjettroenen werd bezet, 
maar er toch in slaagde te ontsnappen 
aan een kommunistische overheer
sing. Door het verdrag van 1955 werd 
Oostenrijk opnieuw « bevrijd » als we 
dit ten minste zo mogen uitdrukken, 
maar ditmaal van de bezetting door 
Sovjetrusland. de Verenigde Staten, 
het Verenigd Koninkrijk en Frank
rijk. Als losprijs voor •̂ ün bevrijding 
betaalde Oostenrijk met zijn « eeu
wigdurende » neutraliteit. 

Oostenrijk is een land met beperk
te mogelijkheden, maar dat nu nog 
profiteert van de industrializatie die 
vlak voor en tijdens de laatst^ we
reldoorlog werd doorgevoerd O* het 
ooit zal mogen aansluiten bî  de 
E.E.G. is vooral een politiek pro
bleem, want de toelating van «l'' Sov
jetunie zal daarvoor nodig zijn 

Voorlopig zit Oostenrijk echter met 
andere, meer dringende politiek' pro
blemen : voor het eerst is zopas een 
socialist, Kreisky, kanselier gewor
den, maar van een minderheidsrege
ring en dat gebeurt dan ook voor het 
eerst sinds de oorlog Bovendien kent 
de socialistische partij in Oostenriik 
een niet onbelangrijk intern pro
bleem : ze is verdeeld ! Niet ongevaar-
lijk voor een minderheidsregering. 
Heel wat minder tijdelijk is echter 
het nationale probleem Zuid-Tirol ! 
Krachtens een internationaal verdrag 
(1947) is Italië verplicht, de Zuid-
Tirolers een eigen volksleven moge
lijk te maken, wat nog altijd niet is 
gebeurd. Zal bondskanselier Kreisky 
het beter doen dan minister van 
Buitenlandse Zaken Kreisky vóór 
1965 ? 



ONSTERFELIJK 

Er is een aspekt van de hedendaagse industriële 
ontwiklceling dat onvoldoende aandacht kri igt : 

[(ivij kunnen tegenwoordig voorwerpen en produkten 
|(vervaardigen die onverwoestbaar zijn Dat wil zeg
gen dat zij volledig ontsnappen aan de verterende, 

[verrottende en verroestende krachten der natuur . 
iHout, metalen en zelfs glas houden tenslot te geen 
Stand. Maar plastiek blijkt onverwoestbaar t e 

«.Cijn ! Wie plastiekflessen in het bos wegwerpt, kan 
Jemand binnen tweehonderd jaar nog een verras-
' s ing bezorgen. Dat deze eigenschap de vervuil ing 
van de na tuur bevordert is wel duidelijk. Daarom 
SS de nood aan een soort plastiek dat op « natuur
lijke » wij7e vergaat groot geworden Er wordt naar 
gezocht. Hopelijk staan we straks niet langer meer 
voor de keuze, deze plastiekdingen te laten voor 
wat ze zijn, of ze te verbranden en er de schadelijke 
gassen van in te ademen. 

DE GAULLE 

De vrijwillig afgetreden prezident van Frankri jk, 
Charles de Gaulle, houdt zich heel streng aan zijn 
vrijwillige afzondering. Een uitnodiging om hem te 
bezoeken blijkt al even moeilijk te krijgen te zijn 
als een uitnodiging bij Breznjev of Mao ! Toch we
ten we iets meer over zijn levenswijze : de « ren
tenier » schijnt stevig te eten, wandel t een paar 
keer per dag in zijn park en is heel wat « bijgeko
men », zozeer zelfs dat zijn vrienden er wat onge
rus t over zijn. Maar de Gaulle eet nu eenmaal 
graag ; hij is, zoals men dat daar zegt, « une bonne 
fourchette ». Hij werkt echter ook zeer regelmatig 
aan zijn « mémoires ». Het eerste deel van zijn 
« Boodschappen en redevoeringen 1940-1946 » is ver-
Schenen en er zijn nog vier dergelijke boekdelen 
in de maak Heeft de schijnbaar zo ijdele de Gaulle 
toch veel ijdelheid ingezien ? In zijn park ligt zijn 
.(achterlijk) dochtertje begraven, onder het op
schrift : Anne de Gaulle 1928-1948 Als de Gaulle 
zelf begraven wordt, komt daar gewoon onder te 
Staan : Charles de Gaulle 1890-19... 

Kopenhagen heeft een warm Phiksterweék-e'inde 
achter de rug Zondag betoogden er een dertigtal 
jonge vrouwen tegen de ima^iciele misbruiken van 
de w nkehers nav Moederdag. De betoogsters had
den een bus bezet. De politie trad « handig » op. 

(Argos) Willy Brandt is onlangs uit de V.S. 
weergekeerd - Washington, Cape David, El 
Paso, Cape Kennedy en via de kristalwegen 
van een aprilse vorstnacht terug naar Bonn. 
Na een werkbezoek van een week met top-
besprekingen over Bonns Oostpolitiek staat de 
westdmtse kanselier in de aarzelende deems-
tering van de hoofdstedelijke luchthaven waar 
joernalisten vragen stellen. Naast hem staat 
een schraal, ietwat schutterig mannetje met 
een knus handkoffertje. Wij denken : Charel 
Janssens, ween van spijt en werp uw kroon 
naar Egon Bahr ! Maar Egon Bahr, de vijf-
tigoarige staatssekretaris van de kanselarij, 
stoort zich met aan die onontkoombare asso
ciatie. Met minzame eerbied kijkt hij naar 
zijn sombere meester op. Onder een weerloze 
chapka spelen onrustige oogjes met vragen : 
Was nun, Willy ? 

Sinds Brandt het kanselierschap torst, is 
Egon Bahr zijn voornaamste en eerste poli
tieke advizeur voor buitenlandse zaken Hij 
kwam voor het eerst in het wereldmeuios toen 
zijn meester hem een paar maanden geleden 
naar Moskou stuurde. Daar moest hi-) pogin
gen ondernemen om de bevroren dmts-rus-
sische betrekkingen te ontdooien Met verme
tele moed zette « David » Barr zich aan zijn 
Goliath-taak. maakte vlijtig aantekeningen en 
toen hij te Bonn arriveerde legde hij het be
stek van zijn bemoeiingen voor : volksrechte-
hjke erkenning van de DDR, bevriezing van 
de Oder-Neisse, streep door het memorabele 
verdrag van München (1938) Dit waren, zeer 
summier, de voorwaarden waarzonder de sov-
jet-top op verdere besprekingen iveigerde in 
te gaan. In de kanselarij werd gefronst Een 
zorgelijke Brandt bekeek zijn schutterige Mos

kou-onderhandelaar sip, aftastend, met het 
stalen gezicht van de grote dagen. In de luis
terende stilte zei hij: (dk heb nageteld; 289 keer 
heeft de Sovjetunie met Oostenrijk over het 
staatsverdrag onderhandeld. We zullen later 
opnieuw proberen ». 

Egon Bahr schuwt overhaasting. Blijkbaar 
heeft hij tijd zat. Daarom advizeert hij een 
politiek van trippelpasjes met speelse Echter-
nach-motieven. De frenetieke aanvallen van 
de oppozitie raken zijn slechtzittend Kosigyn-
pak met Hij heeft maling aan de machtige 
Strauss die hem voor politieke melkventer 
uitscheldt. Voor de « Deutsche Soldatenzei-
tung », die bij zijn terugkeer blokletterde ; 
« Egon Bahr-verraad in Moskou », haalt hij 
de <ichouders op. 

Egon Bahr stamt uit een leraarsfamilie in 
Thiiringen. Na zijn klassieke humaniora wil
de hl') naar de universiteit, maar toen achter
haalden rassenbiologische stamboomspecialis-
ten dat zijn grootmoeder een Jodin loas en 
Egon kwam als lasser bij Rheinmetall-Borsig 
terecht. In 1942 werd hij onder de wapens ge
roepen, zweeg in alle talen over zijn Semi
tische bindingen en werd hij zo na officier bij 
de luchtmacht. Maar opnieuw daagde een 
stamboomfan op die met joodse besnijdings-
dokumenten zwaaide. Zo belandde Egon nog 
voor de kapitulatie een tweede keer bij Rhein
metall-Borsig. 

Na W.O II startte Bahr zijn joernalistieke 
loopbaan bij de Berliner Zeitung, een ultra-ro
de krant die verscheen met het nihil obstat 
van de Sovjetbezetter. Voor de omstandigheid 
dat zijn naam vandaag nog kommunistische 
reminiscenties oproept, moet Egon Bahr die 
«ongelukkiger) medewerking krediteren. Toen 
hij m 1953 op de anti-kommunistische, pro-
amerikaanse Rias overschakelde, versloeg hij 
m agressieve Foster Dulles-stnl de historische 
opstand van de berlijn.^e bouwvakarbeiders 
(17 juni 1953). Maar reeds in 1961 — het jaar 
van de muur — bekoelde zim afkeer voor de 
DDR. Toen hij het Ulbricht-gewrocht zag 
verrijzen, schreef hij • « De D D R is nu een
maal werkelijkheid, de duitse hereniging een 
proces met vele treden en haltes » Op dat 
ogenblik haalde Brandt, de toenmalige bur
gemeester van West-Berhm. hem uit de ano
nimiteit Bahr werd privé-sekretaris. 

Toen hl-) in 1966 door zijn meester naar 
Buitenlandse Zaken werd overgeheveld, kon 
Bahr zijn Echternach-teorie aan de praktijk 
toetsen Zijn eerste Moskou-eksperiment mis
lukte Maar de tijd is kioikzilverig. Zo is ook 
Bahr Toen hij te Washington het gestoffeerd 
verslag van zijn gesprekken met Bresnjev 
overlegde, wekte hij ongeveinsde bewonde
ring voor zijn grandioze sinteze. 

Kettingrokende Egon Bahr is de stille man 
op de achtergrond van het eksperimenterende 
Bonn • een duitse editie van Schlesinger en 
andere Kissingers. 

In zijn vrije tijd leest hij Fleming, Christie 
en Simenon. Even bescheiden en woordkarig 
zijn z'n uitspraken. De citaten werpt hij niet 
als konfetti om zich heen. Achter zijn smalle 
lippen monkelen staatsgeheimen. Was het niet 1 
Shakespeare's .Julius Caesar die schrik had 1 
van schrale mannetjes met smalle lippen ? | 

Ook in Lapland is het lente geworden Het ijs op de 
meren begint eindelijk te smelten De skiers krij

gen er natte voeten van... 

De noorse zeemacht helpt de Laplanders hun 6 500 
rendieren in het vooruitzicht van de zomer naar ge

bieden waar ze kunnen grazen overbrengen. 

FRANSE HANDEL 

Frankri jk t racht zijn handel met het Oostblok 
zoveel mogelijk uit te breiden. Dat is normaal. 
Wat niet normaal is, dat men de echte cijfers ver
geet en het belang van die handel gaat overschat
ten ! Het voorbije jaar 1969 was een hoogtepunt m 
die handel, maar met de Sovjetunie en de zes sate-" 
lieten samen bedroeg hij toen slechts iets minder 
dan twee miljard negenhonderd miljoen franse 
frank. Even vergelijken : de uitvoer naar Zwitser
land bedroeg toen drie miljard en half. en naar Ne
derland 4 5 miljard ! Op gebied van uitvoer is Zwit
serland belangrijker dan het gehele Oostblok ! 

WAPENSMOKKEL 

Niemand betwist vandaag nog dat Norodom Si-
hanoek tegelijkertijd ontkende dat er vreemde 
troepen in zijn land waren gelegerd én de invoer
rechten inde op wapens en voorraden die deze 
troepen invoerden. Tussen de « invoerrechten » en 
de levering « ten huize » kwam er echter nog een 
andere groep aan te pas • hij werd in de hoofdstad 
« Moniquekliek » genoemd, omdat hij geleid werd 
door de stiefbroer van Sjhanoek's vierde vrouw 
Monique. Oem Manorine, een politiechef Na de 
staatsgreep bleek die wapensmokkel echter onver
wacht héél nuttig • op het kantoor van deze merk
waardige politiechef werd een kaart gevonden met 
de plaatsen waar « ten huize » werd besteld De 
nieuwe bewindvoeders hebben die kaart dan door
gegeven aan de Amerikanen Ze werd met dank 
aanvaard ' 

TED KENNEDY 

De amerikaanse rcchtpleging en zeden zijn voor 
ons vaak moeilijk te begrijpen en korruptie bestaat 
daar natuurhjk zo goed als waar ook Maar toch is 
de zaak van het ongeval waarbij Ted Kennedy zo 
eigenaardig betrokken was, nist in de doofpot ge
raakt. Hoe machtig de Kennedy-clan ook is ' Het 
verslag van het laatste onderzoek werd nu gepubli
ceerd : er kwamen nieuwe bezwarende elementen 
tegen Kennedy aan het licht En al werd er dan 
geen nieuwe vervolging ingesteld, het publiek ma
ken van al deze gegevens is voor de politieke toe
komst van Kennedy waarschijnlijk al een stevige 
straf genoeg Het ziet er niet zo best uit ! Maar 
blijkbaar weet ook déze Kennedy, met de hardnek
kigheid van do clan van geen opgeven ! 
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EUGEEN VAN 
Op j jum ts het i^o jaar geleden dat dr. 

Eugeen van Oye geboren werd te Torhout, 
Te Gistel, waar hij begraven werd, is vorig 
jaar van 8 tot i6 jum een van Oye-herden-
\ing gehouden en werd een monument in
gehuldigd. Op deze inhuldiging spraken 
naast secretaris van het hulde-komitee Her
man De Keyzer oo\ burgemeester Eec^hout, 
prof. em. dr. Paul van Oye, dr. f. Westen-
broei^ en J. van Overstraeten, voorzitter van 
de V.T.B. 

DE NAAM VAN OYE LEERDEN WIJ IN ONZE 
JEUGD KENNEN LANGS TWEE VERSCHILLEN. 
DE KANALEN, VAN TWEE VERSCHILLENDE 
ZIJDEN. VOOREERST WAS ER DE DICHTR 
EUGEEN VAN OYE, DE VRIEND EN LEERLING 
VAN GUIDO GEZELLE EN DE AUTEUR VAN 
HET GEDICHT « WEES MAN » DAT IN DE 
TAALSTUDIE VAN MUSSCHE GECITEERD 
WERD MET DE (ONVOLLEDIGE) EERSTE VERS 
REGELS « WEES MAN EN HOUD U RECHI, 
BUIG NOOIT EN BUIG VOOR NIEMAND DAN 
VOOR DE WAARHEID » EN DIE ONZE LERAAl 
ONS DEED VERVOLLEDIGEN « BRUID DEI 
EEUWEN, GEEST VAN GOD ». 
MAAR NAAST DE JONGEMAN DIE GEZELl 
INSPIREERDE TOT ZULKE MOOIE VERZEN AL! 
« DIE AVOND EN DIE ROZE » EN DIE JIU 
EEN NIET ONBELANGRIJK DICHTER WAS 
KWAM DE NAAM VAN OYE ONS OOK TE 
ORE LANGS EEN ANDERE WEG, VIA EEN Al 
DERE BRON WIJ LEERDEN DE NAAM KE 
NEN IN VERBAND MET HET AKTIVISME, M 
JONG-VLAANDEREN, MET JAN DERK DOMI 
LA NIEUWENHUIS EN DE JONG-VLAAMSE B 
WP'^'NG ^iiripM»; nc EFP<;TP VVFREIDOO 

LOG 
NAAST DEZE — ZEER INNIG VERSTRENGE 
DE — AKTIVITEITEN VAN LETTERKUNDIG 
EN FLAMINGANT, IS ER NOG DE BEROEP 
AKTIVITEIT VAN SOCIAALVOELENDE Gl 
NEESHEER ZIJN DICHTERSCHAP, ZIJN F 
MINGANTISME EN ZIJN TAAK ALS GENEE 
HEER WAREN ONAFSCHEIDBAAR MET E 
KAAR VERBONDEN. WANNEER WIJ DAI 
OOK OMWILLE VAN DE OVERZICHTELIJKHEI 
DAN TOCH EEN INDELING DOEN, DAN DiENf 
MEN STEEDS DE HELE VAN OYE DE GEVOEI 
VOLLE, ZACHTZINNIGE EN BREEDDENKEN 
ACHTER DICHTERSCHAP, BEROEPSTAAK 
VIAAMSGEZINDHEID ONVERDEELD TE W 
STAAN. 

DE DICHTER, DE MENS, DE GENEESHEER 

in zijn — tamelijk uitgebieide — Dibliografie nf ? 
men poëzie en toneel een belangrijk aandeel » 
Voor een begnp van van Oye's dichterschap a« 
nen wij zowel zijn tijd, zijn opvoeding en 0? 
jeugd als zijn aanleg en zijn spefifiek talent in o 
beoordeling mee te betrekken 

Zijn tijd was die van de vlaamse romantiek m^ 
op de achtergond het ontwakend realisme. •̂ Hl 
jeugd was die van leerling op het klein-seminani 
te Roeselare waar een tiental jaren later met ^ | 
denba^h de eer'^te vlaamse studentenbeweging z" J 
=:t8rten en een vernieuwd impuls aan de ^*^7JJ 
nationale strijd 70U geven Met Verriest en K.^J 
de Gheldore was Eugeen van Oye een der ^^^ gj 
stt van Gezelle's leerlingen, zijn meest geliefde • 
ook mee'ït artistiek begaafde Vanaf 1854 zou ni] " l̂ 
het klein seminarie komen • pas vanaf 1858 een • 
datef-rt het kontakt met Gezelle. altans de vwj 
beiden belangrijk geworden vriendschap. ^\A 
vriendschap betekende voor van Oye een ^P/jj,! 
slag tot het dichterschap; zij betekende voor ^ 1 
zelle niet dat hij tegenover zijn leerling niet ^̂ 1̂ 
tisch 70U gestaan hebben • integendeel, zijn w • 
deel was vaak scherp De verhouding tussen ler I 
en leerling werd voor Urbam van de Voorde i 
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ve met een gunstig oog door België bekeken wer
den en dat de overwinning van de Duitsers in 1870 
dan ook met genoegen, zoniet met vreugde begroet 
werd. Van Oye zou gedichten wijden aan Germa-
nia en aan keizer Wilhelm I en hij zou de enige 
niet zijn. Victor de la Montagne zou zijn bekende 
« Strijdkreet voor Germanje » dichten; « U volgen 
ten kamp, Germanen, onze wensen, het hart ont-
weld; wij bidden tot het heil uwer vanen op 
't bloedige oorlogsveld ». 

