ONS OFFENSill
Lijst der meetings : vrijdag 12 juni, zaal Dageraad te Mechelsn, 20 u (Anciaux en Mattheyssens); vrijdag 19 juni,
zaal Serwir te St Niklaas, 20 u (Jorissen en Luyien);
zaterdag 21 juni, zaal Lorka te Hasselt, 15 u (van der
Etst en van Haegendoren). Nationale meeting op 7ntprdag 13 juni, Magdalenazaal te Brussel, 15 u (van der
Eist, Anciaux, Defacq en Ctaes).

Vlaams nationaal

Net als verledep week stond
ook deze week het grondwetsdebat in het teken van de bijzondere
meerderheden.
Eergisteren
eindigden de besprekingen in de Senaat op een verdaging van de
stemming
over de paragrafen
drie en vier van artikel 3-ter :
de afbakening van de brusselse
agglomeratie en de daartoe vereiste bijzondere meerderheid. Nadat de drie kleurpartijen
terzake
eerst een overeenkomst
hadden
gesloten, werd de hele • kwestie
van de bijzondere
meerderheden
terug op de helling gezet.
De publieke opinie begrijpt er
niets meer van. De man in de
straat wordt overdonderd
met
mooie frazen over de grondwetsherziening, waaruit een nieuw
België moet worden
geboren.
Maar twee weken aan een stuk
hield de Senaat zich bezig met
een kwestie die — alle mooie
woorden ten spijt — niets te zien
heeft met een nieuw België, maar
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des te meer mef de profijten en
belangen van de oude, aftandse
en tot op de. draad versleten
kleurpartijen. Al het gepraat over
de
bijzondere
meerderheden
komt in de grond neer op vulgaire
' partijpolitieke
berekeningen
de regering heeft
bijzondere
meerderheden voorgesteld, die de
CV.P.-B.S.P.-koalitie een eeuwigdurende toekomst moeten verzekeren ; de P.V.V. eist bijzondere
meerderheden die een driepartijenregering noodzakelijk
maken
Aan deze bekrompen
partijbelangen, aan de machtswellust van
de kleurpotentaten, aan hun verlangen om alle voordelen en prebenden van de
machtsuitoefening vrij te stellen wordt de
Vlaamse numerieke
meerderheid
in het parlement zonder skruputes prijsgeven. Nooit werd de
parlementaire
demokratie
óp
smeriger en cinischer wijze uitgehold en vermoord dan tans,
door de grendelaars.

OVERWINNAARS

HUN
"NIEUW"
BELGIË:
HET
OUDE
ROTZOOI

Op 7 februari jongstleden, na
meer dan een maand staking in
het limburgs mijnbekken,
kwam
te Brussel de mijntop bijeen om
uiteindelijk te beslissen dat er
tegen 1 juni een vergelijkende .
studie zou gemaakt word&i tus"sen de lonen van de mijnvpérkers
en van de arbeiders in '^ndere
sektoren. Deze beslissing /''volgde
op de duizendmaat
herhaalde
dooddoener « dat het maoiimum
werd bereikt » en « dat ^^rdere
toegevingen onze ekonornke zouden ontwrichten ».
Vandaag wordt het bewijs ge'
leverd dat de stakers van januari
en februari in Limburg gelijk
hadden. Vandaag is het voor iedereen duidelijk geworden dat de
aktie vat^et Permanent Komitee
en van a^ drieëntwintig duizend
stakers geleid heeft naar tastbare
rezultaten. De gebeurtenissen die
zich tans in Limburg
afspelen,
stellen duidelijk dat de staking,
dat de gebrachte offers niet vert
geefs waren.

eyskens beschouwt de voer als
wisselgeld voor de p,s.c.

HANDEL MET GROND
EN VLAAMSE MENSEN
Destijds werd bi3 de laalgrensafbakening de Voer bij Limburg gevoegd, niet
alleen omdat de Voerstreek onbetwistbaar Vlaams grondgebied is, maar ook
omdat de zes dorpen over de Maas golden als « kompensatie » voor de gebiedsafstand, waartoe Vlaanderen verplicht werd in de streek Komen-Moeskroen De streek Komen-Moeskroen
schijnt — net als Edingen, net als de
platdietse streek — verloren : de verfransing gaat er ongestoord haar gang
en de faciliteiten voor nederlandstaligen zijn er herleid tot een drieste karikatuur. Deze diefstal is voor de franstaligen echter nog niet genoeg; ze hebben nooit opgehouden, het statuut van
de Voerstreek te betwisten. De zes kleine dorpen met een oervlaamse bevolking werden uitgeroepen tot een soort
« Alsace-Lorraino » van het waalse
chauvinisme. En dit chauvinisme werd
steeds weer gevoed door de onzekerheid, die over het definitieve lot van de
Voerstreek bleef bestaan. Het meest
recente voorbeeld van deze onzekerheid
was het feit dat de zes Voerdorpen als
enige gemeenten van gans het land
geen eigen postnummer kregen; daar
het plan Eyskens voorzag, dat de Voerstreek terug uit Limburg zou worden
losgemaakt, wilde men de Voerdorpen
geen limburgse postnummers geven.