Van Oye's germaanse gevoelens gingen echter 
niet alleen naar het oosten. Hij stelde belang in 

aanleiding om over Gazelle's eros een studie te 
schrijven : hierop antwoordde pater Em. Janssen 
in « Streven » met een beklemtoning van Gezelle's 
caritas. Hoe men deze verhouding leraar-leerling 
ook noemen moge : Gezelle's bezorgdheid om de 
priesterroeping van de jonge van Oye, evenals een 
bezorgdheid om diens gevoelige na tuur blijken er 
een ruim aandeel in gehad te hebben. In gedichten 
als « Die avond en die roze », « Ik droomde alreê », 
« Een bonke keerzen kind », « Ik misse U » en 
« Antwoord aan een vriend » komt de relatie tus
sen van Oye en Gezelle goed tot uiting. Was het 
om zijn zoon aan de invloed van zijn leraar te ont
trekken of alleen maar om hem in de exakte vak
ken te versterken, dat zijn vader (die plant-, dier
en scheikunde doceerde aan de landbouwschool te 
Torhout) hem aldaar zijn examens liet voorberei
den voor het graduaat met het oog op de studies 
in de medicijnen van zijn zoon ? Te Leuven eerst, 
daarna te Gent kwam de jonge student met ver
scheidene kunstenaars in relatie : F. De Cort, Theo-
fiel Coopman, Emmanuel Hiel, Peter Benoit, Jul ius 
Sabbe, Florimond van Duyse e.a. In 1874 ver
scheen een bundel jeugdgedichten : « Morgensche
mer r>. De relaties met Gezelle werden terug aan
geknoopt. Naast Gezelle zou Wagner dé grote ar
tistieke figuur zijn die van Oye's kunst- en levens
ideaal beïnvloedde : de nationale romantiek en het 
nationale ideaal van Wagner zouden hem sterk 
aanspreken. Verdere bundels verschenen in 1889 
(Vonken en Stralen) en in 1901. Zijn toneelwerk 
« Balders Dood » (1909), een dramatisch gedicht in 
3 bedrijven, werd in 1906 door de stad Antwerpen 
bekroond en in 1909 kreeg hij de driejaarlijkse 
staatsprijs voor toneellet terkunde voor « Godelieve 
van Cxistel ». Hij wist zich ook verdienstelijk te 
maken op literair-teoretisch gebied : zijn «Griek-
sche Metriek in de Nederlandse Dichtkunst » werd 
in een noordnederlands s tandaardwerk over vers
r i tme geprezen om zijn degelijkheid. Samenvat
tend kunnen wij over van Oye's dichterschap zeg
gen, dat hij wel een tamelijke bedrijvigheid op li-
risch en dramatisch vlak heeft gehad en dat hij , 
hoewel geen groot artiest zijnde, toch eigenheid in 
zijn li terair oeuvre aan de dag legde die des te 
meer te waarderen is, omdat hij zijn eerste en be
langrijkste vorming kreeg van een lirikus van ge
niaal formaat; zodat het gevaar voor epigonendom 
niet uitgesloten was. 

Van Oye behoorde tot een aristokratische familie. 
Hij was de tweede zoon van René van Oye en een 
der voorvaderen blijkt ten tijde der franse revo
lutie uit Frans-Vlaanderen naar Brugge gevlucht 
t e zijn. De vader was arts, maar publiceerde te
vens wetenschappelijk werk en werd leraar in 
plant- en dierkunde. Zijn moeder, eveneens een 
intellektuele vrouw, was langs moeders zijde ver
want met de liberale burgemeester van Brussel, 
de Brouckère. Uit dit sterk liberaal-gezind milieu 
zou de sociaal-voelende arts, uit dit franstalig mi
lieu zou de flamingant van Oye groeien. Wij ver
melden reeds zijn studies aan het klein-seminarie 
en het feit dat hij naar Leuven ging, daarna naar 
Gent om zijn doktersdiploma te behalen. In 1870 
begon de jonge dokter zijn loopbaan bij het inter
nationale Rode Kruis. In de frans-duitse oorlog 
sloot hij zich aan bij de « Anglo-Belgian Ambu
lance » die de gekwetsten verzorgde en onder
bracht. Hij kreeg hiervoor het bronzen kruis 
der franse regering en het erediploma der stad 
Atrecht. In 1870 ging hij zich te Oostende vestigen. 
Hij werd benoemd tot geneesheer van het armen
bestuur te Stene en daarna te Oostende. Hij was 
eveneens verbonden als dokter aan de dienst van 
het zeewezen, de spoorwegen, post en telegraaf. 
Verder was hij ook leraar in gezondheidsleer aan 
de Nijverheidsschool te Oostende. In 1876 was hij 
gehuwd met Maria Rumschöttel, uit Trier. Uit dit 
huwelijk sproten zes kinderen, waaronder de zoon 
Rafael die als legerarts sneuvelde in de oorlog 
1914-1918 en dr. Paul van Oye, bekend om zijn we
tenschappelijk werk op het gebied der zoölogie en 
professor aan de rijksuniversiteit te Gent. 

Van Oye's verdienste als mens en geneesheer 
Werd tijdens de herdenking van vorig jaar nog het 

best geschetst in de rede van de V.T.B.-voorzitter, 
die o.m. hierover zei : « Laat ik dan eerst — want 
da t zou vandaag welicht te zeer op de achtergrond 
blijven — even wijzen op de medikale en sociale 
rol van de demokratische geneesheer. En dan denk 
ik minder aan het paar boeken en aan de artikels 
die hij op dat gebied heeft gepubliceerd, over eer
ste hulp bij plotselinge ongevallen, over de cholera 
of over de menselijke levensduur, maar vooral 
denk ik dan aan zijn biezonder menslievend optre
den eerst op de slagvelden van de frans-duitse 
oorlog waar hij, in dienst van het Rode Kruis, als 
geneesheer en chirurg in 1870 en 1871 werkte en 
later, t ientallen jaren lang, als dokter van de ar
men te Stene en te Oostende, dokter van de 
scheepsjongens, van allerlei arbeiders, bedienden 
en beambten : een biezonder onbaatzuchtige, toege
wijde man, die door de volksmens op de handen 
werd gedragen ». 

Van Oye staat in de rij der vlaamsgezinde-so-
ciaalvoelende dokters uit de vlaamse beweging, die 
niet alleen met woorden maar ook met de mens
lievende en begrijpende daad naar de arbeiders 
gingen, en een bewijs van werkelijk-demokratisch 
en van sociaal gevoel aflegden door hun dagelijks 
werk. 

FLAMINGANT EN AKTIVIST 

Hoe kwam van Oye, uit een burgerlijk-liberaal 
en franssprekend milieu, tot de vlaamse bewe
ging ? Vooreerst was er zijn zeer sterk gevoel voor 
rechtvaardigheid, een gevoel dat hem elk kompro-
mis deed afwijzen. Bij elk engagement spelen tem
perament en karakter een rol : de felst-bewogenen 
zijn ook vaak de eerlijksten hoewel niet de sukses-
ri jksten ! Van Oye kwam in kontakt met Gezelle 
op het klein seminarie te Roeselare : hij zou er on
der diens invloed flamingant worden. In Leuven 
was hij aldra aktief in het genootschap « Met Tijd 
en Vlijt », de eerste vlaamsgezinde studentenver
eniging. Hij was een t i jdlang sekretaris van de 
vereniging en wanneer hij naar Gent ging, werd 
hij er lid van « 't Zal wel Gaan » en van « De taal 
is gansch het " olk » : t iperend voor de breedden-
kendheid van van Oye, die zowel met de vrijzin
nigen als met de gelovigen samenwerkte, en dat in 
een tijd waar in de tegenstelling tussen klerikaal 
en anti-klerikaal zéér scherp was ! Te Gent zou h i j " 
vriendschap sluiten met vooraanstaande liberale 
f laminganten als Max Rooses. Jul ius Vuylsteke, 
Jul ius Sabbe, Paul Fredericq. Wanneer hij zich in 
1871 als dokter te Oostende vestigde, kwam aan de 
deur een plaat met « dokter » in plaats van het ge
bruikelijke « docteur ». 

In die periode wordt van Oye's f lamingantisme 
getekend door een algemene « germaanse » oriën
tat ie in de vlaamse beweging. 

Voor 1870 reeds was deze duitsgezindheid in de 
vlaamse beweging, vaak van sentimentele maar 
dikwijls ook van principiële aard, wel eens oor
zaak van meningsverschillen, o.m. tussen Hansen 
en Thijm. De antwerpse bibliotekaris Constant Ja
cob Hansen, vriend van Klaus Groth, streefde naar 
een « aldietse » spelling. Toen dit een utopie bleek, 

'beklemtoonde hij de noodzaak tot een verbond van 
alle germaanse volkeren : van Nederlanders uit 
Noord en Zuid, van Friezen, Neder- en Hoogduit-
sers, van Skandinaven en Ajigelsaksen. Van Oye 
was géén lid van Verriest 's « Swighende Eede », 
wél van Gezelle's « Ouden Eede », maar hoezeer 
hij ook onder Gezelle's geestelijke invloed stond, 
toch wist hij zich tegen het taalpart ikularisme en 
het epigonendom te verweren en zoals na hem Ro-
denbach zou doen. zijn inzicht in de vlaamse bewe
ging uit het westvlaams part ikularisme los te ruk
ken en naar een grootnederlands ideaal te r i ch ten : 
hij zou trouwens te Oostende de afdeling van het 
Algemeen Nederlands Verbond stichten. 

In verband met de toenmalige oriëntatie der 
vlaamse beweging moge nog vermeld worden, dat 
de veroveringsplannen van Napoleon III allesbehal-
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Van Oye is ideologisch noch politie\ een 

der leidende figuren van de vlaamse bewe

ging geweest, al heeft hij op een belangrijk 

moment, namelij\ bij het ontstaan van het 

activisme, wel gewicht in de schaal gewor

pen met zijn toetreding. Hij is evenmin een 

onzer grote dichters geweest, hoewel een 

aantal van zijn verzen.een eigen hjan\ en 

een onbetwistbare artistie\e waarde hebben: 

wij den\en slechts aan het veel geciteerde 

« Wees man ». Maar in de figuur van Eu-

geen van Oye zien wij de sociaal voelende 

dokter, de gevoelige dichter, de geliefde leer

ling van Gezelle, de radicale en om zijn ac

tivisme vervolgde flamingant verenigd. 

Daarom werd hij oo\ vorig jaar op treffen

de wijze gehuldigd te Gistel. Het doods-

prentje van Eugeen van Oye droeg o.m. als 

te1{st : « Zijn leven lang beminde hij de 

rechtvaardigheid en haatte het onrecht. 

Daarom streed hij voor Vlaanderens recht ». 
Een schoner getuigenis \an er over dit leven 

niet uitgesproken worden. 

skandinaafse talen en l i teratuur en kende goed 
Deens, evenzeer als Engels : met Gezelle korres» 
pondeerde hij vaak in die taal. De oorlog der En
gelsen tegen de zuid-afrikaanse boeren zou op het 
einde der vorige en het begin dezer eeuw in Vlaan
deren en Nederland een heftige anti-engelse ge
zindheid doen ontstaan : enerzijds zijn nu nog her
bergen die in die tijd « In Transvaal » gedoopt 
werden. Van Oye boord^.,(ji^,43ij«e,,i?J3»«dichtB!slijke 
ader aan en Schreef vlammende verzen tegen he t 
perfide Albion. 

In 1895 werd de vierendertigjarige dominee J a n 
••«HMM'iiiPerk Domela Nieuwenhuis, een neef van de beken

de socialistisch-anarchiStlBétee"'voorman, in IJJipder-
land. de zorg opgedragen voor '.''e kleine Christelij
ke Zendingskerk in Oostende. Zo kwam het dat 
Van Oye en de hollandse dominee elkaar ontmoet
ten en bevriend werden, hoewel ze van god'^dienst 
verschilden. Deze ontmoeting zou belaneriike ge
volgen hebben. Na een kort verblijf in Nederland 
zou Domela Nieuwenhuis in 1903 naar Vlaanderen 
terugkeren, ditmaal naar Gent. Toen de oorlog in 
1914 uitbrak waren het eerst in Gent, nadien in 
Brussel radikale flaminganten bijeengekomen en 
uit de feiten én de mogelijkheden trokken zij hun 
konkluzie : de strijd gaat voort, nu eerst voor 
goed ! Zo ontstond het aktivisme. Domela. die een 
pas kreeg wegens zijn funktie als zielezoreer, kon 
naar Oostende en ontmoette er van Oye. Hij kwam 
in het doktershuis binnen met de woorden « Ik 
kom u gelukwensen met België's ondergang : mo
ge Vlaanderen nu geheel vrij worden ». Van Oye 
antwoordde even radikaal : « Als dit belgisch-frans 
bewind nu maar nooit terugkomt ». 

Hij stichtte te Oostende een afdeling van het 
door Domela opgerichte « Jong Vlaanderen » en 
bleef zijn radikale vriend trouw ook toen anderen, 
meer gematigden als Picard. heengingen en toen 
een meer gematigde ffroep. de Unionisten, ontstond 
die voor een federaal statuut i.iverde- Van Oye 
werd voorzitter der Jongvlaamse Beweging geko
zen. Samenwerking met Duitsland betekende ech
ter géén opgave van de eigenheid ' menie manifest 
getuigt voor dit vlaams-nationaal bewustziin 

Van Oye kwam echter wel eens in konflikt met 
de eigenwillige dominee en hij bezat niet de soe
pelheid die voor een noliticus vereist is ^ ^ nam 
dan ook ontslag in 1917 

Bij de terugtoch van de Duitsers werd van Oye 
aangehouden en naar de gevangenis te Brugge 
overgebracht. Hij werd van alle openbare funkties 
ontheven : als geneesheer van het armenbureel als 
leraar aan de nijverheids.<;rhool. als dokter bij 
spoorwegen en zee-vcezen. De bijna tachtiejarige 
werd na enkele tijd m voorloniffe vriiheiH besteld. 
O D zijn proces in de zomer van 1919 kwam Hugo 
Verriest getuigen. Van Ove ve rd vrü^psriroken, 
maar het leed bleef hem niet "e'^paard 7iin zoon 
Rafaë] was gesneuveld, de « Vlaamèe » -A^^demie 
sloot hem uit. In 1923 ging hij naar Gistel wonen. 
De flamingant in hem was echter niet dood. de 
oude trots niet gebroken • in 1924 w a s h i j op de 
amnestie-meeting te Gistel, hii ver^^cheen op een 
vlaams kongres te Oostende en in 1925 zou hij aan 
de arm van de weduwe van Joe English on de 
IJzerbedevaart verschünen om deze te openen 

Op 4 iuni 1926 stierf Eugeen Van Oye plotseling 
tijdens een religieuze dienst. Hij werd te Gistel 
begraven op 9 juni 1926, voorafgegaan door de 
V O S.-harmonie en in het bijzijn van al de nog le
vende leden van de « Swighende Eede » 

Tos DferickX 

Het « Huldeboek dokter Eug:een van Oye », 
waaruit vele ffe?evens voor dit artikel geput 
werden, is verkrijg-baar bi.1 H. De Keyser, 
Hoogstraat 33, Giste!. Prijs 150 fr. 
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In een der grootste ste-
cleli|ke ziekenhuizen van dit 
land — de naam en de om
standigheden zi|n ons be
kend — wordt dageli|ks 
'door het medisch laborato
rium de melk voor de zie
ken onderzocht Het betreft 
een routineonderzoek om na 
te gaan of de melk beant
woordt aan de gestelde ge
zondheidsvoorschriften. 

Op een bepaalde dag zag 
He medische analiste zich 
verplicht de geleverde melk 
af te keuren Mikroskopisch 
werden een grote hoeveel
heid ettercellen en mikro-
organismen vastgesteld In 
een nota lichtte zi| haar be
vindingen toe Groot was 
haar verbazing, toen achter
af bleek dat de nota niet 
eens de deur van het labo
ratorium had bereikt 

We! werd alarm gesla
gen, maar niet wegens de 
slechte melk • De analiste 
werd duideli|k gemaakt, dat 
het maar een routineonder
zoek was en dat haar nota 
de direktie van het ziekerv 
huis in rep en roer zou bren 
gen Het betrof nameli|k 
600 liter melk, die reeds 
lange tijd voordien aan de 
zieken was rondgedeeld al
vorens het onderzoek werd 
aangevraagd ! 
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WETTEN OF KLUCHTEN 

Melk IS onmiskenbaar een 
volwaardig en krachtig voedbel, 
maar bteeds luider klinken de 
noodkreten, dat m de melk 
D D T wordt gevonden Koei
en, die grazen m weiden waar 
het gras m aanraking is ge
weest met onverantwoord ge
bruik van het _eer gevaarli jke 
D D T , leveren melk w a a r m 
sporen van dit gif werden ge
vonden Langs de melk om 
komt D D T m onze gekult i-
veerde maag terecht Een on
derzoek heeft zelfs uitgewezen, 
dat ook moedermelk soms ver
giftigd IS Wie kent hiervan de 
gevolgen ' 

Ook op dat vlak is de wel-
vaartmaatbchappi] fImk op v. eg 
om het biologisch evenwicht 
grondig te verstoren Gelukkig 
maar wordt het probleem 
van de pesticiden de jongste 
]aren terdege beseft Immers , 
de parazieten die men meende 
te verdelgen met aartsgevaar-
li]ke pesticiden, worden steeds 
weerstandiger aan deze produk-
ten, zodat steeds sterkere gif
ten worden gebruikt om dezelf
de maar bedenkelijke rezulta-
ten te boeken 

Waar ligt de grens ' Is zij al 
dan niet bereikt ot overschre
den '' Vogels, die normalerwi j 
ze en van nature uit moeten 
zorgen voor de uitroeiing van 
paiazieten worden met verdel
ging bedreigd De verstands
mens heeft zichzelf opgesloten 
in een visieuze cirkel, waarui t 
hij niet gemakkelijk meer zal 
kunnen ontsnappen. 

Harde maatregelen dringen 
zich op, maar deze maatregelen 
dienen met als een formahtei t 
te w«rdeh beschouwd, zoals het 
bovenstaande voorval illu-
s t ree i t Integendeel Zij moe
ten niet alleen worden uitge
voerd, maar ook geëerbiedigd. 
Wettelijke voorschriften en be
palingen die de openbare ge
zondheid teoretisch bescher
men, zijn kluchten 

«|l 
In een londen'ie kerk klom de akttrce Diana Rigq i''an de Uy-reek-i 
« Chapeaxi mollon et bottes de cuir » op de pi eek'itoel om er tij
dens een dehat over de seksuele opvoeding haar mening te verde

digen. 