Verleden week voegde de P.S.C. —
het handjevol politiek en elektoraal onbeduidende Walen — een nieuwe bladzijde bij haar chantage-dossier : in ruil
voor een eventuele goedkeuring van het
nieuwe grondswetsartikel 3-ter eiste zij
onmiddellijke kompensaties in de
Voerstreek. Om het rampzalig bestaan
van zijn regering te redden, stemde
Eyskens toe : hij beloofde, dat er onverwijld een wetsontwerp zou neergelegd worden met als doel het losrukken
van de Voerstreek uit Limburg en het
plaatsen van de zes dorpen onder tweetalig regime.
Zo wordt de vlaamse grond langs de
Voer, zo worden de vlaamse mensen uit
de Voerstreek eens te meer verhandeld
als koopwaar : onnodig ruilobjekt in de
slavenhandel van de grondwetsherziening. De kring van het verraad en de
verzaking wordt gesloten : na het verlies van Edingen, van de streek KomenMoeskroen, van een aantal gehuchten
langs de oostvlaamse en brabantse taalgrens wordt ons ook de Voerstreek —
de enige « kompensatie » anno 1962 —
terug ontnomen.
De parlementsleden — ook de vlaamse — van de kleurpartijen kijken toe :
stomme handlangers en gewillige helpers van het franstalig» imperialisme,
knechten van de waalse Anschluss.
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C.V.P. . v . u
De uitgestoken hand van de
V.U. werd door de C.V.P. afgewezen, onder het klerikaal motto : « Bemint u w vijanden »,
hoewel de meeste zetels door
de V.U. van de C.V.P. voortkom e n (dus allebei + katoliek).
De C.V.P. «doet 't weer eens»,
dit kunt ge steeds op hun aanplakbrieven lezen. Waarom willen ze van de V.U. niet weten ?
Omdat deze partij te radikaal
voor de achtergebleven rechten
van de Vlamingen uitkomt, omdat de C.V.P. hun schamele o !
zo ! geminorizeerde P.S.C, geen
pijn zouden doen. Vergeet daarbij de Vlaamse socialistische
partij niet, met de zaak Brussel.
De V.U. is volgens de C.V.P.
te Vlaams, vergeet te zeer
Brussel, m a a r is te doordrijvend
en te doortastend om het zo nodige federaal stelsel, op alle gebied te bekomen ! De vlaamse
persoon moet steeds door beloften van de C.V.P. bedrogen
worden en dit p a k t niet bij de
V.U. De Vlamingen moeten bij
de a s. verkiezingen eens flink
bij de zaak zijn om daar eens
en voor goed mede gedaan t e
maken. Wie keurde in de senaatskommissie
de
grendels
goed : de voorzitter van de
Vlaamse C.V.P.-fraktie van de
Kerckhove, die op sarkastistische manier heel het tv-scherm
bezet, met zijn lach vol beloond
bedrog !
Vlaanderen eerst !
S.J., Mol

SPECIAAL FRANSDOLLE
MANIER !
Hier
wordt
gepast
ders »

te
een
om
in 't

Mol en gehuchten
speciale manier toede vlaamse « broeF r a n s te benaderen.

Weten die frankofone koloradokevers dan niet dat ze in het
eentalig nederlands taalgebied
verzeild zijn geraakt ? Ze lopen
de woonwijken voor een tot
nog toe onbekende firma, in het
eentalig F r a n s af. Ik vraag m e
af wat die kerels bezielt ? Ze
zijn nog te dom om te weten,
dat de deur voor hun neus
wordt dicht geklapt, w a a r n a ze
vol woede al vluchtende nog
eens bellen, om dan in h u n
kleine kamion schuil te gaan.
Is het misschien, dat Wallonië
bijna uitgestorven is, of op
doordachte franse wijze sommige Vlamingen te bedriegen ?
Ze zullen toch wel ondervinden dat wij onze antwerpse
Kempen nooit in hun handen
zullen spelen. Ge ziet meteen
dat bij hen alle manieren goed
zijn om het vlaams bewustzijn
schade te berokkenen. Waarom
zich hier in een vreemde taal
nestelen, terwijl Brussel vooral
met de 19 randgemeenten zo
groot is ?
J.S.,

Mol

VLAAMSE MANNEN
DIREKTE AKTIE
In verband met de Grondwetsherziening wordt in «Wij»
van 23 mei 1970 geschreven :
« Maar wij gaan ons niet laten
doen ! ».
Wij m e n e n integendeel dat
er veel kans bestaat dat wij
weer eens de gefopten zullen
zijn.
W a n t de t a m m e oppozitie
door de Volksunie in het parlement gevoerd is niet in staat
om die anti-vlaamse plannen t e
beletten. Ook de werking van
de Volksunie buiten het parlem e n t is te slap om de massa in
beweging te brengen. Met moties, debatavonden, dagbladartikels, meetings en betogingen
(de enige middelen tot nog toe
door de Vlaamse Beweging ge-

Ruimteroketten, computers,
k«mcenfrales, moderne wapens...
daarvoor zijn er miljarden ter beschikiüng: I

m a a r voor de o p l e i d i n g en h u i s v e s t i n g
van dove en bKnde kinderen
moeten we beroejp doen op
nw vrijgrevigrheid t
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bruikt) is er nog nooit een anti-vlaamse maatregel verhinderd geworden.
Wil de Volksunie iets bereiken, dan zal zij nieuwe metoden moeten gebruiken en veel
meer aan direkte aktie moeten
gaan doen.
Gebeurt dit niet onmiddellijk, dan is het te laat en k r i j gen wij een tweede Hertoginnedal dat nog erger zal zijn dan
het eerste.
Het is de tragiek van de
Vlaamse Beweging dat de leiding nooit iets voorziet : lang
op voorhand weet zij w a t de
vijand van zins is. Doch nooit
worden tijdig plannen gemaakt
om de voornemens te verijdelen
en nooit van te voren worden
maatregelen uitgedacht voor de
verschillende
mogelijkheden
die zich k u n n e n voordoen en
die dan, onmiddellijk op het gepaste ogenblik zoals voorzien,
in w e r k i n g k u n n e n worden gesteld.
H.B., A n t w e r p e n

HUN OPTICIEN

Brilmonturep
tnvoerdert . VANDERBRUGGEN i O i^rovlnclettraal 95. ANTWERPEN
TEL (03)36 12.94
Opticien*
Vraagt hei be^oelr var enz*
'/ariega nweerdigei

Ik heb respekt voor uw
Vlaamse strijd, ik begrijp U en
ik sta aan u w kant.. Maar ik
begrijp U niet meer, w a n n e e r
gij in u w eigen vlaamse volksgemeenschap dezelfde diskrimi-

natie toepast t.a.v. u w eigen
vlaamse vrouwen.
Dan duwt de vlaamse m a n de'
vlaamse vrouw in een hoek, dan
moet zij strijden om promotiekansen, om een plaats volgens
haar kapiciteiten, om een leidende funktie in de magistratuur, in vele fabrieken, in banken, om zitting in beheerraden,
om een verkiesbare plaats op
de lijsten voor de gemeenteraad. En w a t heeft de C.V.P.
gedaan tegen de ergerlijke diskriminatie in de wetgeving ?
Nochtans durft zij « kristelijk »
voor h a a r naam te zetten. En
vergeet dan m a a r gemakshalve
dat Kristus tegen de diskriminering van de mens was. Ik
begrijp de inkonsekwenties in
denken en handelen van de
vlaamse man niet, die binnen
de
eigen
volksgemeenschap
doet w a a r hij op nationaal vlak
zo razend k w a a d voor is.
Een Nederlandse

TAALPARITEIT
TE BRUSSEL
Het
gemeentebestuur
van
Brussel is er zich van bewust
dat tegen 1972 de taaipariteit
een feit moet zijn. Daarom
wordt de achterstand van de
nederlandssprekende
adjunktkommissarissen
weggewerkt
door een vlotte benoeming als
adjunkt - kommissaris - opziener
terwijl de vroegere bevoordeligde franssprekende adjunkten
ter plaatse blijven. Totdaar alles niet meer dan normaal.
Maar w a t ziet mijn oog ? 1)
Dat het gemeentebestuur v a n
Brussel de taaipariteit toepast
voor het globaal aantal politieofficieren, namelijk m e t de
graad van politiekommissiris
inbegrepen, hoewel dit een
aparte graad betreft, m e t benoeming door de koning. Daaruit spruit voort dat de stad
Brussel zich het recht toeeigent de hoge posten {politie-