BEDROGEN BIJEN 

Ook suiker maakt deel uit 
van levensnoodzakelijke, maar 
helaas ook bedreigde levens
middelen 

Witte suiker woidt geblauwd 
Niet omdat hij langer zou be
waren, want suiker is onbe
perkt houdbaar, maar uitslui
tend ter verfraaiing Van zodra 
suiker ook nog wordt geraffi
neerd kan hij niet meer tot de 
natuurl i jke voedingsmiddelen 
worden gerekend, evenmin als 
V. :t meel Een bepaald wantrou
wen tegen witte suiker is ver
antwoord want van alle mine
ralen beroofd is hij schadelijk 
voor de nieren Ook het even
wicht in de stofwisseling voor
al het kalkevenwicht m het 
lichaam wordt erdoor m gevaar 
gebracht 

De gezondste suiker is de na 
tuurli jke suiker m vruchten en 
het is beslist niet slecht bij 
voorbeeld fijn gemalen krenten 
rozijnen en alle andere zoete 
vruc hten voor het zoeten van be
paalde spij/en te gebruiken 

De beste suiker is druiven 
suiker die m druiven en ook 
rozijnen voorkomt Maar let 
erop steeds donkere rozijnen te 
kopen en geen witte die met 
zwave! zijn behandeld ' Zelfs 
de druivensuiker onder de 
naam « glukoze » die uit maïs 
zetmeel wordt gewonnen is m 
feite geen natuurl i jke suiker ' 
Zijn misleidende naam « drui 
vensuiker » heeft dit produkt 
te danken aan zijn scheikun
dige formule die gelijk is met 
deze van de natuurl i jke drui 
vensuiker maar dit bestempelt 
het produkt met tot een natuur 
Iijke suikersoort Wanneer wij 
deze witte poedervormige of 
tot tabletten gemaakte suiker 
kopen dan moet men weten 
dat men het produkt ten on
rechte druivensuiker noemt. 
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Weliswaar heeft ook de kunst
matige druivensuiker een be
paalde voedingswaarde, maar 
met dezelfde geneeskracht en 
voedingswaarde als de suiker 
die uit de druiven wordt ge
wonnen 

Het enige nadeel van de ech
te druivensuiker is de tamelijk 
hoge prijs, wa t met het oog op 
de druiveprijzen met zo ver
wonderlijk IS 

Een andere, uitstekende zoet 
stof IS honig, ofschoon het reeds 
m de oudheid een zeer bekend, 
gew aardeerd en geliefkoosd 
produkt was « Eet honing mijn 

zoon want het is goed » zo 
leest men m de Bijbel En hoe 
vele volksw ijsheden worden 
vroeg of laat niet door een we
tenschappelijk onderzoek be 
vestigd ' 

Toch weet niemand met ze 
kerheid hoe de bijen dit na
tuurli jke kompleks van waar
devolle bestanddelen samen
stellen Bijzonder tragisch is 
het \\ el dat door het verderfe
lijke gebruik van pesticiden de 
bijen honig puren uit vergif
tigde bloemen zodat ook de 
oerdegelijke honig woidt be
dreigd .. 

Nu wii toch ir het natuurbe-
schermingsjaar leven past het , 
meer dan ooit, ook een lans t e 
breken voor natuurl i jk voedsel 
en voor het behoud van een ge
zonde voeding Tevens past he t 
de voornaamste verbruiker de 
vrouw, te waarschuwen voor 
de onkiit ische aankoor van 
voedingsprodukten 

Maar hierbii is vanzelfspre
kend persoonlijk initiatief ge
wenst Wii zouden bijvoorbeeld 
kunnen waarschuwen tegen 
wat wij een tikkeltje overdre
ven « de witte dood » hebben 
genoemd : witte voedingsbe
standdelen en produkten zoals 
wit brood, witte bloem wi t te 
suiker, wit te spaghetti , wi t te 
rijst en witte kaas met sorbi-
nezuur . Maar hoelang zullen 
deze waarschuwingen en be
trekkelijk gemakkelijkr 'ler-
kenningsmiddelen gelden " 

Juist zolang tot de openbare 
mening ervan doordrongen is 
en ernaar handelt Immers van 
dat ogenblik af zullen de voort
brengers eenvoudige middelen 
bedenken om hun produkten 
aan de vrouw te brengen door 
de witte voedingsmiddelen 
kunstmatig te kleuren de 
bloem wat grij /^r fif suiker 
wat bruiner 

Znn deze kleurmiddeler. scha
delijk of niet ? Moeten zij door 
wettelijke voorschriften worden 
beperkt of verboden ? En hoe 
kan er afdoende kontrole wor
den uitgeoefend "^ 

Vooraleer men dit weet en 
alvorens het ganse apparaat in 
werking is gesteld zijn er mil
joenen produkten \erkocht en 

Misschien zonder schadelijke 
gevolgen 

Maar misschien ook niet, 
want er is niet alleen een 
« witte » dood, maar zoals wij 
hier vorige week schreven een 
« gekleurde ». 

Hilda U. 

file:///erkocht
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dosfel dokument nummer 6 

Na de jongste oorlog en 
vooral de jongste jaren Is er in 
iWest-Europa een hele litera
tuur ontstaan over het regiona-
lisme en over het federalisme. 
>Zo o.m. in Zwitserland en 
Frankrijk met onder meer De-
r is de Rougemont, Alexandre 
AAarc, Guy Héraud, Yann Foué-
ré en ook in Nederland met 
Henry Brugmans, Henk Walt-
mans, Fons Erens e.a. 

Het werd dus ti jd dat ook in 
Vlaanderen daarover meer ge
publiceerd werd. Dit gebeurde 
nu door het Dosfelinstituut dat 
'de jongste twee jaar een groei
ende dinamiek aan de dag legt 
en dat zijn nummer 6 van de 
Dosfel Dokumenten besteedde 
aan een bundeling van drie re
feraten, van een Fransman en 
van twee Nederlanders, onder
scheidenlijk van Guy Héraud, 
Henry Brugmans en Henk 
Waltmans onder de titel « Het 
Europa der Volken » (Dosfel-
Instituut, Tribunestraat 14, 
Brussel 1 ; 62 b iz) . 

Zowel het federalisme dat lange tijd 
alleen als een techniek voor het staats
bestuur beschouwd werd als het regiona-
lisme, dat vaak gelijkstona met het kul-
tiveren van de folklore hebben de jong
ste decennia een nieuwe en zeer rijke 
indruk gekregen. 

Het regionalisme (in tegenstelling tot 
bekrompen provincialisme) werd niet 
alleen een volwaardige kultuurbeweging 
maar het program ervan werd ook uit
gebreid tot het ekonomische en het po-
^tieke gebied (Italië, Frankrijk, Groot-
Brittanié, Nederland). Het federalisme 
daarnaast nam een vlucht als de filozo-
iie van het anti-stelsel, (vooral van het 
enti-centralisme, zoals ook het regiona
lisme) van de bestendige dialoog, van 
de verscheidenheid van de instanties 
voor besluitvorming, van de vreugde aan 
de verscheidenheid, van de mens als 
maa; der dmgen inzake politieke besluit
vorming. Voor een groot deel neemt het 
federalisme de pozitieve inhoud van het 
het volksnationalisme over, maar het 
legt — tipisch eigentijds — een sterkere 
'klemtoon op het internationale. 

Na een inleiding over het etnisme ont
leedt Guy Héraud, professor te Straats
burg de drie soorten « naties ». De eer
ste, de «taatsnatie, die alleen maar natie 
is omdat men natie gelijk stelt met 
staat, noemt hij de minst aantrekkelij-
ike Zo het als een winstpunt kan gelden 
dat de Duinkerkenaar zich dank zij het 
staatsverband dxcht bij de Toulouzenaar 
Voelt staan dan is het echter volgens 
nenn een groot verliespunt dat diezelfde 
Du m kerkenaar zich vreemd voelt tegen
over zijn buurman uit leper of Veurne. 

DP tweede, de zogenaamde wilsnatie, 
be=;taat volgens hem zelden aktief, maar 
slechts passief, omdat de anderstaligen 
zirh niet durven verzetten. Het is meer 
de vrees ofwel de matheid va.i de min
derheid die zulke naties samen houdt. 
Met de « wil » van het volk kan men 
altijd knoeien. De « algemene wil » is 
vaak slechts een schijnheilig masker, 
die men bereikt door de vrees van de 
minderheid (Nota : deze teorie past uit
stekend op de Vlamingen te Brussel, op 
Edingen, op de Voerstreek en de Plat-
dietse streek, op de Oostkantons op het 
vroegere Vlaanderen) 

Slechts de derde Natie, die van de 
Volksgemeenschap, noemt Héraud, vol
waardig. De taal is het beslissend ken
merk, niet het ras. Uit de taal volgt de 
kuituur en de taal weerspiegelt onder 
meer de waardeschaal en de gedraging. 
De volkeren zijn essentieel. Van de 45 
taalgroepen die in Europa leven tot aan 
de Oeral zijn er de jongste eeuwen 
slechts drie uitgestorven : het Slowints, 
het Dalmatisch en het Polabisch En de 
etnische bevrijdingsbewegingen liggen 
m de hjn van de geschiedenis. Het is dus 
vruchteloos daartegen in te gaan De 
schrijver besluit ziin uiteenzetting met 

HET EUROPA DER VOLKEN 

enkele prachtige bladzijden over de ver
vreemding die taalminderheden onder
gaan. Eeuwenlang minderheid zijn en 
voortdurend moeten vechten is een ver
schrikkelijk lot 

Henry Brugmans, rektor van het Eu
ropakollege te Brugge ontleedt het be
grip federalisme Het federalisme ver
werpt volstrekt het centralisme, het se
paratisme, het nationalisme (bedoeld 
wordt het staatsnationalisme en het 
chauvinisme) en het kosmopolitisme 

Het federalisme is in de eerste plaats 
realistisch en funktioneel, elk vraagstuk 
wordt opgelost op het passend vlak, op 
het kleinste vlak waar het kan, op het 
grootste slechts waar het niet anders 
kan Het subsidioriteitsbeginsel speelt 
ten volle De federalist kiest instinktief 
de oplossing die het dichtst bij de be
trokkenen staat, het is de grassroots' 
democracy (de demokratie van bij de 
graswortels). Het federalisme erkent wel 
de macht doch dan een veelheid van 
machten, die elkaar kontroleren Het 
erkent geen ongekontroleerde machten 
Federalisme betekent op alle vlakken 
reprezentatieve demokratie 

Kenmerkend voor het federalisme is 
eveneens de wil tot vergelijk het bete
kent de bereidheid naar de andere als 
« andere » te luisteren Het erkent dat 
de enkelingen en de groepen geliik zijn 
in waardigheid, maar verschillend in 
oprichting, in levenswijze, in taal enz. 
Federalisme is de vreugde die wij bele
ven aan de verscheidenheid waarin wij 
ons bevinden. 

Het federalisme is een anti-stelse) Het 
is volstrekt tegen almacht gekant Ie
dereen is baas op zijn eigen gebied met 
eigen behoeften en inzichten 

In tegenstelling met hetgeen men vaak 
beweert groeit de eigenheid in de Ver
enigde Staten van Amerika De begro
tingen van de amerikaanse deelstaten 
stiigen bestendig in verhouding tot de 
federale begroting van Washington Zo
als Marx en Engels in 1847-48 zegden 

dat een spook door Europa waarde en 
dat dit spook het kommunisme was, zo 
zegt Henry Brugmans dat tans weer een 
spook door Europa waart en dat dit 
spook het federalisme is. 

Dr Henk Waltmans. direkteur van 
het Europahuis te Cadier-en-Keer bij 
Maastricht m Nederlands-Limburg was 
na de jongste oorlog betrokken bij de 
Heelnederlandse Beweging zoals Henry 
Brugmans in de sfeer van de Grootne-
derlandse Beweging leefde voor de jong
ste oorlog Als limburgse intellektneel 
heeft dr Waltmans, zoals vele andere 
nederlandse Limburgers, steeds de sa
menwerking met ons Limburg en met 
Vlaanderen voorgestaan Die beweeing 
was in Nederlands Limburg altüd sterk. 

_ Dit vindt men ook terug in ziin inde
ling van de Benelux-ruimte in vier ma-
kro-regio's • 1 Noord-Nederland CFries-
land, Oost-Nederland en Gronineen) 
met 4 milioen inwoners ; 2 Holland 
(Utrecht en N en Z-Holland' met 6 
miljoen inwoners • 3 Zuid-Nederland 
(O - en W - en Zeeuws-Vlaanderen ; N.
Brabant, Antwerpen, Vlaams-Rrabsnt 
en beide LTmburgen) met 6 milioen in-
woners : en 1 Wallonië-Luksemburg 
Cde 4 Waalse provincies Waals Brabant 
en het Groot Hertogdorr Luksemburg 
met 4 milioen inwoners 

Dr Waltmans onderscheid gemeen
ten, gewesten, regio's, staten en volke
ren Daar de nationale staten nog be
staan kan men hun belang slechts ge
leidelijk reduceren De volkeren zijn ech
ter veel belangrijker en naast de volke
ren moeten de regio's in het wordend 
Europa een grote rol spe'en 

De regio's (van 1 miljoen tot 10 mil-
joen inwoners) zijn grotere gehelen dan 
de gewesten (van 100 000 tot 2,5 miljoen 
inwonersl Zij dienen de bazis te vor
men waarop het nieuwe Eurooa zal ge
bouw J worden Zii moeten geleideliik 
de plaats innemen van de nationale sta
ten, want daarop kan geen Europa ee-
bouwd worden. De volkeren zijn trans-

staatsnationaal. In taal- en kultuuroor-
zaken moeten ze zich volledig luridisch 
en feitelijk gelijk kunnen ontplooien. 
De klemtoon ligt daarnaast op de regio
nale bewegineen die in Eneeland, Frank
rijk en Italië van langsom sterker wor
den en die het staatsnationalisme in die 
landen aanvreten. Sommige van deze re
gionale bewegingen zoals in Si^hotland, 
Wales, Noord-Ierland. Occitanië Bretan-
je, Baskenland, Catalonië Sicilië en Cor-
sika ontstonden aan de oeriferie. ande
re van recentere datum ontstonden in 
meer cenrale streken zoals de Mezzo-
Giorno, het Z W van Frankrijk het NO 
van Engeland, Asturië Deze bewegin
gen hebben alle ekonomische er politie
ke eisen in hun orosramma opgenomen 

Het federaal Eurooa zal uiteindelijk 
on dere regio's moeten steunen Frank
rijk. Italië Engeland Polen en Spanje 
dienen zo ingedeeld te worden (Dr 
Waltmans ziet geen Europa van df zes, 
maar een Eurooa tot aan de russische 
grens). In middelgrote lander als Ne
derland, Bulffarije Roemenië Portugal^ 
en Zweden nullen minder re'sTorete een-^ 
heden noodzakelijk zijn Zwitserland, 
Ierland, Denemarken en Noorwegen 
kunnen in hun geheel opgenomen wor
den. 

Europa /al pluriform zijn volgens 
Dr Henk Waltmans 

Het « Europa der Volken » is een uit
stekend werk dat de Volksuniesimpati-
zanten bewust zal maken van de grote 
internationale draagwijdte van hun 
volkse bevrijdingsstrijd die terzelfder-
tijd een regionale bevrijdingsstrijd is. 

De Vlaamse Beweging behoort niet tot 
het verleden Meer dan vroeser hoort 
de toekomst haar toe 

WJ . 
Het « Europa der Volken » kan be

steld worden door de storting van 50 
franl- op prk 224 43 Kredietbank Brus
sel 1, met vermelding • voor rekening 
3300-835 5.'i Dosfelinstituut • een exem-
plaar « Europa der Volken ». 
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poëzie-
kroniek 

Deze ]{ronie\ over poëzie en poëten wil
len wij wijden aan iemand die onlangs — 
einde april — overleed : e. h. Herman van 
Fraechem. Door allerlei omstandigheden, 
waaronder o.m. het \ongres, jonden wij dit 
in ptam memoriam voor iemand die niet 
alleen een vriend van de poëzie maar oo\ 
een vriend van de dichters geweest is, slechts 
nii brengen. Deze in igo^ geboren Meche-
laar ging na zijn priesteropleiding en zijn 
filologische studies in het onderwijs : eerst 
leraar poëzis aan het Klem Seminarie van 
Hoogstraten, daarna leraar Nederlands en 
Latijn aan de \atolieke normaalschool en 
regentenschool te Antwerpen. 

Van Fraechem was een buitengewoon le
raar : zijn handleiding over « Het Gedicht » 
geeft ons slechts bij benadering een mdru\ 
van zijn pedagogische \ennis en vaardig
heid. 

HIJ heeft daarenboven menig jong talent 
zo met ontdekt, dan toch de weg gewezen 
en zelfs de mogelijkheden tot uitgave ge
schapen^ Een dezer ontde\f{tngen is de dich
ter Bert De Corte geweest. 

Na de oorlog werd van Fraechem, wiens 
vlaams-nationale gezindheid be\end was, 
overgeplaatst naar een nonnenklooster als 
geestelij\ directeur. Maar van Fraechem liet 
zich met opsluiten ' Wie de toestanden nog 
enigszins \ent van l{ort na de oorlog zal we
ten wel\ een waagstu\ het was, een uitgeve-
rii als « Van Maerlant » op te richten, die 

r>iif^e€mrviiam&ina'aonaaLl{ultureel tijdschrift als 
« Golfslag » zou uitgeven In « Golfslag » 
schreven jongeren en ouderen : Ivo Michiels, 
Paul de Vree, Albe, Adnaan de Roover, Ma-
nu Ruys naast Dirl{ Vansina, Paul Haimon, 
Richard de Wachter en menig ander kun
stenaar die omwille van de repressie zijn pu-
bli/{atie-mogelijl{heden begrensd zag. Was 
« Golfslag » het wer\ van van Fraechem 
dat wii het meest gunnen waarderen als na
tionalist dan was de voortzetting van de 
vooroorlogse « Bladen voor de Poëzie » een 
werk dat iedereen die van verre of van nabij 
let^ met dichtkunst of dichters te ma\en 
heeft, ten volle naar waarde zal schatten. 
Hier werd de mogelijkheid geschapen voor 
jon!^ talent Niet alles wat uitgegeven werd 
was de moeite waard, en ook ^^'^ Fraechem 
wist het zelf Maar htj wilde de jonge dich
ten de mogelijkheid geven, wilde de k'^n-
frontatte van werk en publiek- ^ ^ " Frae
chem was daarenboven zelf dichter en kriti-
kus Met hem ts een groot bevorderaar van 
de Poëzie, deze altans door het lezerspubliek 
meea verwaarloosde der literaire genres, 
heengegaan Een groot pedagoog tevens En 
een '^oed men^ De vaak strenge leraar had 
een noot en warm hart Dit konden wij 
menigmaal vaststellen Toen naar jaarliikse 
gePlos,enh€id in de normaaUrhool een der 
laatstejaars op het einde van het uhooliaar 
de leraar dankte voor wat htj voor hen ge-

' daan had 'soms waren die redevoeringen 
een ormaliteit maar in van Fraechems ge
val was het écht en gemeend) trachtte de 
tocgesprokene zijn ontroering te verbergen 
achter enkelf zeer nuchtere zelf> strenge 
woorden Maar heel de /^/at zag hoe ont
roerd hii wat door deze hink van genegen
heid 

Van Fraechem genoot geen officiële er
kenning voor hetgeen kij deed voor onze b-
teratuw Onze '•'^kenning ts er des te groter 
om Wam ook dat is zijn roem : « hij vleide 
geen groten der wereld ». 

ji. 

wssra 
ruyslinck 

naor 
argentinië 

De Vlaamse auteur (Wierook en tranen. Het dal 
van Hinnon, De ontaarde slapers, Het rezervaat. 
De paardevleeseters, Het ledikant van Lady Kant, 
enz.) is in opdracht van Snoeck's literaire almanak 
naar Argentinië vertrokken met als opdracht : een 
reportage te maken. Hij zal er ook een aantal voor
drachten houden over de naoorlogse vlaamse lite
ratuur voor de vlaamse kolonies in Buenos Aires, 
Cordoba en Mendoza. Er werden eveneens kontak
ten gelegd met een argentijns televiziestation m 
Buenos Aires met het oog op een interview over de 
kulturele ontwikkeling in Vlaanderen. Ward Ruvs-
linck zal op zijn reis door Argentinië vergezeld wor-
den door de bekende fotojoernalist Jan Pollaerts. 
Vlaanderen in het buitenland zal Vlaanderen ont
moeten... 

miin 
konfroiers 

Zopas verscheen bi] de uitgeven] « Teejoo » te 
Eigenbilzen. een roman van de hand var Frans 
Mpertens, met als titel « Mijn Konfraters i> 

Het verhaal speelt zich af in de Voerstreek vlak 
na de jongste wereldoorlog Een pa<;toor en de we
duwe van een slachtoffer var de repressie worste
len met de problemen van de hedendaagse gedach-
tenwereld die alle sistemen dooreen geschud heeft. 
Er zijn ontroerende taferelen soms met veel humor 
geschreven, maar de auteur schrikt niet OD voor 
sarkasme en satire Hij neemt eeen blad voor de 
mond Dit boek is bestemd voor lezers die met de 
beschreven oersonen OD zoek gaan naar de waar
heid en de zin van het leven 

« Mijn konfr-'ters » geeft tevens een aangrijpen 
de beschrijvme v=in de waanzinnige repressie die 
in de laren 1044 194'> ook in de Voerstreek v êeft 
gewoed, en daar precie'; zoals elders in Vlaanderen, 
vooral de volksnationï^hstische krachten heeft wil
len treffen 

Frans Meertens oud-p^stoor van Smeei^maas-Tja-
naken en momenteel godsdienstleraar in het rnks-
onderwijs is een aehoren Voerenaar • zijn wieg 
stond te 's Graven Voeren Van in zijn ieugd heeft 
hij gewerkt in diverse vlaamsgezinde organizaties. 