kommissaris) aan de franssprekenden toe te vertouwen.
Deze franssprekenden hebben
weliswaar een taaleksamen afgelegd voor de oorlog 1940, onder het bewind van burgervader Max, taaleksamen
dat
slechts een formaliteit was, aangezien op de vragenformulieren te lezen stond « Niet slagen
in het Vlaams, is geen reden
tot uitsluiting ».
Tot op heden broebelen deze
heren slechts enige woorden
« Vloms » alhoewel h u n dikke
taalpremie's worden uitbetaald.
Wat
denkt
vice-goeverneur
Cappuyns daarover ?
2) Dat het voor het ogenblik
slechts één politiekommissaris
van de nederlandstalige rol benoemd is (op twaalf !). D a t er
g e m a n e u v r e e r d w o r d t om de
nederlandstalige
rechthebbenden op de graad van politiekommissaris te kelderen, doordat de gemeenteraad h u n k a n didatuur ongeschikt acht, because Nederlandstalig.
Daaruit vloeit voort dat d e
volgende franstalige kandidaten, de nederlandstalige voorbij streven n a a r de vetste b e taalde plaats van politiekommissaris. Laten w e o p m e r k e n
dat onder het hoger politiepersoneel m e e r nederlandstalige
universitairen zitten dan bij de
vooroorlogse franssprekenden.
3) Dat al dit gemaneuvreer
een
franstalige
universitair
(naoorlogs) moet toelaten, m e t
behulp van zijn « pistons », zo
vlug mogelijk tot politiekommissaris t e worden benoemd,
ten nadele van de nederlandstalige afgewezen kandidaten.
Leve de brusselse taalwetint e r p r e t a t i e en h e t gemaneuvreer met de ellebogen !
M.E., U k k e l
De redaktie draagt geen vet'
antwoordelijkheid
voor de iii'
houd der gepubliceerde
lezersbrieven. Ze behoudt zich het
recht van keuze en
inkorting
voor. Over
de lezer sbriev en
wordt geen briefwisseling
gevoerd.

van de redoktie
Brussel.
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i n de r e d a k t i e naa
a a r a a x . l e i d i n g van de l a *;e' £v ic —
deb^itten in 6e e n a a t , waar de acnt b a r e r de gr n d v e t s h e r z i e n i - . f aan net v e r s l a a n z ^ V . J i t r a c h t werk h o i d t ook een v o o r a f g a a n d 'bezoek aar de >e'
n a a t i n , v a a r we p o o l s h o o g t e gaan ne~er .
t'ar. l i r t de l a n g e ^ ' e t s t r a ^ t a l v e r l a t e -. wa -T,
o n o v e r z i c h t e l i - ' k e s t r c o Q var, p e n d e l a a r s , c i e *r
de 3 i i ' i 3 t e r i * i s en a d T i i n i s t r a t i e v e c e n t r a w e r .-:en i s e r dan aa ll •l a n ; d• o * r g e v ;• o e i•d• .
'^onderdagavoni zi-;n we weer
r de ier.i.at s e t r c i ^ Ken. waar de tweede 'weekr^^nde var, - - 5 e gr- nc
siening op volle toeren draaide,
warer e r
als V.U.-ne-sen niet alleen want
V . U . -v
vertep-enwoordigers konen een kijk'e r.eT.e
, de
(IV
noge v e r g a a e r i n g " z^vils de Senaat w c r d t g e r o e ' ö .
"^^westie var, t e zie-^ oe v e r ce za.^^en s t a a n e a ze-wat t e " s u p ' - c r t e r e n ' voor de V . ' \ - k o l l e g a ' s ir h e t
halfrond, die
" s u o r o r t e r s " ' d i r e k t met eer,
h a n d g e b a a r h-egroeten en waarvan so^-rigen zeif;
een p r a a t j e k^-^nen s l a a n .
T e l k e n s hebben we e n k e l e -^orgens van de c" r : K - e rij,
d i e sanen Tiet ons de l a a t s t e b l a d z i de:
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Internatioiiale luchtvaart

k.l.m.
overtroeft
sabena
in ameriko
(aco) De nederlandse luchtvaartmaatschappij K.L.M, heeft op geen kosten
gezien, en nodigde een aantal belgische
joernalisten uit naar aanleiding van het
doortrekken van de lijn op New York
tot in Chicago. Onze konfraters konden
« aux frais de la princesse » de nieuwe
lijn helpen invliegen.
Voor de K.L.M, was het inderdaad een
grote dag : europese luchtvaartlijnen die
hun terminus in New York hebben, en
niet verder kunnen doordringen in het
binnenland van de V.S.A., kunnen nooit
een winstgevende uitbating bereiken,
andere wél.
Dat is ook waar voor de belgische
luchtvaartlijn Sabena. Evenals de nederlandse ambassade te Washington,
heeft dus ook de belgische diplomatieke
vertegenwoordiging in de V.S.A. sedert
een paar jaar stappen gedaan om de
luchtverbinding van de Sabena tot Chicago te mogen doortrekken, maar België heeft geen sukses gehad. Nederland
wél.
Bij het beoordelen van het sukses van
de éne Beneluxpartner, en de mislukking van de andere, kan men nooit wiskundig bewijzen dat men gelijk heeft.
Maar we denken ons niet te vergissen
als we stellen dat de verklaring op twee
verschillende niveau's te zoeken is.
De K.L.M.-vertegenwoordiging te
New York was beter geschikt om onderhandelingen te voeren over dit moeilijke dossier. De direkteur van Sabena's
diensten aldaar is een gewezen officier
van de R.A.F., een (nederlandsonkundige) edelman van wie we aannemen dat
hij zich in 1940 goed geweerd heeft in
de « Battle of Britain ». maar wiens militaire starheid alleen al kontakten met
de amerikaanse belangengroepen bemoeilijkt.
Verder denken we dat ook het departement Buitenlandse Zaken te Brussel,
en de belgische ambassade te Washington, minder doelmatig geonereerd hebben dan de nederlandse diplomatie
Gedane zaken nemen echter geen
keer. We weten dat er optimisten zün
die denken dat het sukses van de K.L.M,
een nieuw argument zal worden waarop
België zich kan beroepen om ook voor
de Sabena het recht te verkrijgen om
ten minste naar één belangrijke luchthaven van het V S A -bmnenland dóór
te vliegen. We hopen dat ze gelijk hebben, maar vrezen dat het rezultaat het

Noordzeeihavens (Rotterdam, Antwerpen, Duinkerken, Amsterdam, Emden en
Zeebrugge) nam in het voorbije jaar toe
met 10,06 th., maar te Antwerpen trappelde men ter plaatse. Een toeneming
van 72,43 miljoen aan- en afgevoerde
goederen, in 1968, tot 73,02 miljoen in
1969 (hetzij 0,8 t.h.) is zonder betekenis.
In Rotterdam steeg de totale omzet
van 103,46 miljoen tot 115,75 miljoen ton
( + 12 %). De meest ophefmakende vooruitgang werd echter te Zeebrugge geboekt. Daar stegen de in- en uitgaande
trafieken van 5,64 miljoen tot 9.52 miljoen ton : een akkres van 69 t.h. !
Deze gegevens moeten voor alle betrokkenen — zowel in de privé- als in
de overheidssfeer — een reden zijn om
zich te bezinnen over wat er nu te Antwerpen moet gebeuren. Oeverloze wanhoop en steriele jammerkreten dienen
tot niets. Er zit trouwens in de antwerpse haven nog altijd veel muziek.
Het wezenlijk verschil tussen de haventrafiek te Rotterdam en te Antwerpen vindt zijn oorzaak in de ingaande
trafieken (olie !). Wat de afvoer betreft,
staat Antwerpen niet veel achter : 27,97
miljoen ton in Rotterdam en 24,13 miljoen in Antwerpen.
Over deze statistieken zijn pertinente
dingen te zeggen. Het blijkt dat een moderne haven haar trafieken slechts kan
verhogen wanneer de infrastruktuur
bestendig uitgebreid wordt. In het raam
van een ongewijzigde infrastruktuur en
outillering kan geen enkele Noordzeehaven gedijen.
Hieruit volgt dat het voor Antwerpen
een kwestie van leven of dood is — zo
sterk durven we het uitdrukken — dat
een aanvang kan gemaakt worden met
een nieuw uitbreidingsplan. Iedereen
weet wat dit betekent : de aanleg van
een nieuwe haven met nijverheidsinplanting in het Land van Waas. In zeke> Havenbilan voor 1969
re mate kan hiermee een aanvang gemaakt worden zonder voorafgaand nederlands-belgisch akkoord. Het volstaat
dat dan ter hoogte van Kallo een nieuwe
sluis gebouwd wordt. Maar om de zaken
te kunnen aanpakken zoals het hoort,
moet een Benelux-traktaak tot stand
komen over het Baalhoek-plan en dienen
ingrijpende reguleringswerken uitgevoerd in de Scheldebedding.
SuksesvoUe onderhandelingen tussen
Brussel en 's Gravenhage zijn hoegenaamd geen utoptie, maar de tijd dringt.
Elk jaar uitstel berokkent aan Antwerpen onherstelbare schade.
De aanzienlijke aangroei van de trafiek te Zeebrugge is van aard om onze
opvattingen inzake infrastiniktuurWerken te bevestigen. Wat te Zeebrugge echter in hoge mate ontbreekt, is een zeker
evenwicht tussen in- en uitgaande tra(aco) Het jaar 1969 is voor de haven" fieken. Dit evenwicht wordt in geen en'van A^ntwerpen niet voorspoedig ge- kele westeuropese haven bereikt -en
weest. Dit blijkt uit de pas bekend ge- West - Europa's afhankelijkheid > van
maakte statistieken van de goederen- grondstoffenaanvoer van overzee is zo
groot dat het niet anders kan. Maar te
trafieken. Alleen uit die gegevens kan
men afleiden, wat in de havens feitelijk Zeebrugge is de verhouding opmerkelijk
omgaat. Het aantal aangekomen en uit- scheefgetrokken : ingaande trafiek 8,41
gevaren sohepen — het soort statistiek miljoen ton goederen in 1969, uitgaande
dat het snelst bekend wordt — zegt 1.11 miljoen. Zelfs in Duinkerken en
Emden zijn de proporties wat dat behierover lang niet alles.
De gezamelijke goederenomzet in zes treft niet zo ongunstig.