« Mf}n Konfraters » kan worden besteld op vol
gend adres wtgetienj Teejoo Winkelomstraat 17 
te 3745 Eipentnlzen 'formant 14 x 19 cm, 144 blad-
zijden, pnjs qebonden • 150 fr). 

DAT MOET U... 

...beKüKen... 
• Naar aanleiding van de honderdste verja-
ring van het overlijden van Charles THckens 
wordt een tentoonstelling aan hem gewijd, 
gehouden in de Nassau Kapel van de konink
lijke bibliotheek te Brussel Kunstberg. Tot 
en met 14 juni. 

• Honderdvijfenzeventig tekeningen van Na-
vez tot op heden, werk van zestig fcunste-
naars uit ons land, worden tentoongesteld in 
het Muzeum voor Moderne Kunst te Brussel, 
Koningsplein, onder het motto « Het duister 
en het licht » Tot 5 juli 1970 dagelijks, uit
gezonderd 's maandags. 

• Benjamin Royaards stelt schilderijen,_ pas-
teh, tekeningen en akwarellen ten toon in de 
galerij « Artepik » te Lichtaart, van 23 mei tot 
4 mni Royaerts blijkt volgens de folder hij 
de uitnodiging een zeer « unzeitgemdss » 
kunstenaar te zijn, in de zin dat hij zich niet 
laat inschakelen in het « in de wereld in 
zwang geraakte kunst-esperanto. waardoor el
ke herinnering aan 'n landelijke gebondenheid 
verdwijnt » Grafisch lijkt hij ons in elk ge
val iemand te zijn, die iets te zeggen heeft en 
deze medeling grafisch weet te vertolken. 

• Tot 7 juni stellen Michel Bracke (met gra
fiek) en Achiel Pauwels (met keramiek) ten 
toon in de Latemse Galerij, Dorp St. Martens 
Latem. 

• Delon Pajot en FranQoise V. Fort-Clarfce 
stellen pastels resp. schilderijen ten toon tot 
7 iuni in « Leiehoeve ». Veerstraat 9 te Zulte. 

• Tot 21 juni is te gast in het muzeum van de 
Stichting Mevrouw J. Dhondt-Dhaenens te 
Deurle aan de Leie de bekende hlankenbergse 
schilder Willem van Hecke met recent werk. 

...bijwonen... 
• Het zal wel een tikfout zijn dat de beurs
schouwburg Brussel een aantal voorstellingen 
van « Jonas » van K G Berreby en van « Ge
vallen als een bom » van J. Heller nu aankon
digt voor .. april. We mochten natuurlijk mei 
lezen Het stuk van Heller kan men in de op
voering door het Groot Limburgs Toneel bij
wonen op vrijdag 29 mei te 14 30 u. en te 20 u. 
en op zaterdag 30 mei te 20 u. De opvoeringen 
van « Jonas » (eenmanstoneel met Willy van 
Heesvelde) zijn reeds voorbij. Plaatsbespre-
kmg Ortsstraat 22, Brussel, tel. 02/11.25.25. 

• « La Mamma », komedie van André Rous-
sin, komt op 27 juni as. af opnieuw op het 
programma van de Koninklijke Vlaamse 
Schouwburg te Brussel in de regie van Yvorv-
ne Lex Op 9 en 10 juni voert telkens vanaf 
20 u het Nederlands Toneel Gent « De man, 
het beest en de deugd » van Luigi Pirandello 
op Regie • Marcel De Stoop. 

Op het repertoire van de K V.S staan ver
der nog steeds « 40 Karaats » van Barillet en 
Grédy : « Cesar en Cl,eopatra » van Shaw ; 
« Een vlo in het oor » van Feydeau « Een 
meisje in de soep » van Terence Frisby. 
Plaatsbespreking : dagelijks tel. 02/18 39.40. 

wetsn... 
• D AP Reinaert Uitgaven te Brussel heeft 
voor de achtste maal haar literaire Reinaert 
prijzen uitgeschreven, nl. voor een roman 
(60 000fr> voor een reisverhaal (35 000 fr) 
en voor een speurdersverhaal of detekieve-
roman (30 000 fr i Deze prijzen worden ge
schonken door twee ekonomische diensten 
van de arheider.sbeweqing nl. B AC -Centrale 
Depositokas » en « De Volksverzekering ». 

De jury is samr^nqesteld uit de letterkundi
gen prof dr. R F Li'isens, Paul Hardy, Hubert 
van Herreweghen en r>ertegenwoordigers van 
de uitgeverij. 

Voor 31 januari 1971 moeten de manuskrip 
ten worden ingezonden Op eenvoudige aan 
vraag bij Remaert Uitgaven 'Wetstraat 133 
1040 Brussel) zal aan elke belangstellende hel 
pniskampreglement worden toegestuurd. 

• We vestigen noamaals de aandacht op de 
V T B -wedtsrijd « Voor Vlaanderen », waar
van de bedoeling is Vlaanderen m het bui
tenland beter te doen kennen. Daarom stelt 
de VTB jaarli-jks een orijs (een volle maand 
vakantie ') ter bachikking van de landgenoot 
of buitenlander die rtch met zijn pen het ver-
dienstelnkst tegenover Vlaanderen heeft ge
maakt m de bwtenTandvp vers Alle briefwis
seling desbetreffende aan de voorzitter van 
de VTB Jozef van Overstraeten, St. Jakobs-
markt 45, Antwerpen. 

file:///ongres
file:///atolieke
file:///ennis
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STYLED HAAR 

Voor een keer dat er op de vlaamse tv 
een goede show komt is het dan nog 
Strikt genomen geen eigen produktie. 

Deze r i tmische moderne show die za
terdagavond vanuit het Amerikaanse 
Teater werd uitgezonden werd pasklaar 
gekocht van manager Milo De Coster 

In het wereldje van de vlaamse show 
is Milo een handige knaap die door
gaans wel van wanten weet. 

J n na de buffels... vertelt Marlon Bran
do over de uitstervende Indianen. De 
zangeres Buffy S. Marie zal balladen 
zingen. Vrijdag 29 mei, B.R.T. 20 u. 25. 

De show die hij nu in mekaar gebokst 
heeft was technisch af. Het was natuur
lijk niet zo denderend als de oorspron
kelijke musical Hair, maar dat kon ook 
moeilijk met de povere vlaamse centjes 

Er stak r i tme in deze show en dat 
werd door de realizatie van Lode Hen-
drickx nog eens extra in de verf gezet. 

Dergelijk produkt getuigt van veel 
meer vakmanschap dan wij doorgaans 
onder het motto « show » op ons vlaam
se scherm krijgen voorgeschoteld. 

- tv - tv - tv tv -

Zaterdag 23 mei 
19U.30 : BRUSSEL NED. 
Bergvluchten (over gletserpiloten) 
19U.04 : NEDERLAND 2 
De eerste aanspraak (dokumen-
taire over dieren) 
19U.30 : BRUSSEL FRANS 
Le j a rdm extraordinaire (dokit-
vnentaire) 
20U.30 : BRUSSEL FRANS 
Kapitein Fricasse (film) 
21U.30 : FRANKRIJK 1 
Zamore (tv-spel) 

Zondag 24 mei 

17U.15 : BRUSSEL NED. 
Leven en sterven m de woestijn 
(dokumentaire) 
16.25 : NEDERLAND 1 
Mensen van Marokko (filmimpres-
sie) 
19U.05 : NEDERLAND 1 
De witte roos (studentenverzet 
aan de universiteit van Munchen) 
20U.35 : NEDERLAND 1 
Ik ken hem met, maar (dokumen
taire ) 
22.U15 : NEDERLAND 1 
Bedreigt de mens de mens ? 
19U.05 : NEDERLAND 2 
India (reisreportage voor de 
jeugd) 
21U.35 : NEDERLAND 2 
Kort geding (struktuurverande-
ring in de derde wereld) 
12U.15 : BRUSSEL FRANS 
Face d la presse 
14U.35 : FRANKRIJK 2 
ün jeu risqué (film) 
15U.10 : DUITSLAND 2 
Dinamiet en, doedelzak (Bretagne 
contra Parijs) 

Maandag 25 mei 

20U.25 : BRUSSEL NED. 
Eenzaamheid (duitse oorlogsfilm) 
21.35 : NEDERLAND 1 
Breek de muren af (rassenverhour 
ding in Zuid-Afrika) 

onze selektie 

14U.45 : FRANKRIJK 1 
Tamango (film) 
20U.30 : FRANKRIJK 1 
De persoonlijkheid van de baby 
(dokum,entaire) 
20U.30 : FRANKRIJK 2 
Bonjour tnstesse (film naar Sa-
gan) 

Dinsdag 26 mei 

20U.25 : BRUSSEL NED. 
Madame Bovary (film naar roman 
van Flaubei't) 
21U.40 : BRUSSEL NED. 
Dokumenten over de jodenvervol-
volging 
19U.30 : NEDERLAND 2 
Tussen ebbe en vloed (dokumen
taire ) 
21U.10 : NEDERLAND 2 
Willem Duys (voor de vuist weg) 
21u. : FRANKRIJK 2 
L'espagnol (tv-spel) 
21U.05 : RBUSSEL NED. 
Panorama 

Woensdag 27 mei 

20U.20 : NEDERLAND 2 
De jaren zeventig (het aanzien 
van de wereld) 
21U.20 : FRANKRIJK 1 
Provinciales (reis in Italië) 
20U.30 : FRANKRIJK 2 
Le grand couteau (speelfilm) 

21U.30 : DUITSLAND 1 
Geheimen van de zee (dokumen
taire) 

Donderdag 28 mei 

21U.15 : BRUSSEL NED. 
De geschreven pers (deel twee van 
een dokumentaire) 
19U.04 : NEDERLAND 1 
Leven in verschroeide landen (do
kumentaire) 
22U.20 : NEDERLAND 1 
Zuid-Tirol (morele herbewape
ning) 
21U.45 : NEDERLAND 2 
Anders dan met twee (dokumen
taire over leven in een groep) 
22U.20 : NEDERLAND 2 
Weinreb (filmportret) 
20U.30 : BRUSSEL FRANS 
Duinkerke (oorlogsfilm) 
20U.15 : DUITSLAND 1 
Over de vogels (dokumentaire) 
19U.15 : DUITSLAND 2 
Trier : Rome aan de Moezel (do
kumentaire) 

Vrijdag 29 mei 

20U.25 : BRUSSEL NED. 
Na de buffels... (over Indianen 
die uitsterven) 
21U.15 : BRUSSEL NED. 
Buiten voor de deur (oorlogsdra
ma) 
21U.35 : NEDERLAND 1 
Indonezië (tussen 1945 en 1950) 
20U.45 : NEDERLAND 2 
De meid (toneelwerk van H Hei-
jermans) 
20U.30 : BRUSSEL FRANS 
La chandelle (toneelspel van Th. 
de Saint Phalle) 
21U.30 : BRUSSEL FRANS 
De waterbezoedeling (wetenschap
pelijk onderzoek) 
20U.15 : DUITSLAND 2 
Der Portland-Ring (spionagefilm) 
21U.45 : DUITSLAND 2 
Te weinig voedsel (dokumentaire) 

Maar als kommercieel precedent kan 
he t wel gevaarlijk zijn : een manager 
s teekt zelf een show in mekaar met 
liefst eigen vedet ten en verkoopt dan 
zijn maaksel aan de vlaamse tv. 

Voor de B R T . is het natuurl i jk veel 
gemakkelijker, want de heren zijn met
een van een hoop zorgen verlost. 

Maar in hoeverre dan nog vedet ten 
die niet tot de een of andere manager
stal behoren nog een kans zullen kri j
gen is natuurl i jk een .andere vraag. 

DANKUWEL 

Vorige week in Tienerklanken onder 
de titel « Wat hebt u ons te bieden ? » 
konden jongeren vragen stellen aan ver
tegenwoordigers van de C.V.P. 

De manier waarop de meeste jonge 
mensen zich voor de kamera gedroegen 
was bepaald stuntelig. Zelfs indien zij 
goede gedachten hadden werden deze 
doorgaans heel zwakjes geformuleerd. 
Maar echt miserabel was het paneel dat 
door de C V.P. werd afgevaardigd. 

Senator van Ackere was de zalvende, 
glimlachende en begrijpende bompapa 
die het allemaal zo veel beter wist en 
een paar klassieke dooddoeners voor de 
lens gooide Of dat nu de ideale manier 
IS om met kontesterende jongeren t e 
debatteren, durven wij toch heel s terk 
betwijfelen. 

Wilfried Martens was hautain zoals 
gewoonji.ik. 

Frank Swaelen zou eens meer moeten 
in de studio komen voor een geleid be
zoek. Nu wou hij per se voortdurend 
ir. beeld komen als de lens op Jos Cha-
bert gericht was. Chabert deed het goed, 
Swaelens ging zelfs op een bepaald mo
ment manifest op zij leunen om toch 
nog maar eens in beeld te komen. Wed
den dat hij volgende .ceer nog wuift bij 
de emdgeneriek ? 

Hoop en al heeft de C.V.P een heel 
?wakke ploeg afgevaardigd. Dankuwel. 

merciële tv voor de Gouden Roos van 
Montreux was dan ook een voltreffer. 

Toch één bedenking : wat stak er in 
deze show dat Nand Buyl niet zou kun
nen ? Volgens mij niets. .»f .,^„ 

Dit maar om te zeggen dat de B.R.T, 
zich niet per definitie belachelijk hoeft 
te maken als zij volgend jaar aan eigen 
tekstschrijvers meer tijd geeft om een 
©ntspanningsprogramma in mekaar te 
steken. 

COUCKE EN GOETHALS 

De uitzending van het proces Coucke 
en Goethals was merkeli jk beneden het 
peil van de andere Beschuldigde sta op-
uitzendingen. De sfeer ontbrak en de 
klemtoon die gewoonlijk sterk op het 
landelijke en op de figuren ligt was dit 
keer vrijwel totaal afwezig. Voegen 

wij er onmiddellijk aan toe dat deze 
elementen, niet de vhoofdfeekommernia 
van onze aandacht waren toen wij dit 
historisch proces bekeken. Het ging ons 

o W ^ . m f e i ^ i s t e weergave van di t 
gebeuren dat een zo grote rol heeft ge
speeld in de vei'nederlandsing van de 
openbare instellingen en vooral van he t 
gerecht in Vlaanderen. Het programma 
heeft ons in dit opzicht ontgoocheld. 
Men kon weliswaar niet ontkennen d a t 
het hier om twee « flamins » ging die in 
een andere taal verhoord werden dat 
deze behandeling onrechtvaardig was 
en de uitspraak te onzacht maar dal dit 
proces de veroordeling was van de klei
ne arme Vlaming, had duidelijker ge
steld moeten worden. 

Twee simpele mensen die wel goed 
waren om de slaaf te spelen maar die 
niet konden rekenen op een menselijke 
behandeling door een instelling die juist 
het recht moest verdedigen... 

BENNY 

Hill is een vlotte kere ' met komisch 
talent. De inzending van de britse kom-

Leven en sterven in de woestijn, deel drie van de reeks De wereld waarin wij ie -
ven, heeft het dit keer over de woestijnen. Zij beslaan één zeocnde van het aard
oppervlak en het is de moeite om wat hun lei>€n. fauna en flora betreft er e.en 
leenjke dokumentaire aan te weiden. Zondag 24 mei. B.R.T. 17 u. 15. 
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ZUID-AFRIKA OUT 

Tot dusver bestond de enigszins ku-
rieuze situatie dat de Republiek van 
Zuid-Afrika niet mag deelnemen aan de 
olimpische spelen — omwille van de 
apartheidspolitiek — maar dat land toch 
een nationaal olimpisch komitee rijk 
was. Na een jaar of tien twaalf zijn de 
genieën van het internationaal olim
pisch komitee blijkbaar tot de bevin
ding gekomen dat er daar iets loos was 
met de zo befaamde logika. en dus heb
ben ze maar beslist dat zuidafrikaans 
olimpisch komitee uit te rangeren. De 
heren beriepen zich daarbij op artikel 
25 van hun beroem.d reglement d?*- zeet 
da t ieder olimpisch komitee, om erkend 
te kunnen worden, vrij moet zijn van 
elke politieke en kommercièle smet. 

Wij vragen ons nu primo af of het in 
Zuid-Afrika het olimpisch komitee is 
dat de wetten maakt, en secundo welk 
olimpisch komitee volgens artikel 25, 
paragraaf « kommerce », denkt nog wél 
te kunnen erkend worden. Tenslotte 
zouden wij ook graag weten hoe onze 
landgenoten in deze kwestie gestemd 
hebben. 

TOCH ? 

Twee kleine maar misschien nog niet 
heel officiële berichtjes uit het biljart-
huishouden. Een eerste dat zegt dat 
cher président Troffaes ontslag zou ne
men. Troffaes, u weet wel. de man die 
zich enige tijd geleden niet vrij kon ma
ken om in een stom boerengat als Geel 
een biljarttornooi van wereldformaat te 
gaan bijwonen. Maar dat dan in 't Frans 
natuurlijk, want Troffaes beschikt na al 
de jaren dat hij de keu zwaait blijkbaar 
nog steeds niet over voldoende verstan
delijke mogelijkheden om dat in het Ne
derlands te zeggen of te schrijven. 

Het tweede bericht vertelt dat een 
voorstel werd gedaan om 't Nederlands 
als voertaal (zij het niet de enige, na
tuurlijk) te erkennen tijdens het _ ko
mende kongres van de europese biljart-
federatie. Wij zouden blij kunnen zijn, 
maar wij denken niet dat het nodig is, 
want en het éne en het andere lijkt ons 
eerder vanzelfsprekend dan verheu
gend als men weet dat zowat de helft 
van de leden der biljardfederatie neder-
landssprekenden zijn. en zowat alle ti
tels en rekords in handen van Vlamin
gen en Nederlanders. 

ITALIAANSE KERMIS 

Qp,he^ogeiiblite dat-U^dit leest dtaait 
*de mallemolen van de ronde van Italië 

alweer een poosje rond het land waar 
de appelsienen bloeien, en hebt U waar
schijnlijk al met enige trots de eerste 
suksessen van « den Bels » genoteerd. 
Het zal U nochtans niet ontgaan dat die 
« giro » van jaar tot jaar, sportief ge
zien, onnozeler wordt, en hoe langer 
hoe minder met sport te maken heeft 

De inrichter. « nar » (dit is zijn of
ficiële bijnam, hoor) Torriani, laat wer
kelijk niets onverlet om van zijn koers 
meer een vlaamse kermis op zijn Ita
liaans te maken dan een werkeliike 
sportwedstrijd, en iedereen die erbij be
trokken is, op kommerciële gronden, 
helpt daarbij dapner mee. Eén van de 
kleine stunts van dit jaar is dat een ge-

Men -pat van de^e man (^at hij kravlcymmo is. Deze ex-valscliermspringer van het 
britse 7eoer is de oriertocht iian de Stille Oceaan in een zes meter lange roeiboot 
begonnen. Hij.is vertrokken vanuit Onagawa. Japan. Wijkunnen mets meer zeg

gen dan : « veel moed, man, en behouden thuiskomst », 

deeHe van de weg wordt afgelegd per 
vliegtuig Wat er verder nog aan sen
sationele dingen op het programma 
staat, komen wij wel te weten in de 
volgende dagen. Maar Merckx zal er 
misschien geen prijs on =;tellen nog een 
keer de hoofdrol te spelen. 

PiONIERSLEVEN 

Zo te zien stellen onze zendelingen in 
Meksiko het goed. E^ d^egees ook, ja. 
Door al te ijverig te trainen zijn er wel 
twee van onze vedetten tegen elkaar 
aangelopen, maar de uitvoerige versla
gen over dat ongeval waren licht over
dreven, en de golf van paniek die ons 
land overspoelde ietwat voorbarig, want 
zij hebben het overleefd. Voor de rest 
leiden onze jongens een nogal draaglijk 
leven Zonnebaadje voor en na, kaartje 
trekken, wandelingetje mèt fotootje van 
plaatselijke meksikaanse dreumes, in-
koopjes onder ,ombrero, al eens een 
uurtje trainen onder de bewonderende 
blikken van talrijke aangetreden mek
sikaanse schonen, een duik in het zwem
bad, lekkere hapjes, oefenmatchke tegen 
kollegeploeg grandioos gewonnen met 
9-0 en applaus op alle banken, op tijd 
en stond een filmke en een showke en 
voor de rest vooral niet vermoeien En 
zéker géén zorgen En legt u nu maar 
uw krant neer, anders komt u te laat op 

« den buroo » en begint « hij » weer te 
« grollen ». 

GOED, MAAR 

Zoals alle goeie plannen, bestaat ook 
het sportplan van Mechelen, Frans, uit 

fazen. De eerste faze is nu achter de rug, 
al merk je dat niet dadelijk in de straat, 
natuurli jk, en de tweede kan beginnen. 
Als wij het goed gesnapt hebben, maar 
dat zal wel niet, zal de tweede faze 
hoofdzakeljk bestaan uit vijf wagentjes 
die overal in het vlaamse land een sport-
handje zullen gaan toesteken, en voor 
de rest zuUen wij nog wel zien. Nu twi j 
felen wij er geen sekonde aan dat de be
vordering van de aktieve sportbeoefe
ning een belangrijke en allernoodzake
lijkste zaak is. Maar of die biënnales, 
en fitometers, en gezinskilometers, en 
VW.-kens, en brevet ten f ja, ze zijn er 
ook) daar veel zullen toe bijdragen, da t 
durven wij toch betwijfelen. Naar onze 
gr^qqk js fiot allemaal veel te officieel, 
administratief, organizatorisch, kunstma
tig, opgedrongen, en te weinig spontaan, 
te weinig gegroeid uit een echt besef 
van noodzaak, in één woord, te weinig 
gestoeld op veelzijdige opvoeding. 

GELDZORGEN 

Het is zeker geen geheim dat de mees
te van onze grote basketbalklubs er fi
nancieel niet rooskleurig voorzitten. De 
grote oorzaak van die triestige toestand 
is wel dat men wat al te snel de basket
bal sport heeft willen kommercializeren 
tot en met. Dat bracht mee dat men 
sponsors nodig had — en ze ook vond — 
waardoor echter het lot van de klubs in 
handen kwam van mensen die he t na
tuurl i jk uitstekend meenden met de 
klub, maar er in feite toch niet waren 
mee vergroeid. Het bracht ook mee da t 
de klubs verplichtingen kregen tegen
over hun mecenassen, verplichtingen 
die wellicht kommercieel te verant
woorden zijn, maar daarom niet altijd 
sportief bevorderlijk zijn. Zo bij voor
beeld de aanwerving van vreemde spe
lers, hoofdzakelijk Amerikanen, die ech
ter doorgaans 50.000 frank per maand 
kosten. Vermits alle klubs dergelijke 
spelers hebben, blijft de waardeverhou
ding van de klubs nagenoeg dezelfde 
als wanneer iedereen met eigen spelers 
zou spelen, behalve dan dat het mé t 
vreemden de klub minstens een miljoen 
per jaar meer kost. De vraag luidt : 
brengen die vreemde spelers ook die 
meer-ontvangst in de kas ? 

« L'open du Leopold » is natuurlijk geen zaak voor vlaamse boerkens. al wat- het 
maar omdat de aankondiging van de punten altijd maar gebeurt in het Frans oj 
het Engels, ook wanneer bij voorbeeld een Nederlander speelt tegen een Zuid
afrikaan (terloops • mogen die daar nog meedoen ' ) Ah wij het hier toch over 
dat tennistornooi loillen hebben, dan is het alleen maar om te zeggen dat « leurs 
altesses royales les princesses de Belgique Marie-Christine et Maria-Esmeralda » 
met enige'moeite onder de schaarse aanwezigen konden opgemerkt worden en 
Luc Varenne de kans niet heeft laten voorbijgaan om zich. proper « gepaleerd y> 
maar o wonder met de mond dicht, te la ten fotograferen ITT gezelschap van beide 
dames Toch kurieus dat men die prinsessen en zo altijd net in gezelschap van de
zelfde ,natuvus en dat zij zich zelden of nooit laten informeren door vlaam.-^e 
sportjoernalisten. Kwestie van hun koninklijke toekomst veilig te stellen, waar

schijnlijk. 

GEZINSKILOMETER 
Een van de grote middelen die tegenwoordig worden aangewend om 

ons. dappere Belgen, wat sportiever te maken, is de gezinskilometer, en 
in ieder dorp die naam waardig wordt wel een komitee gevonden dat zich 
geroepen acht een dergelijke manifestatie te organizer en... voor de ande
ren. Wij denken er niet aan iets aan te merken op het principe. Sport voor 
heel het gezin. Bravo Aktieve sportbeoefening in plaats van sportkon-
sumptie. Bravissimo. Maar wat men er in sommige dorpen van maakt, dat 
i$ om u een breuk te lachen als het niet zo triestig was. 

Wij hebhen er onlangs zo een gezien. Weken op voorhand was men bezig 
met het rondsturen van grote papieren, met onderaan de in te vullen 
strook. Ondergetekende . adres..., wonende te..., wenst met zijn gezin, 
bataande uit. . en zo verder. 

Met het vormen van « het komitee » had men niet zoveel last gehad. 
Men heeft daarvoor in de dorpen de geschikte mannen, die in ieder komi
tee zitten, of het nu is voor het organizeren van een pensenkermis of vooi-
het organizeren van een sportavond ten voordele van de plaatselijke belof
te of voor het in elkaar timmeren van een stoet met braderij. En nu de 
grote dag van de gezinskilometer aangebroken was. liep dat komitee, een 
klein legerkorps groot, al om één uur op de weide, kompleet met indruk
wekkende kaften onder en opvallende banden rond de arm. _ 

De afsluitingen en barrikades deden denken aan Siegfried- of Maginot-
linie. maar men verwachtte waarschijnlijk veel volk. De gezinskilometer-
weide was arondig versierd met vlaggen, luidsprekers, WC-plaatjes en de 
twpp he'irhikhare sjampetters. , 

Voor de ordedienst zorgden zoals gewoonlijk de jeugdbewegingen in vol 
ornaat De jonaens dus met haar op de blote benen en een uitgedcKifde pijp 
in de mond. de meisjes met kloeUrhoenen, vuile witte sokken, fluit rond 
de nek en linten or> het achterwerk. 

Zij ^fomvten de deplnpmers — drie gezinnen — waar ze wezen moesten, 
en het feest kon beainnen. • j » 

Het beaon met een redevoering door de schepen van sport, die ^ei dat 
onze Gemeente aan de spits staat van de bevordering van de gezondheid 
van al onze medemensen en dat er misschien wel enkele mensen meer had
den moaen meelopen, maar was de grote massa er niet. de kwaliteit... 
Toen viel de mikro uit. en de rest van de lezing hebben wij met gehoord. 
Het applaus van de 24 aanwezige toeschouwers was eerder diskreet Enige 
vrijers trokken er met hun liefje trouwens rap van onder, lüaarschijnlijk 
om ergens anders een kilometer te gaan lopen. 'T. j T. 

Toen loerd de start geaeven Pa. die meende het Zaagt ge zo Die dacht 
al aan de komende gemeenteraadsverkiezingen. Met energieke blik en 
aeharen. en met een zelfzekerheid die het beste laat verhopen voor de 
komende leaislntuur. voerde hij zijn « moe » en kinderen naar de aan
komstlijn, hleek om de neiis en met knikkende kniepn weliswaar, maar 
z'ch duidelijk bewust van het vele goeds dat hij zijn kroost weer schonk. 
Dor-hterlief was er blijkbaar minder van overtuigd. Het was zo te zien dat 
er thuis zware woorden hadden moeten vallen eer zij erin had toegestemd, 
om zich voor eeuwia en altijd belachelijk te maken voor haar vriendirmen. 
De zoon kon het allemaal niet schelen. Als « den ouwe » zo wou doen, 
voor hem niet gelatpn Moeder bleef moeder. Ze liep voorzichtig om alle 
pla-^jes heen. en ^e had veel last met haar splinternieuw en nogal nauw 
zittend trainina-rpak. 

Maar nadat het komitee en de jeugdbewegingen aan de hand van een 
honderdtal kronometers de uitslag hadden opgemaakt, was pa een geluk
kig man. Hi^ had gewonnen Hij was trots op zijn schoon en sportief gezin, 
en ze mochten allemaal vlak achter hem staan, als de voorzitter van het 
komitee hem een vol gaf. vóór de mikro waaraan de dorpselektncien 
koortsachtig b'ee^ doortoerken. en een pak bloemen, en een prijs vn een 
papier met bloempjes erop en er nog een kort en plezant speechke boven
op deed En ma en zoon en dochter mochten met pa een limonade gaan 
drinken aan de klassieke schraag loaarachter de gelegenheidswaard al 
meer 'dan zijn bekomst had. . , 

Het feest pindiade zoals alle patronaatsfeesten in ons dorp De feugd-
bewepmgen ningen vrijen. De notabelen gaven elkaar een hand. sn ^e 
gingen naar huis De venten trokken naar het kafee. De elektricien had 
eindelijk de fout gevonden, en over de verlaten weide dreunde weer krijgs
haftig martiale muziek Van ^ns werd i^erwacht dat wii iets zouden schrij
ven over die gezinskilnmeter WP hebben het gedaan, maar eerlijk gezegd, 
wij verwachten er met veel van. 
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WOONfNRICHTING 

KARVEEL 
L. en W. PAS 

u vindt een uitgebreide keuze in onze ploegstofafdeltng 

p l o e g s t o f f e n KĉksTTraVts?" 
•^ ^ Tel. 35.89.91 

het merk staat in de zelfkant 

ALLE SPEELGOED 

Corlvriendt 
S T A L E N T U I N S C H O M M E L ( 5 3 k g r . ) 

i n h e i d e r e l a k v e r f 

2 9 5 c m . l a n g , 2 0 5 c m . h o o g 

2 . 9 5 0 f r . f r a n k o h u i s 

V r a a g p r o s p e k t u s I 

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

HERMES 

Zuidlaan 54, Brussel 

V o l l e d i g e 

s e c r e t a r i a a t k u r s u s s e n 

STENO- en DACTYLOGRAFIE 
In vier taler 

BOEKHOUDEN 

MODERNE TALEN 

HANDELSCORRESPONDENTIE 
ENZ 

DAG- EN AVONDLESSEN 

M. Lemonnierlaan 211, Brussel 
Tel. (02)11.00.33 

OE school w a a r V l a m i n g e n 

z i c h t h u i s v o e l e n 

D R I N K T 

SERVATY 
WIJN 

D u i f s e M o e z e l w i j n c j i f , ^ , ^ ! ^ , , , 

v a n p r i m a k w a l i t e i t 

ALLEEN-VERTEGENWOORDIGER 
Marcel OMBELETS 
GItschotellel 207 
Borgerhout 
Tel (03)21.00.16. 

V r a a g t o v e r a l o n z e 

S E R V A T Y - w i j n e n 

)f)f)f)f>f)f4)f)f)f4 

b l a n k e n b e r g e 

141, de smet de naeyerlaan tel. (050)416.37) 

breughel 
julien tersl 
volledig pension 
kamers met ontbijt 
alle komfort 
maaltijden tegen alle prijzen 
speciale voorwaarden 
voor groepen en autocars 
vraag inlichtingen 

Het vlaams
nationaal 
lokaal 
bij uitstek 

ODAL 
Uitbater : 

ERIKSSON-CODON 
B a l l a e r t s t r a a t 8 0 

A n t w e r p e n 

T e l . { 0 3 ) 3 8 . 0 1 . 2 1 

D i n s d a g g e s l o t e n 

DEBROUWERI) MOORTGAT 
2659BREENDONK TEL. (03)78.71.21 

is bekend om haar beroemde en uitstekende 
BIEREN en LIMONAOEN 

Breendonk ligt in Vlaanderen 
dus UW streek UW volksgenoten I 

WALTER ROLAND 
Gediplomeerd opticien, erkend doof 

alle ziekenfondsen 

KERKSTRAAT 58, ANTWERPEN 

(Let op het huisnummer!) 
Telefoon 35 86 62 

ALLE GLAZEN 
ALLE MONTUREN 

Voor lezers van dit blad ; 10 Vi kortuf 

Aanbevolen 
Huizen 

P A P Y R U S 
Boek- en Papierhandel 

Zaakvoerder : Fons LabesO 
de Ribaucourfsiraat 7 

(nabij het Sint-Janspleln) 
Stnt-Jans-Molenbeek - Brussel 8 

Telefoon (02)28.87.09 

Aanbouw-KEUKENS 

Specialist : H . D O X pv.b.a. 
Carnotstraal 135, Antwerpen 

iel. 35.17.14 

Standaard en Maatwerk ! MilmS» 
Zeyher Keukens • Elektrische 

toestellen tegen 
groothandelsprijs 

Manége € VOLMOLEN » 
Opoeteren (L.) 

Paardenpension - Rijlessen 
Wandelingen 

Restaurant-Bar-Zwembad-
Camping. 

TEL (011)648.34 

AL AL KEUKENS CLASAL 
Fabrieken Ie Ramtdonck 

lel . 015/714.47 
Vochtbestand • Vuurvast 

Matige pri]* 
Voer West-Vlaanderen : 

DE MEYER Waller 
Bruggestraat 136, Zwevezele 

tel. 051/612.84 

H. PELEMAN-MARCKX 
Van Den Nestlei 16, Antwerpen 

Tel. 39.19.27 
T.V. . RADIO - ALLE ELEKTRI
SCHE TOESTELLEN • HERSTa-

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

11.995 fr. I.p.v. 16.995 fr. 
Andere merken grootste korting 

« PIET POT » 
Antwerpen's gezelligste 

Bierfcelder 
Grote Pieter Polstraat 4 

(bij Suikerrul) 
Open vanaf 8 uur 's avorKJs 

Maandag en dinsdag gesloten 

B e z o e k « C a s t h o f 

D E V E E R M A N v 
Kaal 26, St.-Amands a.d. Schelde 

Tel. (052)332.75 
Mosselen - Paling 

Uitbater • Jan Brugmans 
3-2-68 

STUDIEVAKANTIE IN ENGELAND 
Voor de vlaamse studenten die hun engelse taal wensen aan te leren 
of te verbeteren biedt de V.T.B. - V.A.B, een veertiendaagse studie
vakantie aan : 
— Brighton « The English Language Center » : 6.295 fr. 

— Bournemouth « Anglo- Continental School of English : 7.995 fr. 

I n b e i d e s t u d i e r e i z e n z i j n i n b e g r e p e n : 

• vervoer per trein naar de bestemming en terug 
• de taallessen 
• het verblijf bij een engels gezin met half pension (hef week

einde volledig pension) 
Er z i j n v i j f r e i z e n voor o n z e l e d e n v o o r z i e n : 
— 4 juli 1970 
— 1 augustus 19,70 
— 8 augustus 19^0 
— 15 augustus 1970 

jiiAl^er verdere inlichtingen en inschrijvingen op de sekretariaten van 
de V . A B . en V.T.B, te Aalst, A'ntv\rerpBn,'BrUgge, Brussétic^Gent, Bas
set , Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas,' 
Vilvoorde, Turnhout en te Genk. 
Centraal Sekretariaat : Sint-Jakobsmarkt 45-47, 2000 Antwerpen 

Tel. 03/31.09.95 
Om U nog beter te dienen zijn onze 16 kantoren, verspreid over het 

Vlaamse land, de vrijdagavond open tot 20 u. 

CHINCHILLA 
EMPIRE 

Goede bijverdienste min. 8 0 % 
winst • Vraag dokumentatie, 

POSTBUS 275 • 9000 GENT 
POl'S.... 

G e n i e t v a n e e n 

a a n g e n a m e 

l e v e n s a v o n d 

in h e t r u s t o o r d 

HUIZE 
LOREIN 

F A M I L I A L E SFEER 

P a d d e g a t s t r a a t 1 3 3 

T E L . 0 1 5 / 7 1 8 . 3 5 
2921 Nieuwenrode 

15 km van Brussel (4 km. au
tostrade Brussel-Antwerpen). 