omgekeerde zal zijn van wat ze verwachten. De V.S.A.-overheid ontsluit de
binnenlandse luchtvrachtenmarkt niet
graag voor europese luchtvaartmaatschappijen. De Sabena zou het nu wel
eens moeilijker kunnen hebben dan
voorheen, om het landingsrecht in
Chicago te verkrijgen.
Ik weet niet of onze lezers sentimenteel erg begaan zijn met deze Sabenaproblemen.
De direktie van deze nochtans van
openbare gelden afhankelijke onderneming, die een feitelijk monopolie geniet in België, heeft nooit begrepen dat
goede relaties met héél de bevolking en
met héél de belgische openbare opinie
volstrekt wenselijk zijn. De verhouding
tussen de Sabena en Vlaanderen is een
van de meest beschamende hoofdstukken van de belgische politiek in haar
nevensektoren.
Maar hoe dan ook : de Vlamingen
kimnen niet onverschillig blijven tegenover Sabena-aangelegenheden, al was
het maar wegens het stoffelijk belang
dat ermee gemoeid is.
We vragen ons af of het hele dossier
niet uit een nieuwe gezichtshoek dient
bekeken, en of het nog wel zin heeft dat
de twee Benelux-landen elk afzonderlijk internationale luchtvaartproblemen
trachten op te lossen.
De skandinavische landen schiepen
langs de S.A.S. een gemeenschappelijk
apparaat voor de luchtvaart en voor het
internationale luchtvaartbeleid van de
skandinavische landen. Is het ondenkbaar dat de Benelux-partners zich door
dat voorbeeld laten inspireren, en dat
de Sabena en de K.L.M, niet alleen de
gebruikelijke, maar ook de diepergaande formules van samenwerking onder
ogen nemen ?

ontwerpen
volgt
veel
te troog

AMNESTIE-AKTIE
Indien sommige kringen gedacht
hadden dat de amnestiegedachte
nog slechts sporadisch en als uiting van een soort « vlaamse folktore » zou opduiken — om niet te
zeggen : een zoete dood zou sterven — dan zijn ze er aan voor hun
moeite. De jongste weken blijkt
de amnestie-sredsehts springlevendiger dan ooit te zijn ondanks de
vele andere hoogst belan^^rijke politieke gebeurtenissen, waarvan de
grondwetsherziening en al wat
daarmee verband houdt en wat
daaruit voortsnruit wel de eerste
plaats inneemt.
Dat is natuurlijk het gevolg van
het feit dat er no? steeds geen amnestie is, ho°ïPPr ''e amnest^enoodzaak in Vlian^' - n zich gunstig
onderscheitlt vaa te verlener of af
te dwingen amnestie in andere
landen, daar toch de vervolgingen
in ons land gant; andTs te verklaren zijn dan elders De raak Irma
Laplasse — 15 iaar na de terechtstelling van deze vrouw nog steeds
en vooral nu oonJeuw een zaak —
illustreert ten volle de zeer bijzondere omstandigheden waarin
ons land door de oorlog terecht
kwam en derhalve de bijzondere
redenen die gelden om meer en
eerder dan elders amnestie te verlenen. Dat het luist andersom is
gegaan en dat landen waar geen
bijzondere omstandigheden gelden, eerder amnestie hebben verleend dan hier spruit onder meer
voort uit het feit. dat de materie
ten engste is verbont'en met onze
bevrijdingsstrijd als volk.