ANTWERP 
PUBLIC 

RELATIONS 
H o f t e r S c h r i e c k l a a n 3 3 

B E R C H E M A N T W E R P E N 

• 
A l l e re l< lame e n o n t 

w e r p e n , t e k s t e n , 

p e r s k o n f e r e n t i e s , ver 

t a l i n g e n , t e k e n i n g e n , 

e n z 

P u b l i c i t e i t s a g e n t voor 

« WIJ 

VLAAMS NATIONAAL» 
Tel. (03» 30.48.99 

Pol's broodjes zijn steeds vers» 
broodjes met kwaliteitsbeleg (mar-
tino - krab kip filet amérlcain i 

Kaas) 

Voor uw feesten, bals icermisseiv 
vergaderingen 

Specialiteit recepties teestmenu's 
(koude schotel) 

Speciale voon/vaarde' voor 
V U afdelingen 

Pyckestraat ?9 ?000 Antwerpen 
Tel 03 38 64 17 
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PERS 

« Elk spreekt zijn taal, en toch ver
staat iedereen de anderen », riepen de 
toehoorders uit die eerste Pinksteren 
zoveel jaren geleden. Nu spreekt men 
in de kabinetsraad van Belgenland nog 
steeds Frans, maar het is er een echte 
babylonische spraakverwarring. Nie
mand verstaat nog iemand. De achter
docht heerst overal. Elk wringt zich m 
gunstige spurtpozitie naar de gemeen
teverkiezingen. Eyskens heeft zelfs 
moeite om zijn tweede-natuur-glimlach 
te blijven vertonen. Het looord krisis 
verscheen boven menig hoofdartikel. 

HET LAATSTE NIEUWS 

Ptet van Brabant vatte goed samen, 
waar het schoentje nijpt in de rege
ringsploeg. De Vlaamse C.V.P. dreigt 
weer eens het slachtoffer te worden 
van het B.S.P.-cinisme. 

« De C.V.P. wil het wetsontwerp op 
de planning en de ekonomische decen-
tralizatie niet goedkeuren zolang zij 
niet de waarborg krijgt, dat de Ekono
mische Raad van Vlaanderen tevens be
voegd zal zijn over de zes brusselse 
randgemeenten met faciliteiten. 

» De regering heeft weliswaar een 
aanvullend wetsontwerp beloofd, waar
in bepaald wordt dat de E.R.V. bevoegd 
zou zijn over het nederlandstalig ge
bied... maar het blijft een belofte. 

» Bovendien stelt het aanvullend ont
werp de C.V.P. ook niet helemaal ge
rust. Worden beide ontwerpen in de Se
naat goedgekeurd, dan geeft zij immers 
haar enige troef uit handen. 

» Daarna zullen de socialisten zich 
veilig voelen en zullen de waalse socia
listen zich achter de brusselse fransta-
ligen scharen en epij., u i t t a^ ( i in^ •^an 
Brussel tó t 'vë r 'bu i ten de 19 gemeenten 
van de agglomeratie eisen. 

» Dit betekent, dat de C.V.P. m feite 
met het ontwerp en het aanvullend ont
werp zou willen wachten tot de Senaat 
zich uitgesproken zal hebben over de 
kulturele autonomie en de begrenzing 
van Brussel-Hoofdstad ». 

DE STANDAARD 

Manu Ruys waarschuwt tegen de ma
nier van doen. Op het ogenblik dat be
langrijke beslissingen voor de toekomst 
worden getroffen, geven de Vlamingen 
weer hun klassieke politieke schouwspel 
ten beste : konkrete verworvenheden 
voor de Walen vastleggen en zich laten 
sussen met beloften voor (de zo scha
mele) Vlaamse eisen. 

« De publieke opinie voelt dat in-
stinktief aan. Daarom aanvaardt zij 
geen akkoorden die gedeeltelijk steu
nen op vage beloften. 

» Kabinetten komen en gaan. Parle
mentaire koalities veranderen. Wan
neer morgen een wet wordt goedge
keurd die — van een vlaams oogpunt 
uit — ernstige leemten vertoont, kan 
de beloofde verbetering van die wet ge-
kompromitteerd worden door een kabi-
netskrizis. Daarom is het zo belangrijk 
het hele probleem m eenmaal te rege
len 

» Niet de belangen van de regering ot 
van de partijen tellen hier. Wel de be
langen van de mensen. Van de gemeen
schap. Waarom krijgt de kwestie van 
de randgemeenten zoveel aandacht ? 
Omdat een nieuwe toegeving op ter
mijn honderdduizenden Vlaams-Bra

banders bedreigt. Waarom Is de twist 
over de verdeling van de kultuurkredie-
ten zo gewichtig ? Omdat wij niet wil
len dat de rijksinkomsten sistematisch 
paritair worden verdeeld: m.a.w. dat de 
Vlaamse mensen worden bedrogen en 
beroofd van wat ze toekomt ». 

VOLKSGAZET 

Jos van Eynde kan zich verheugen 
in de gedweeheid van de vlaamse 
C.V.P.-ers. Zelfs de vlaamse C.V.P.-
kranten zullen wel tot de orde worden 
geroepen. « Le bon sens flamand triom-
phera ». 

« Van de socialisten zal het dus niet 
afhangen of het Parlement de taak ver
vult waarvoor het als Constituante is 
verkozen en die én in de regeringsver
klaring, én in het akkoord van 18 fe
bruari werd uitgestippeld. De enkele 
tegenstemmers kent men reeds sedert 
twee jaar. Een paar onthouders wegens 
juridische bezwaren zullen er wel toe 
worden gebracht in openbare vergade
ring hun houding te herzien en zich bij 
de gisteren opnieuw tot uiting geko
men quasi-algemeenheid aan te sluiten. 

» De moeilijkheden hebben echter de 
ganse dag voortgeduurd in de dubbele 
schoot van de C.V.P.-P.S.C. en het 
langst van al bij de franstalige katolie-
ken. 

» Bii deze laatsten zijn zij t rouwens 
nog niet geheel opgelost. De vlaamse 
C V.P. daarentegen, nam uiteindelijk de
zelfde houding aan als de B.S.P. Dit kan 
enige verbazing wekken, omdat het in 
de C.V.P. was dat de h. Hulpiau zich 
het onverzoenlijkst had betoond. Boven
dien hadden een paar C.V.P.-joernalis-
ten, die zich de voogden, zoal niet de 
meesters van hun parti j wanen sedert 
de vlaamse katolieke ministers van 
van den Boeynants in 1968 op hun bevel 
gedwee ontslag namen, tot dinsdagoch
tend gepoogd stokken in de wielen te 
steken. Het gezond verstand zegevierde 
echter ». 

GAZET VAN ANTWERPEN 

Een die niet door de knieën gaat. in
tegendeel sterk het vuile spelletje vn,n 
de vlaamse socialisten onderstreept, is 
Karel De Witte. Noch op waalse P.S.C, 
noch op Vlaamse B.S.P. kan gerekend 
worden voor de vervulling van die toe
komstbeloften. De vlaamse C.V.P. staat 
hier voor een zware verantwoordelijk
heid. 

« De Walen willen Brussel evenmin 
indijken en de vlaamse socialisten blij
ven volharden m hun gewilde onver
schilligheid tegenover dit probleem, 
deels omdat zij kortzichtig geloven dat 

' toegevingen ter zake alleen voor de 
C.V.P. nadelig kunnen uitvallen, wat ze
ker een vergissing zal blijken te zijn. 

» Met dergelijke regeringspartners 
heeft het geen zin nog langer over de 
grondwetsherziening te praten, te meer 
omdat hiervoor ook nog de medewer
king nodig is van de oppozitiepartijen. 
Het gebeuren van dinsdag bewees voor 
de zoveelste maal dat de grondwetsher
ziening niet haalbaar is met het huidige 
parlement. 

» Want van de aangekondigde « plech
tige oproep tot het parlement » om de 
ganse grondwetsherziening snel af te 
werken, heeft niemand iets gehoord. Al
leen de P.S.C, dringt erop aan, denkend 
aan haar grendels. 

» De regering zou beter teruggrijpen 
naar het oorspronkelijke plan-Eyskens, 
bedoeld om slechts te realizeren wat 
haalbaar is en de rest voor later te la
ten liggen. Een van de dingen die haal
baar zijn. is de gebiedsafbakening van 
het Brusselse, als de C.V.P. tenminste 
durft doorzetten ». 

DE NIEUWE GIDS 

Om dat minimum stukje vlaamse 
moed bij elkaar te rapen, zal de C.V.P. 
de vlaamse Volksuniezweep stevig op 
het logge lijf moeten voelen: dat erkent 
zelfs van Haverbeke in zijn « Nieuwe 
Gids », 2ij het dan zonder opgewekte 
gevoelens. 

« Nu het geschil sedert een drietal 
weken aansleept, is er geen kans meer 
— welke de gevolgen ook mogen zijn — 
dat de C.V.P.-senatoren het ontwerp 
125 goedkeuren alvorens deze kwestie 

van de baan is. In elk geval zal de 
Volksunie een debat openen over de zes 
randgemeenten en hun amendement op 
ren verklaren urbi et orbi dat men van 
dat stuk verdedigen. De C.V.P.-senato-
hen niet moet verwachten dat zij, zoals 
hun kollega's in de Kamer dit deden, op 
dit stuk van de Volksunie afstand zul
len nemen ». 

LE PEUPLE 

B.S.P.-bons Larock verwijt de Volks
unie, wat voor ons een reden tot fier
heid kan zijn, de vlaamse C.V.P. te 
divingen te gaan, waar zij aanvankeh]k 
niet wilde treden. 

« De gewestelijke planifikatie, dat is 
de kern van het debat. Het gaat om een 
bazishervorming die door andere zal 
gevolgd worden in een onomkeerbare 
zin Maar hier breken de taalkomplek-
sen los. Onder druk van de Volksunie 
hebben C.V.P.-leden onder andere vor
men eisen naar voorgebracht zonder 
betrekking met de ekonomische inhoud 
van het ontwerp. Zal de verbetenheid 
van de taalgeobsedeerden de heer Eys
kens er toe dwingen zijn ontslag aan de 
koning aan te bieden ? Dat de schuld 
dan valle op hen die de ware proble
men hebben geofferd aan het taal-ge-
meenschaps-opbod van C.V.P. en Volks
unie ». 

DE TOERIST 

Voor de Vlamingen, die in het afmat
tingsspelletje dat wordt opgevoerd wel 
eens zouden vergeten hoe belangrijk 
voor de vlaamse toekomst het huidige 
gebeuren is, vat Jozef van Overstrae-
ten de kern van de vlaamse sukkelach-
tigheid nog eens zeer goed samen in 
zijn « Zon en schaduw over Vlaande
ren ». 

« Het is onze dwingende plicht de 
Vlamingen steeds opnieuw te waarschu
wen tegen wat de regering, onder de 
aanvaarde druk van Walen en Brusse
laars en met de medeplichtigheid van 
een aantal voor het nationale vlaamse 
belang onverschillige vlaamse parle
mentsleden — om voor sommigen niet 
heel wat erger te zeggen — met ons 
volk voorheeft. 

» Ze is vanzins op staatkundig, eko-
nomisch, financieel gebied de Vlamin
gen te ontnemen waarop ze als grote 
meerderheid in de staat recht hebben 
en ze schenkt hun daarvoor in de plaats 
niets dan ijdele beloften, waarvan ze 
goed weet dat die met haar grendelstel
sel niet in vervulling kunnen gaan ! 

» De regering is ons. Vlamingen, op 
elk gebied in de minderheid aan t stel
len, ons Vlamingen, die 60 pet. zgn van 
de belgische bevolking, die 60 pet. le
veren van de soldaten, 60 pet. van de 
staatsinkomsten, enz. 

» Dat een paar vlaamse ministers, die 
de knepen van de foor kennen, met 
kunst- en vliegwerk de aandacht van de 
brave Vlamingen trachten af te leiden 
van hun levensbelangen, dat mag niet 
gebeuren ! ». 

VOORUIT 

In Den Haan-aan-Zee hebben de 
Jong-Socialisten het uitgekraaid, welk 
verschil er is tussen gepraat en daad in 
de B.S.P. 

« De Jong-Socialisten kunnen Henri 
Simqnet niet langer meer als socialist 

» Zijn beslissing adviseur te worden 
van een kapitalistische maatschappij is 
volkomen tegen de geest van de statu
ten van de B.S.P., en de geest van het 
kongres te Molenbeek. Wi.i zullen de 
uitsluiting van Henri Simonet eisen op 
de eerstvolgende Algemene Raad ». 

» Dit s tandpunt werd ingenomen dooi
de ongeveer 500 Jongsocialisten die met 
Pinksteren waren samengekomen te 
Den Haan. 

» Simonet was lid van de raad van 
beheer van de M.B.L.E., maar nam «om 
persoonlijke redenen » ontslag uit deze 
funktie Hij werd er wel adviseur. 

» De Jongsocialisten gingen tijdens 
het Pinkstertreffen na. in hoeverre de 
jongeren vertegenwoordigd zijn op ae 
lijsten van de gemeenteverkiezingen. 

•» De J o n g s o c i a l i s t e n verklaarden 
hierover : « Praktisch nergens staat een 

jongere op een verkiesbare plaataL 
Nochtans had voorzitter Leo CoUard ge» 
vraagd een ruim aandeel te geven aan da 
participatie van de jongeren ». Een af» 
gevaardigde uit Antwerpen rezumeer-
de : « De Jongsocialisten krijgen enkel 
een kans door het afsterven van een 
oudere ». 

W. LUYTEN 

Restaurant 

WALLEBEKE 
Rijksweg Gent-Kortrijk 

ASTENE - DEINZE 

't Maandags gesloten 

J 

BECO 
levering 

BECO 

BECO \ 

p.v.b.a BECO 
Tel. 

van gas- en 

Benzinestations 

/erwacht ook Uw 

Krijgsbaan 236 

: (03)52.81.73 

BECO 
sfookolie ! 

BECO 
! 

bestelling ï 

ZWIINDRECHT 

32.02.10 

RIJK WORDEN 
ZONDER WERKEN? 

AANDELEN KOPEN? 
Beursspekulatie I 

AanlokkeHjIc maar gevaarlijk! 
Tenzij U van v/anten weet. 
Onze sehriftellike kursui NIEUWE 

BEURSTECHNIEKEN, opgesteld door 
Amerikaanse beursspeclallsten, was 
voor duizenden In Amerika on Europa 
de wegwijzer naar het financieel tuk-
ses. 
Winsten van 3 0 % door het toepassen 
van onze moderne beleggingstechnie-
ken zijn slechts « goede gemiddelden ». 

BON voor gratis dokumentatle, op te 

zenden aan : 
INSTITUUT 
VOOR VERMOGENSBEHEER 

Postbus 293, 2000 Antwerpen 1 . 
Géén huisbezoek. 

Naam 

.-.«^^•.•MMftsft5*.^s.«*.es?^flftSMas»a9=-' 

Beroep f 

Adres : 

Groepen en maatschappijen 
allerhande I I I 

Speciaal voor U bedacht. 
IEDER DORTMUNDER 

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

INTERESSANT 
Avondmaal op vrijdag, 

zaterdag of zondagavond 
in een gezellige sfeer. 

Nadien krijgt U gratis gedu
rende 5 uur een der beste 

Oberbayern orkesten 
Middag- en avondmaal In groep 
gezellig, fi jn, goed en goedkoop. 

De grote tpectalifeiten zifn i Ochsen-
schwanzsuppa - Hongaarse goelasf • 
Eisbeln mit Sauerkraut Kip aan het 
spit • Krachtvleesi^^"»" befer dan In 

inlicht-tngen tei plaatse 
THIER BRAU HOF 

Leuven Tel. (016)46311 
THIER BRAU HOF 

Hulste Tel. ( 0 5 6 ) 7 1 5 3 6 
THIER BRAU HOF 

Antwerpen - Tel. (03)312037 
DE KLAROEN 

Aalst Tel. (053)22853 
THIER BRAU HOF 

Nieuwbrugstr. 28, Brussel 1 
Tel. ( 0 2 ) 1 8 . 7 4 . 8 9 
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VAN DE V.U.-LEIDiNG 
BERICHT AAN DE AFDELINGEN 

i . KONGRESBESLUITEN : Speciale uitgaven van «WIJ» 
op 12 bladzijden (zie ons nummer van 2 mei jl.) zijn te 
bekomen door voorafgaande storting van 0,60 fr. per 
elisemplaar op pr. 1476.97 van Volksunie V.Z.W. 1000 -
Brussel 1. 
De afdelingen die er dus belang in stellen dienen hun 
bestelling te doen via een storting. 

2. JEUGDBROSJÜRE : Zij dient eveneens op bovenver
melde wijze besteld uiterlijk tegen einde mei. De kost
prijs er van bedraagt 1,50 fr. per brosjure. Bij wijze 
van voorstelling zal eerstdaags een eksemplaar van 
deze brosjure bij de afdelingsvoorzitters toekomen. 

ANTWERPEN 

Antwerpen (stad) 

DIENSTBETOON 
Alle dagen op het sekreta-

r iaat tijdens de openingsuren 
van 9.30 u. tot 16.30 u., donder
dags tot 19 u. Voor zekere spe
ciale gevallen van pensioenen 
regelt de heer Verduyn ons 
dienstbetoon elke woensdag 
rond 13 u. en donderdags van 
18 tot 19 u. 

Sekretar iaat Wetstr. 12 Ant
werpen. Tel. 36.84.65. 
KOLPORTAGE 

Zondag 24 mei, om 10 u. door 
Antwerpen-Zuid. Vertrek om 
10 u. Ingang I ' ie lpark. 
VERGADERINGEN 

Steeds op het sekretariaat : 
elke tweede donderdag der 
maand : bestuursvergadering. 
Elke tweede woensdag AGOD. 
Elke maand VUJO Antwerpen 
Stad (voor juiste dag, bel het 
sekretariaat 36.84.65). 

ANTWERPEN (Arr.) 

VLAAMS VERBOND VAN 
GEPENSIONEERDEN 

De leden van dit verbond 
worden vriendelijk uitgeno
digd, volgende vrijdag 29 mei 
t e 14 uur, aanwezig te zijn op 
he t Bejaardentehuis Gitscho-
telhof, (adres onder rubriek 
Borgerhout) , om er onder ge
leide een bezoek te brengen 
aan deze enig mooie instelling. 

Balen • Olmen 
VERKIEZINGSFONDS 
De komende verkiezingsstrijd 

zal veel geld kosten. Geen 
woorden maar daden. Wij ver
wachten uw steun op P.R. 
150.15 van « Kredietbank » Ba
len, met vermelding « voor re
kening 1193/00971 Volksunie 
Balen-Olmen ». Dank bij voor
baat. 

Borgerhout 

LEEUWEVAANDELSLAG 
Reeds kwamen bestellingen 

toe. Aarzel dus niet langer en 
bestel tijdig uw leeuwenvaan-
del op ons plaatselijk sekreta

r iaat (zie verder) . Pri js 195 fr. 
135 X 150 cm. Pr ima kwaliteit. 
Bij de bestelling vermelden : 
mast- of raamvlag. 

Met onze vlaamse hoogda
gen moet de «Leeuw» klauwen! 

5 JUNI-
VOLKSVERG ADERING 

Onder het motto « Tegen 
grendels - Voor federalisme », 
belegt het arrondissement Ant
werpen een grote volksverga
dering op vrijdag a.s. 5 juni t e 
20 u. in de zaal Thierbrauhof, 
Groenplaats te Antwerpen. On
ze algemene voorzitter Frans 
van der Eist en volksvertegen
woordiger Hugo Schiltz, zullen 
er het woord voeren. Tevens 
wordt voor een muzikale om
lijsting gezorgd. 

NATIONALE MEETING 
OP 13 JUNI 

Niet alleen te Antwerpen 
doch overal worden er volks
vergaderingen gehouden. Als 
hoofdbrok krijgen wij de na
tionale meeting op zaterdag 13 
juni te 15 uur in de Magdalena-
zaal te Brussel (nabij het Cen
traal tSat ion) . Sprekers, onze 
mandatarissen Anciaux, De-
facq en Claes. 