beroepsHALVE
bekeken
KENTERING
Daarin tekent zich tans toch geleidelijk een verandering af. Een
vrij belangrijke groep ijvert meer
dan ooit voor amnestieverlening
Dat dit mogelijk is danken we
niet alleen aan zijn ijver zelf doch
ook aan het algemeen kl-maat,
waarin we kunnen nagaan dat zowel sinds lang reeds in feite de
amnestiegedachte door de vlaams^
gemeenschap is aanvaard als dat
de tegenstanders van de amnestie
nu zeer duideliik in de verdedigine- zün gedrongen
Wat dit laatste betreft • naarmate de unitaire belg'sche struktnren afbrokkelen, verzwakken
een hele reeks instellinscn verenigingen en 0Dvatt'ng«»n. die alleen bij de gratie van de unitaire
staat bestaan, aan wie ze hun
macht en invloed ontleenden en
welke staat ze op hun beurt beïnvloeden. De unitaire staaf f-v a'les
wat in zijn zog vaart is nog niet
verdwenen maar hij ligt op sterven, naar het getuigenis van eev

eerste-minisler in tunKtie, die zich
overigens met hand en tand inzet
om zoveel mogelijk unitaire stnikturen te redden van de ondergang.
On deze achtergrond wordt het
verJtlaarbaar waarom tans de belgische weerstand rekening moet
houden met kontestatie op tot voor
kort nog exkluzief-natriottische
herdenkingsnlechtfgheden.
waar
de vertegenwoordigers van deze
weerstand tevens tot de onthutsende va .tst-^ning kwamen dat de
ipued weinis' begrip vertoont voor
wat de ex-weerstand als zijn
idealen beschouwde; idea1«>n waaruit de unftaristische tans stuk
voor stnk worden wegffpbroken.
Dit i« geen wishfiill thinkine doch
nuchtere va=fsteil'n5r die tevens
de gevoelige klimaatsverandering
illustreert en verklaart.
UïTBRESDING
IN DIEPTE EN BREEDTE
Het amnestiekomitee kan anderzijds — opnieuw geheel en logisch

# Algemene ekonomische krizis ?

omeriko
en nixon
voor zware
beslissing
(aco) Bestaat er gevaar dat de tans
in de V.S.A. woedende beurskrizis ontaardt in een algemene ekonomische
krizis ?
In het huidige stadium van de inzinking luidt het antwoord nog « neen ».
De beurskrizis grijpt echter zo diep in
het amerikaans leven in, en de geleden
verliezen tasten zo vele budgetten van
ondernemingen en enkelingen aan, dat
prezident Nixon's politiek bestaan en de
leidende rol van de Republikeinse Partij bedreigd zijn.
De huidige administratie te Washington kan misschien nog een week lijdzaam blijven wachten tot de aftakeling
van de beurs vanzelf tot stilstand komt.
Maar als de spontane sanering mislukt,
zal de prezident er met de grote middelen moeten op los gaan : in alle domeinen, met behulp van de ongebruikte rezenves die in de V.S.A.-ekonomie vanzelfsprekend enorm zijn.
De vraag is of dat politiek en sociaal
mogelijk is onder het beleid van een
prezident en van een regering, die in de
jongste weken meer last met de oppozitie hadden dan ooit tevoren.
Wat zou de weerslag zijn van toenemende werkloosheid in de V.S A. ? Zal
de waardevastheid van de dollar niet
bedreigd worden door expansieve overheidsbegrotingen ? Welke politieke liin
zal er in Nixon's beleid nog aanwezig
zijn, indien hij over enkele weken de
strijd tegen de inflatie plots stop zet en
alle maatregelen ongedaan maakt die hij
in de jongste maanden genomen had ?
In elk geval : de sleutel van de oplossing ligt in de V S A. ; een klein land
als België kan nauwelijks een aandeel
hébben in de nieuwe ekonomische politiek die wellicht op wereldschaal noodzakelijk geworden is.
Tevens dient onderstreept dat de
V.S.A. dit niet alleen kunnen. Ze zullen
dan voeling moeten nemen met de westeuronese industrielanden en de regeringen De ekonomische politiek van Amerika en van Europa moet dan op elkaar
afgestemd worden, en die samenhang
'komt niet van zelf tot stand. Hiervoor
moet de wil aanwezig zijn bii alle betrokkenen.
Is de zin voor koöperatie sterk genoeg
en zijn de politieke en ekonomische instrumenten aanwezig om de gezameliike
opdrachten uit te voeren ? In 1930 ontbrak zowel het ene als het andere.