De Magdalenazaal moet ge
vuld zijn ! Mogen wij onze le
den en lezers, die de verplaat
sing met de auto doen, zo zij 
plaatsen beschikbaar hebben, 
vriendelijk vragen dit aantal 
mee te delen aan ons sekreta
riaat : Juu l Dillen, Lode Van 
Berckenlaan 184, tel . 21.30.90. 
Bij voorbaat dank. 

ONZE KOLPORTAGE 
Was de opkomst niet groot, 

dan verheugden wij ons toch in 
de aanwezigheid van nieuwe 
krachten, hetgeen dan toch een 
wins tpunt is. Uit het aantal 
verkochte nummers bleek dat 
ook Oud-Borgerhout geenszins 
onverschillig staat ten opzichte 
van de V.U. zodat wij de volle
dige doorbraak — zo dat al no
dig is — kunnen tegemoet zien. 
Proficiat voor de kolporteer-
ders. 

HEDEN 
GITSCHOTELHOF 

Heden zaterdag vanaf 14 u. 
en morgen zondag vanaf 10 uur 
staat ons Bejaardentehuis open 
voor alle belangstellenden. 
Doorlopend rondleidingen voor 
de bezoekers, vertoning van 
een dia-reeks over het leven in 
het tehuis, tentoonstelling van 
werken als vrije-tijds-beste-
ding. werken van kunstschilder 
Lauwers (rezident van Gitscho-
telhof). Gezellige drankgele-

Dankbaar om zijn leven aanvaarden we het binnentreden 
in Gods liefde van hem, die ons zo duurbaar is ; 

DE HEER 

FELIX PETRUS HEUS 
SCHEIKUNDIG INGENIEUR 

echtgenoot van mevrouw LOUISA NATHALIA VISSENAEKENS 
geboren te An twe rpen op 27 apri l 1896, over leden te St-Antonius-

Brecht (St-Jozefkl in iek) op 7 mei 1970, gesterl<t door de 
z iekenzalv ing 

Dit melden U met innige droef t ie id , doch met kristene gelatenheid : 
Mev rouw Felix Heus, geboren Nathalie VIssenaekens, z i jn echtgenote 
Dokter en mevrouw Hugo Heus-Stessel 
De heer en mevrouw Don Pescatore-Heus 
Me ju f fe r Cecilia Heus z i jn k inderen en schoonkinderen 
Jongeheer en j u f f r ouwen Hi lde, Ingr id , Ilse, Kristel en Peter Heus 
Jongeheer en j u f f r ouwen Cecilia, Catalina en James Pescatore 

z i jn k le inkinderen 
Zi jn stof fe l i jk overschot werd bi jgezet in de fami l iekelder 

te Sint-Job- in- ' t -Goor. 
2020 — An twerpen , Jan Van Rijswijcklaan, 231 . 
2128 — Sint-Job- in- ' t -Goor, Brugstraat 152. 

genheid. In tegenstelling met 
ons vorig bericht heeft de op
voering van het poppenspel 
plaats op zaterdag te drie uur. 

Eveneens heden zaterdag 
avond in het restaurant een bo
dega, met aan het klavier Gas
ton Wauters. 

KLARE KIJK OP DE 
HAVENBELANGEN 

Op onze maandelijkse leden
vergadering handelde volksver
tegenwoordiger Schiltz over 
het havenbeleid. 

Op een overduidelijke wijze, 
énkel waar nodig met cijfers 
gestaafd, wist spreker ons een 
beeld op te hangen over het be
lang van onze vlaamse havens, 
namelijk : Antwerpen, Zee-
brugge en Gent. 
Vooral werd aandacht besteed 

aan de reuzetankers en het con
tainervervoer en wij mogen 
deze zaken niet overschatten, 
zoals al teveel gedaan wordt. 
Men moet dat alles rustig kun
nen bekijken, zonder de harts
tocht, vooral dan op gewestelijk 
vlak, aan bod te laten, met en
kel en alleen het belang van 
ons volk voor ogen. 

De ernstige vragen en de aan
dacht voor het wederwoord wa
ren een bewijs temeer dat het 
behandelde onderwerp én goed 
gekozen én op zijn tijd was. 

Zoals in een vorig nummer 
meegedeeld, verschijnen de toe
spraken, gehouden op onze le
denvergaderingen, uitvoerig in 
« Borgerhoutse Tijdingen », ons 
maandblad, waarop men kan 
abonneren door storting van 50 
fr. op postrek. 549.18 van Kre
dietbank, Borgerhout-Centrum, 
met vermelding ; voor rek. 
1131/013/06644 van Jos. Ver
bergt. Desgewenst kan men la
ten ontvangen door een kaartje 
te zenden aan ons sekretariaat : 
Juu l Dillen, Lode Van Bercken
laan 184, 2200 Borgerhout. 

Ekeren 
GROTE 
VOLKS VERGADERING 
ANWERPEN 

Het arrondissementsbestuur 
van de Volksunie Antwerpen 
houdt een grote volksvergade
r ing op vrijdag 5 juni e.k., om 
20 u., in he t Thierbrauhof, 
Groenplaats te Antwerpen. De 
heren Fr. van der Eist en H. 
Schiltz komen spreken over 
« Tegen Grendels - Voor Fede
ralisme ». Niemand mag ont
breken. 

VOLKSUNIE-MEETING 
BRUSSEL 

Het arrondissementsbestuur 
Brussel richt een massale 
Volksunie-meeting in, in ver
band met de speciale rol die 
Hoofdstad Brussel en omgeving 
speelt, zowel in he t raam van 
de grondwetsherziening, in het 
kader van de ekonomische de-
centralizatie als in het belang 
van de gemeenteraadsverkie
zingen. Zaterdag 13 juni e.k., 
om 15 u.. in de Magdalenazaal, 
Duquenoystraat t e Brussel 
(nabij he t centraal stat ion). 
Men doet een dringende oproep 
zo talrijk mogelijk aanwezig te 
zijn. De zaal moet proppensvol 
zijn. Wij rekenen op onze leden 
van Ekeren. 

PAMFLETAKTIE 
In verband met de gemeente

raadsverkiezingen kunnen wij 
nog medewerkers gebruiken 
voor het verspreiden van 8500 
pamfletten in onze gemeente. 
De nieuwe en jonge kiezers 
zullen een jeugdbrosiure ont
vangen via de post. Het klaar 
maken van de adressen uit de 
kiezerslijsten vraagt tijd en 

werk. Leden in het bezit van 
een schrijfmachine kunnen 
hierbij helpen. In beide geval
len neme men kontakt op met 
de sekretaris, A. Bollen, Koe
koeklaan 7, tel. 644943, of met 
M. Van Tongerloo, Leliënlaan 
62, tel. 645514. 

GEMEENTERAADS
VERKIEZINGEN 

De Volksunielijst Ekeren is 
zo goed als klaar. Eventuele 
kandidaten, liefst jongeren, 
kunnen nog altijd terecht bij 
de voorzitter, L. Van Vlimme-
ren. Hoogboomsesteenweg 22, 
tel. 644148. 

VLAAMS-NATIONAAL 
ZANGFEEST 

Vregeet niet op zondag 31 
mei e.k. uw leeuwenvlag uit te 
hangen. 

BESTUURSVERGADERING 
De eerstvolgende bestuurs

vergadering op dinsdag 2 juni, 
om 19 u 30, ten huize van de 
sekretaris. 

Heist-op-den-Berg -
Booischot • Hallaar 
MEETING 

Vrijdag 5 juni om 20 u. mee
ting in het gewoon lokaal aan 
het station van Heide-Lo. Spre
ker : volksvertegenwoordiger 
Ludo Sels, over de anti-grendel-
aktie en de komende gemeente
raadsverkiezingen. 

Mechelen 
ARRONDISSEMENTELE 
MEETING 

Vrijdag 12 juni om 20.30 u. 
arrondissementele meeting in 
de zaal Dageraad, Hallestraat 
(Grote Markt) Mechelen. 
Sprekers : volksvertegenwoor

digers Anciaux en Mattheys-
sens over « Geen Grendels » en 
« Integraal Federalisme ». 

Mortsel 
IN MEMORIAM 

Wij betuigen ons diep mede-
voelen aan dhr. en mevr. Ver-
spreet-Gaethofs (Past. Soete-
weystr.) en familie, bij het 
plotse overlijden van dhr. Jo
zef Gaethofs. 
PROFICIAT 

V.U.-afdeling en bestuur -
Mortsel wensen dhr. en me
vrouw Marcel Janssen-Duys een 
welgemeend proficiat bij hun 
huwelijk, en betrekken graag 
beider ouders bij hun geluk
wensen. 

WENSEN 
Een spoedig en algeheel her

stel wensen wij van harte de 
heer D. Appels na het hem 
overkomen ongeval. 

Na het zware verkeersonge
val van 26 april, verlieten me
vrouw en mej . H. Mattheyssens 
deze week de kliniek en keer
den weer t e Mortsel. Dat snel 
alle kommer en zorgen ver
dwijnen wensen wij U beiden 
van harte, alsook aan onze 
volksvertegenwoordiger Rei-
mond Mattheyssens. 

Brabant 
A s s e 
BESTUURSVERKIEZINGEN 

Op 12 mei 1.1. hadden in de 
afdeling Asse bestuursverkie-
zingen plaats, bijgewoond door 

VOOR EEN VEILIGE CELDBELECGINC 

VOOR EEN GOEDE BOUWGROND 

VOOR AANKOOP EN VERKOOP V A N 

ONROERENDE GOEDEREN 

via "GROEP DE BONDT 
Coremanssf-raaf 22, Berchem-Antwerpen 

Telefoon : 03/30.18.85 

li 

arr. voorzitter Piet Vrancken 
en arr. sekretaris Frans Adang. 
Meer dan de helft van de leden 
waren hiervoor opgekomen, en 
kozen tussen de 11 kandidaten 
de volgende : voorzitter Jan 
Van de Putte , Keesdallaan. 21 ; 
sekretaris : Theo Peeters. Hui-
negemstraat, 43 ; ondervoorzit
ter : Jos Vynckier : organizatie: 
Jan Ringoot ; VUJO • Eugeen 
De Knop. Veel sukses met de 
gemeenteraadverkiezingen ! 

Strombeek-Bever 

De Volksunie Strombeek-Be
ver richt een bus in naar het 
33ste Vlaams Nationaal Zang
feest op 31 mei. Prijs : 60 fr ; + 
50 fr. voor de toegangskaart. 
Vertrek : aan de kerk om 12,30 
uur. Terug om 20 \xvf. Inschrij
vingen bij mevr. Jannes, Van-
dernootstr. 2. te Strombeek-
Bever 

zoekertjes 
Vlamingen thuis te Bredene aan Zee 
in Pension-Restaurant PETRA, Dr i f t 
w e g 95, Bredene aan Zee. Verzorg
de keuken, alle komfort r 58 

Man, 56 j . zoekt p i . als magazi inier 
of iets dergel i jks. Kontakteren Se
nator Souwens, Eeuwfeestlaan 163, 
Lier, te l . (03)70.11.52 T 80 

« Almeria » . « Costa del Sol ». ver
kavel ing van « La Fuente Cilia », 
van 20 bfr. per vierkante m. af. 
Zicint op zee. Inl. te l . (03)49.56.27 
Reeds percelen van 1000 vlerk. m. 
tot 7 ha. 1 81 

Jongedame, 25 )., d ip loma plastische 
kunsten van een hogere technische 
kunstschool, zoekt passende betrek
k ing. Schr. of bel len senator Jor is-
sen, Astr idlaan 80, Mechelen (015) 
19994. T 75 

Jongeman, 25 j . zoekt betrekk ing 
als bediende An twerpen , St. Niklaas 
o f Mechelen. Schr, of bel len %en. 
Jorissen, Astridlaan^ .80, . .MecJuele^, ; 
te l . (015)19994 ' " f 75 

Te koop zeer mooi en rust ig gele-
gèH appai tement met tu in te Mor t 
sel. In l icht ing.: te l . 015/51550 T 7 ^ 

Jonge dame zoekt part- t ime betrek
k ing in het Antwerpse : telefoniste 
o f receptioniste, N., F., Eng. Schr i j 
ven o f telefoneren senator W. Jor is
sen, Astr idlaan 80, Mechelen, te l . 
051/19994. T 8 4 

Gemeubeld appartement voor max. 
5 personen te huur gedurende de 
zomermaanden, op 100 m. van de 
zee te Raversijde - Middelkerke. 
Gunst ige voorwaarden. Tevens ge 
meubelde kamers te huur met o f 
zonder ontbi j t . Tel. 059/729.40 

T 85 

Bediende 42 jaar zoekt betrekking 
in omgeving van of te Brugge zelf. 
Goede referenties. Schrijven blad 
onder letters K.V.D. T 86 

le jppt f^M 

I . van Overstraeten 
Hoofdredakteur 

A l le br iefwissel ing voor 
redaktie naar : 
Rotafyp, Sylvatn Duppislaan 
110 • 1070 Brussel Tel 
23.11 98 

Beheer 

Voldersstraat 71. Brussel 1 
re l . ( 02 )125160 

Al le klachten voor nief ontvan
gen van blad op d i t adres. 
Jaarabonnement • 300 fr. 
Halfjaarl i jks • 170 fr. 
Driemaandeli jks ; 95 fr. 
Abonnement bui tenland • 

480 tr 
Steunalsonnemerrf 820 fr. 

(m in imum) 
Losse nummers 8 f r 
Al le stort ingen voo i hel blad 
op postrekening 1711.39, 
« W i j » Vlaams-nationaal week
blad. 

Verantw uitgever Mr. F Van 
der EItt Beizegemstrast 20 

Brussel 12 
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Brussel (arr.) 
ARR. SEKRETARIAAT 

Het arrondissementeel sekre-
tar iaat is open elke werkdag 
van 19.15 tot 22 uur Iedereen 
kan terug terecht op ons sekre-
tariaat. voor zowel sociaal 
dienstbetoon als voor de partii-
aktiviteiten en administratie. 
Tel : 17.92.18. Adres Dupont-
straat 27 te Schaarbeek 1030. 
SOCIAAL DIENSTBETOON 
VOLKSVERTEGENWOOR
DIGER DR. VIK ANCIAUX 

1ste dinsdag v /d maand : 19 tot 
20 uur : Arrond. sekretariaat, 
Dupontstraat, 27 te Schaarbeek ; 
2de dinsdag v/d maand . 19,30 -
3de dinsdag v/d maand : 19,30 -
20 uur : Fenikshof te Grimber
gen ; 20 - 20,30 : Bij Buelens, 
St. Amandsplein, Strombeek ; 
21 - 21,30 uur : Kummelshof, 
Brusselsesteenweg te Asse. 
4de dinsdag v/d maand : 19 - 20 
uur : Bij Theo Pauwels, Haacht-
sesteenweg te Evere ; 20 - 21 
uur : Bij Pancken, Vilvoorde
laan, 60 te Zaventem ; 21 uur : 
Avondlust te Steenokkerzeel. 

AKTIE BRUSSEL 
EN RANDGEMEENTEN 
« VAN HERTOGENNEDAL 
TOT NU » 

Wij weten dat uw volle aan
dacht gevraagd wordt voor de 
nationale anti-grendelaktie. Wij 
weten dat heel uw werking 
meer en meer afgestemd wordt 
op de kampanje voor de ge
meenteraadsverkiezingen. Toch 
durven wij met aandrang be
roep doen op uw medewerking. 
Wij zijn er immers van over
tuigd dat U tenvolle beseft 
welke uitzonderlijke rol Hoofd
stad Brussel en omgeving 
speelt, zowel in het raam van 
de grondwetsherziening, in het 
kader van de ekonomische de-
centralizering als in het alge
meen belang van de gemeente
raadsverkiezingen. Deze aktie 
die vooral gevoerd wordt met 
pamfletten en affiches, is on
dertussen begonnen. Afdelin
gen die nog niet in het bezit 
zijn van het nodige propagan
damateriaal, kunnen dit steeds 
verkrijgen op het arr. sekreta
r iaat Brussel, Dupontstr. 27 te 
1030, Brussel ; tel. : 17.92.18. 
Zaterdag 13 juni e.k. te 15 uur 
jjpoet dan de eindbekroning ko
men met een massale Volks
unie-meeting in de Magdalena-
zaal te Brussel (nabij het cen
t raal station). . , . „ . . , . «0 «•-." 
" De Magdalenazaal kan 2.000 

man bevatten. Zij moet gevuld 
zijn, zoniet wordt de Volksunie 
in Brussel uitgelachen, en zul
len de Vlamingen in onze 
hoofdstad er mogelijk de gevol
gen van dragen. Wij vragen U 
dringend deze vergadering bij 
t e wonen, maak al de nodige 
propaganda ervoor bü leden en 
simpatizanten, organizeert au
tobussen, mobilizeert personen
wagens. Laat Brussel niet los ! 

Steun voor deze aktie : per : 
8654.50. van de Volksunie Brus
sel, met vermelding : Aktie 
Brussel en Randgemeenten. 
Beste dank ! 
MAATSCHAPPELIJK 
DIENSTBETOON 
(Wijziging) 

Van 1 juni af zal A. van Wal-
leghem, zijn mensen ten tien-
ste staan op dinsdag van 19 tot 
21 uur en vrijdag van 15 tot 17 
uur. Dus niet meer zoals in 
't verleden op zaterdag. 

SOCIAAL 
DIENSTBETOON 
VOLKSVERTEGEN
WOORDIGER E. DE FACQ 
— 5 mei 1970 : 7 uur Pamel 
[(Roosdaal) Café Den Tim. bij 
de kerk ; 7.30 uur Gooik, Café 
De Groene Poorte, Kerkplein ; 
8 uur Vollezele, Zaal Mersch, 
Kerkplein. 

Afspraken kunnen ook ge
maakt worden door bemidde
ling van G. De Doncker, pro
vincieraadslid, Gooik of van 
Meester F. Vannijvel, Kester. 
— 19 mei 1970 : 7 uur Hekel-
gem. Restaurant Lindenhove. 
Afspraken ook via de heer A. 
De Schrijver, voorzitter afde
ling Hekelgem. 
— 21 mei 1970 : 7 uur St. Mar-
tens-Bodegem, Café F. De Rij-
bel. Stationsstraat ; 8 uur Ter-
nat . Café Meert, Keizerstraat. 
Afspraken ook via M. Panis, 
provincieraadslid, Dilbeek, of 
F. van Droogenbroeck provin
cieraadslid, Liedekerke. 
— 26 mei 1970 : Opwijk (af
spraken via F. Berghmans. Ni-
novcstraat 28). 
— 27 mei 1970 : 6 uur Dworp, 
Café De Leeuwerik, Kerkplein; 
7 uur Buizingen, In de Wel
kom, d'Exaerdestraat ; 7.30 uur 
Halle, Café De Sleutel, Markt
plein. 

— 2 juni 1970 : 7 uur Pamel 
(Roosdaal), Café Den Tim, bij 
de kerk ; 7.30 uur Gooik, Café 
De Groene Poorte, Kerkplein ; 
8 uur Vollezele, Zaal Mersch, 
Kerkplein. 
— 16 juni 1970 : 7 uur, Hekel
gem, Restaurant Lindehove. 
— 18 juni 1970 : 7 uur St. Mar-
tens-Bodegem, Café F. De Rij-
bel, Stationsstraat. 
— 23 juni 1970 : Opwijk (af
spraken via F Berghmans, Ni-
novestraat 28). 
— 24 juni 1970 : 6 uur Dworp, 
Café De Leeuwerik, Kerkplein; 
7 uur Buizingen, In de Welkom, 
d'Exaerdestraat ; 7.30 uur Hal
le, Café De Sleutel, Markplein. 
Afspraken voor Overijse en 
Hoeilaart kunnen gemaakt wor
den door bemiddeling van M. 
Dominet," Esdoornenlaan, 53 -
Overijse. 

Alle schriftelijke vragen 
richten aan het adres : Bekker-
zeelstraat 12 - St. Ulriks-Ka-
pelle. 
UITDELEN PAMFLETTEN 

Voor onze grote meeting van 
13 juni in de Magdalenazaal 
worden aan de brusselse sta
tions pamfletten uitgedeeld 
met onze doelstellingen in ver
band met Brussel en omstre
ken, en als begin van de kies-
strijd in ons arrondissement. 
Deze uitdelingen gebeuren tel
kens van 6,30 tot 9 uur. Op 2 
juni : Noordstation ; 3 juni : 
Centraal Station ; 4 juni : Zuid
station ; 5 juni : Station Schaar
beek. Dit is om vooral de over
grote meerderheid van de 
Vlaamse pendelaars naar Brus
sel t e bereiken. Alle vrijwilli
gers voor deze straataktie ten 
zeerste welkom op betreffende 
data en tussen voornoemde 
uren. 

Brussel (stad) 
MAATSCHAPPELIJK 
DIENSTBETOON 

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

De Volksunie - afdeling Brus
sel, richt op 23 en 24 mei a.s. 
een smulparti j in, waarvan de 
opbrengst gaat naar de kas van 
de verkiezingskampagne. De 

.ijJIiproevers zullen in hun 
's'chik zijn. Pr i j s : 125 fr. 

Hekelgem - Teralfene -
Essene 
NAAR ZANGFEEST 

Dit jaar organizeren de 
Vlaamse verenigingen en de 
V.U. Hekelgem een busuitstap 
naar het Vlaams Nationaal 
Zangfeest te Antwerpen. 

Vertrek : 9 uur : Oud-Zandta-
pijt ; 9u.05 : Teralfene - Kerk ; 
9u.l0 : Essene - Kerk ; 9u.l5 . 
Caudenberg ; 9u.20 : Affligem -
Vijfhoek ; 9u.25 : Den Beer. 

Voormiddag : bezoek aan 
Lier, o.a. Zimmertoren en Be
gijnhof. Middageten te Ant
werpen. 14u.30 : Zangfeest. Te
rug via Dendermonde. Pri js : 
120 fr. (busreis + zitplaats). 

Inschrijven vóór 25 mei '10 
bij : Voor D.F. : sekretariaat 
Nieuwstraat 23 ; Voor V.V.K.S.: 
Dirk Van Goethem, Bellestraat 
87 ; Voor V.U. : De Schrijver 
Arthur, Brusselbaan 89. 

Jette 
ALGEMENE 
VERGADERING 

Algemene ledenvergadering 
van 11 mei, gewijd aan de ge
meenteraadsverkiezingen • over 
de politieke toestand in onze 
gemeente en over de voorge
stelde lijst van kandidaten 
werden alle nodige inlichtin
gen verstrekt door voorzitter 
Guido Knabben, door de pro
pagandaleider Jan De Berlan-
ger en door de arrondissemen-
tele sekretaris Frans Adang. 

Met eenparigheid werd goed
gekeurd : 

1) dat de afdeling Je t t e als 
Volksunie aan de gemeente
raadsverkiezingen zal deel ne
men : 2) de voorgestelde lijst 
van de eerste tien kandidaten ; 
3) dat het bestuur de lijst n-et 
geschikte personen zal aanvul
len, zodat we met een volledige 
lijst zullen optreden. 

Het bestuur dankt voor het 
vertrouwen, hoopt dat allen 
daadwerkelijk zullen helpen 
om onze werking tot een suKses 
te laten uitgroe'en en b-^"' "ft 
hiertoe niets onverlet te laten. 

Schaarbeek 
LEDENVERGADERING 

De Volksunie Schaarbeek be
legt een algemene ledenverga
dering op dinsdag 26 mei om 20 
uur, in het lokaal, bij ons lid 
Jan De Clippeleer, Lefrancq-
straat 4 (hoek Paleizenstraat) 
te Schaarbeek. Dagorde : voor
uitzichten in verband met de 
aanstaande gemeenteraadsver
kiezingen. 

Oost-Vlaanderen 
Aalst (arr.) 
ARRONDISSEMENTELE 
KADERDAG 

De arrondissementele kader-
dag zal doorgaan op zaterdag 
30 mei te 14 uur in Café De 
Vriendschap, Kerkst raat te 
Aalst. 

WIE GAAT ER MEE 
ZINGEN ? 

Op 31 mei a.s. rijden we met 
zijn allen naar het A.N.Z. i 

Daarom holt U vlug naar ons 
lokaal « De Vriendschap », 
Kerkstraat 9, waar U kaarten 
en plaatsen kunt bestellen te
gen 125 fr. (busreis -I- toegangs-
kaar t ) . Vertrek te 9 uur en aan
komst te 22 uur zeer stipt. 

Dendermonde 
VUJO-INFORMATIE-
AVONDEN 

Informatieavond over « Een 
progressief jeugdbeleid ». met 
als inleider volksvertegenwoor
diger Eugeen De Facq, op dins
dag 26 mei 1970 in de zaal «Den 
Ommeganck». Grote Markt te 
Dendermonde, te 20 uur. 

G e n t b r u g g e 
FINANCIËLE 
VERRICHTINGEN 

Ter intentie van de belang
stellenden kunnen wij medede
len, dat voortaan alle financiële 
verrichtingen ook kunnen ge
schieden door bemiddeling van 
de Kredietbank Gentbrugge : 
per. 145.31 - voor rekening 
4469/51.357 van Volksunie Gent
brugge. 

Heusden 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Provincieraadslid Oswald van 
Ooteghem : iedere 2e donder
dag van de maand — nu 14 mei 
— in de Nederbroekstraat 1, 
Heusden. 

Plaatselijk V.U.-bestuur : ie
dere zaterdagvoormiddag van 
10u30 tot 12u30 (zelfde adres 
als hierboven). 

Melle 
SOCIAAL 
DIENSTBETOON 

Elke dinsdag van 19 uur af 
bij De Sutter, Kard. Mercier-
laan 1. Ook op andere dagen na 
voorafgaande afspraak. 

Merelbeke 
SOCIAAL 
DIENSTBETOON 

ledere dinsdag vanaf 20 uur 
bij P. De Wit, Rodenbachlaan 8. 
Ook op andere dagen na telefo
nische afspraak op n° 52.67.79. 

DE GRIFFOEN 
Morgen zondag 24 mei naar 

Lissewege - Damme en Sluis. 
Vertrek om 10 uur aan de «Vier 
Wegen », Hundelgemsestw. Te
rug rond 19 uur. 

West-Viaanderen 
Brugge (arr.) 
5 JUNI 
VOLKSVERGADERING 

Te 20 uur in de Auditiezaal 
van het Koncertgebouw, St. Ja-
kobstraat. te Brugge, grote 
volksvergadering met senator 
Wim Jorissen — de leeuw van 
de Senaat — en volksvertegen
woordiger Vik A.nc'.aux. sim-
bool r\er i'^aamse weerbaarheid 
te Brussel. 

Zij komen in ons arrondisse
ment het offensief inluiden te
gen een aartsslechte grondwets
herziening, tegen de ondemo-
kratische grendels op de Vlaam
se par lementaire en numerieke 
meerderheid, en voor het enig 
valabele alternatief : federalis
me. 

Ingelmunster 
NIEUWE AFDELING 

De jongste aanwinst in ons 
arr. is de oprichting van een 
nieuwe afdeling te Ingelmun
ster. Harteli jk proficiat aan de 
stichters van deze afdeling die 
reeds kan roemen op een be
hoorlijk aantal leden. 

Izegem 
IJZERBEDEVAART 

Voor de IJzerbedevaart wordt 
een fiets- en voettocht inge
richt. Voor de « voeters » 
wordt de terugreis mogelijk 
per auto. (Inlichtingen : Vlaams 
Huis) . 

's Avonds feest in het Vlaams 
Huis. Iedereen harteli jk uitge
nodigd. 

Oostende 4 

Kortrijk (arr.) 
LENDELEDE 

Alle Vlaamse vrienden wor
den verwacht op he t 2e V.U.-
Familiefeest heden zaterdag 23 
mei om 20u.30 in de zaal de 
« Handboog », Plaa ts 6 te I^en-
delede ! 
VLAAMS NAT. ZANGFEEST 

Nog enkele plaatsen beschik
baar op de bus naar het zang
feest zondag 31 mei. Laatko
mers : vlug inschrijven in 
« 1302 », Burg. Reynaer ts t raat 
9, te Kortrijk. Prijs, ingangs-
kaar t inbegrepen : 165 fr. 
AUTOKARAVAAN 

Zaterdag 30 mei t rekt een au
tokaravaan door ons arrondis
sement om de volksvergade
ring van 1 juni aan te kondi
gen en om nogmaals te protes
teren tegen de regeringsvoor
stellen inzake de grendels. Wij 
rekenen op een groot aantal 
deelnemers. Wie meeri idt zor-
ge ervoor om 14 u. aanwezig te 
zijn aan het lokaal « 1302 » te 
Kortri jk. 

Kortrijk (stad) 
ADVIESRAAD 

De volgende vergadering van 
de adviesraad heeft plaats op 
13 juni 1970 om 16 uur, in 
« 1302 » te Kortr i jk De advies
raad is samengesteld uit de 
meest aktieve leden van de 
Volksunie-afdeling. Het is dui
delijk dat de adviezen uitge
bracht door deze raad door
slaggevend zijn voor de rich
ting welke de afdeling Kortr i jk 
kiest in he t bepalen van zijn 
plaatselijke aktiviteiten. 
DIENSTBETOON 
PROVINCIAAL RAADSLID 
ROGER A. VANDEWATTUNE 

Zaterdag 23 mei 1970 : van 11 
uur tot 12 uur, lokaal « 1302 », 
Kortri jk ; Van 14 uur tot 14,30 
uur : Café 't Park Tiegem ; 
Van 14,30 uur tot 15 uur • Café 
Century Kerkhove ; van 15 uur 
tot 15,30 uur : Café Den IJzer, 
An ze gem. 

Zaterda g30 mei 1970 : van 11 
uur tot 12 uur : Lokaal « 1302 » 
te Kortri jk ; van 12 uur tot 13 
uur • « Café De Cirkel » te 
Kuurne. 

M e n e n 
TURNEN 

De turnlessen in de school 
« Hoogland », Debunnestraat, 
voor de vrouwelijke leden de 
maandagavond van 20 tot 21 u. 
en voor de manneli jke leden de 
donderdag van 20u.30 tot 21u.30. 
kennen een steeds groeiend 
sukses. Nieuwe deelnemers 
welkom op de lessen. 
VLAAMS KRUIS 

Op de wedstrijden te Brugge 
en waaraan alle plaatselijke 
afdelingen deelnemen.' behaal
den twee afdelingen uit ons ar
rondissement een zeer goede 
uitslag. Aan afd. Menen. 2e en 
afd. Kortrijk, 6e. onze harte
lijkste gelukwensen. 

AUTOKRAVAAN 
Zaterdag 30 mei e.k. t rekt een 

V.U.-autokaravaan door ons ar
rondissement, in het kader van 
de aktie tegen de grendels en 

• voor het Federalisme. Samen
komst om 14 u aan lokaal 
« 1302 » te Kortrijk Kandidaat 
deelnemers kunnen zich vanaf 
heden opgeven in het lokaal. 

DOSFELINSTITUUT 
Het Dosfelinstituut r icht op 

9 juni een diskussie in met als 
onderwerp : het federalisme als 
levensbeschouwing en politie
ke leer. Inlichtingen en in
schrijvingen bij Jaak Vande-
meulebroecke. Anjelierenlaan 
25, Oostende. 059/804.28. De na
druk zal gelegd worden op de 
diskussie en de persoonlijke 
inbreng. Inleider Walter Luy-
ten. 

Oostende - Veurne -
Diksmuide 
ARR. RAADSVERGADERING 

Zondag 24 mei vergadert on
ze raad te Diksmuide met o.a. 
bezoek van een delegatie van 
het part i jbestuur. We wensen 
langs deze weg de afdelingsbe
sturen er nogmaals op te wi j 
zen dat voor deze vergadering 
twee belangrijke beslissingen 
dienen gestemd t e worden ï 
het nieuw VUJO-statuut en t e 
vens het financieel gedeelte ui t 
het dokument van de redakt ie-
raad inzake de propaganda. 
Men vergete he t niet. 

Roeselare • Tielt (arr.) 
KOLPORTAGE 

Morgen zondag 24 mei grote 
kolportage in het centrum van 
Roeselare. Alle kolporteurs op 
post om 9.00 u. in De Blauw-
voet. Stationsplein. 
ALLE HENS AAN DEK 

De kaderleden worden ver
wacht op de vergadering va-^ 31 
mei, 10 uur, in het Vlaams Huis 
te Izegem. 
GEMEENTERE ADS-
VERKIEZINGEN 

Alle leden worden vr iende
lijk verzocht hun suggesties m 
verband met de gemeenteraads
verkiezingen te laten geworden 
aan het afdelingsbestuur via 
het adres van de voorzitter Pa
tr ick Allewaert, St. Jozefstraat 
67, Roeselare. 

MEDEGEDEELD 
BRUSSEL NAAR HET 33e 
VLAAMS NATIONAAL 
ZANGFEEST - 31 mei 1970 

Het koördinatiekomitee voor 
Vlaams socio-kulturele mani
festaties - Brussel en omgeving, 
legt opnieuw verschillende bus
diensten in met bediening in 
de brusselse agglomeratie en 
omgeving. 

Vertrek : Tussen 7.30 en 8.30 
u., volgens uw bushalte. De 
juiste uurrooster met bushal te 
wordt U tijdig toegestuurd, sa
men met uw reisbiljet. 

Aankomst te Antwerpen : 
Rond 9.30 u. aan het Centraal 
Station. Vrijaf in de voormid
dag. 

Vertrek naar het Zangfeest : 
Om 13 u., eveneens aan he t 
Centraal Station. 

Terugreis Rechtstreeks te
rug (Omstreeks 20 u. in he t 
Brusselse). 

Prijzen : - Bus : 75 fr., fooi 
chauffeur inbegrepen. (Kinde
ren van 4 tot 10 jaar : 40 fr ) . 
- Kaar ten zangfeest : 50 en 25 
fr. (zolang onze voorraad 
s t rekt) . 

Inlichtingen en inschrijvin
gen : Bij uw medewerkende 
vereniging of op het koorden&-
rend sekretariaat : Koekelberg-
laan 6. Brussel (1080), teL 
02/25.76.33. 

J E F VAN HOOF 
TE ANTWERPEN 
JUBELKONCERT 

Volgende vrijdag 29 mei t e 
20 u., in de zaal « Roma », Turn-
houtsebaan, wordt bij gelegen
heid van het 115-jarig bestaan 
van de Menslievende Kr ing 
van Borgerhnut door het Phi l -
harmonisch Orkest van Ant
werpen onder leiding van 
Leonce Gras, een groot jubel-
koncert gegeven. 

Uitgevoerd wordt de «Onvol
tooide simfonie nr 6 » van Jef 
Van Hoof. alsmede een werk 
van Cesar Franck en L van 
Beethoven. 

Toegangskaarten tegen 100, 
80 en 50 fr te bekomen op tele-
foonr. 35 67.35 of 35.28 08 
(Donckx) binnenpost 3 en vra
gen naar de hr. De Buysscher, 
of Griffier Schobbenslaan 34 
Borgerhout. 
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SINDS NU 20 JAAR... 
Is onze arbeider nummer één ook onxe bedrijfsleider! 

En wat bijvoor 10 jaar schreef, blijft waar én aktueel... 
« Geen moeilijl^heid zal voor mi j te groot zi in 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 geschonken 
en nooit zi jn we afsrezakt naar minderwaardis: werk 
of seriebouw. We hebben het met ieder van onze 
kliënten heel ernstig en diep gemeend. We heb
ben hen een beetje warmte en oprechte genegen 
dienstvaardigheid geschonken. We hebben hun 
droom gerespekteerd zonder hun middelen te mis
bruiken ». 

DAT IS HET GEHEIM VAN ONS SUKSES! 
Waarom ? 
Dat heeft te maken met de kwal i 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 archltekt. met de gratis voor
l ichting en 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 Bankmaatschapplj, voor de Bank van Brussel, voor de Kredietbank, 

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

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

Maatschappij van Goedkope woningen, enz..a 

Voor niemand is het een avontuur geworden... 
w i j 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 vlllapercelen +2000m" van 260.000 F af. 
3 Gloednieuwe luxe-appartementen met Sauna van slechts 606.000 F af. 
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 
5 Kontich bil A l autosnelwegen en toch rustig, percelen voor meesterwo

ning 6 of lOm breed van slechts 170 000 F af 
7 Hohoken Ktoskoleln voor meesterwoning 6x30m nos geen 150.000 F. 
3 Genk: klaar om !n te staooen Drachtig appartement Nieuwbouw 2 of 

3 slaaokamers van slechts 760 000 F af 
9 Cent; D^mnoort orestisewoninsen met 2 siks van slechts 850.000 F af. 
10 Leuven: Residentieel park met villapercelen uitzonderli jk natuur

schoon van slecht»; 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 ' (if> beroeo'ïfl'^rhpfd ' de organisatie ! U vindt er « More Heart ! More brains ! » 

Geen stempel, maar cachet ! 
L»een onpersoonlijke seriebouw ' Steeds prinselijke eenvoud ' En telkens opnieuw voorname sti j l komfort en degelijkheid Zelfs 
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. 

CENT 
Onderbergen 43 

(09)25 19.23-(09)25.94.69 

GENK 
Wintersla;;straat 22 
Tel. r (011)544.42 

LEUVEN 
Brusset«e«traAt 33 
Tel.' mifi>?57 35 
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Minder kerkgangers in België 
Mis-daad neemt af 

Nixon breidt oorlog uit... 
. met één Pnon Pennetrek 

Staking bij M.B.L.E. 
Simonetel ig parket ! 

Russisch-roemeens overleg 
Niet alles Ceausescoek - en - ei 

Belgisch brevet: verkenningsvliegtuige» 

zonder piloot 

O m de v i jand in het p i loot je te nemen 

Heyerdahl met RA II vertrokken 

Hoera ' Hoera ! 

Relaties Moskou-Bonn... 

.. niet meer zo Bahr slecht 

San Domingo kiest prezident 
Slechte t i jd voor Balagueri l leros 

Ierse Jeanne d'Arc weer veroordeeld 
Meer Devl in 't gevang dan er ui t 

Nog altijd sprake van.. . 
. General Biscul T.T. 