aansluitend bij de evolutie in de
geesten — de toetreding van
steeds meer personen noteren, die
niet alleen voldoende gezag hebben doch wier toetreding meteen
de stroomversnelling tekent waarin de amnestie-gedachte blijkbaar
op het punt staat terecht te komen. Dat deze stroomversnelling
mede zal bepaald worden door de
zuiver poMtieke evolutie in ons
land is duidelijk : in een federaal
België zal niet meer voor amnestie
moeten gepleit worden.
Met de morele uitbreiding van
het amnestiekomitee gaat ook een
geografische uitbreiding gepaard:
de aktie wordt stilaan over gans
het Vlaamse land uitgebouwd.
Een derde groeipunt in de algemene aktie voor amnestie op betrekkelijk korte termijn zou de
bijdrage van de jeugd kunnen zijn,
zoals die toch op de «.ntwerpse amnestiemeeting van vorige zondag
— zij het in nogal overmoedige
bewoordingen — in uitzicht werd
gesteld, toezegging die nog verduidelijking en konkretizering behoeft.
Dit zijn enkele zakelijke vaststellingen in een zwaar emotioneel
geladen aangelegenheid, die ons
Vlamingen en zeker de vlaamsnationalisten nauw ter harte gaat.
Het is vanzelfsprekend dat de
Volksunie deze vernieuwde aktie
steunt, zoals ze dat in het verleden
deed met o.a. steeds opnieuw ingediende
amnestie-wetsvoorstellen
die als het tij keert steeds groter
kans op verwezenlijking zullen
hebben.
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Bij de jongste verkiezingen waren we
met meer dan een half miljoen om een
klare en duidelijke optie te nemen over de
toekomst van Vlaanderen. W e zijn vandaag met ettelijke tienduizenden meer.
Overal in het vlaamse land de derde partij
en op talrijke plaatsen de tweede of zelfs
de eerste. Wanneer we de uitgesproken
w i l en de energie van meer dan een half
miljoen Vlamingen richten op de toekomst, wanneer we in de komende dagen
en weken deze energie weten samen te
ballen tot één reusachtige vuist, dan beschrkken wij over een beslissende macht
In de strijd die tans aan de gang is De
grendelgrondwet is een dodelijk gevaar
voor de toekomst van ons volk; ze moet
bestreden worden met alle krachten
waarover wij beschikken. Als we deze
strijd voeren met de geestdrift en de toewijding die noodzakelijk zijn, zetten we
meteen de laatste ruk in naar het federalisme. Het kan, als w i j het werkelijk w i l len. Het is vijf voor twaalf : bijna te laat
voor Vlaanderen. Maar ruimschoots op
t i j d om in de ultieme vijf minuten de bazis te leggen voor een betere toekomst.

De dood van Roger van de Velde
heeft velen geschokt ; voor eenmaat
werden de banale in memoria,
die het overlijden van een beroemdheid doorgaans vergezellen, vervangen door bittere woorden van
deernis en
verontwaardiging.
Woorden van bitterheid, verontwaardigde krantenartikels,
interpellaties
in het parlement : ze zijn meer
dan ooit op hun plaats. Want
zelden zijn wij getuige geweest van
zo'n godgeklaagd schandaal als
dat van de hel, waarin onze maatschappij van de Velde veroordeeld
had te leven en te sterven. Niet
alleen omdat-van de Velde een
begaafd en bekend auteur was past
de verontwaardiging, maar ook
en vooral omdat alleen een dergelijke leven en een dergelijke dood
van een beroemdheid
opgemerkt
worden, terwijl men meteen met een
schok vermoeden kan dat anderen
— hoevelen ? — in alle stilte aan
hetzelfde leven gestorven zijn.
Er is niet alleen maar een mens
doodgegaan, er is een mens vermoord. Hoevelen vóór hem en na
hem worden op dezelfde wijze
vermoord ?

FEDERALISME

STAKING IN HEI ONDERWIIS

REGERING IS VERANTWOORDEU|K
Enkele kranten hehhen gemeend, dat zij het onderwijzend personeel de levieten moeten lezen : het past niet, zo schreven een paar tijdig -^en goed betaalde
joernalisten-met-bijverdienste,
dat mensen die dergelijke pedagogische verantwoordelijkeheden dragen naar het stakingstoapen grijpen. Iedereen die geen
aartsreaictionair is, zal echter grif toegeven ten eerste dat de onderwijskrachten
alle reden hehhen voor meer dan één eendagsstaking en vervolgens dat zij zich
van het stakingswapen bedienen op een uiterst geheerste en verantwoorde wijze. Geen enkele werkgever in de privé-se'litor zou vandaag nog zijn personeel
voor het lapje houden zoals de minister van Onderwijs dat nu al maandenlang
doet met de onderwijskrachten
Waarom zou precies aan de meest verontrechten het stakingswapen moeten ontzegd blijven ?
Doel van de staking is, een algemene
herwaardering — zowel financieel als
moreel — van de onderwijstaak af te
dwingen. Maar de belangrijkste en
meest direkte aanleiding was het schandaal van de achterstallige wedden
De Volksunie is de eerste geweest, die
dit schandaal bekend maakte bij de publieke opinie en die het in het parlement aanhangig heeft gemaakt. Van
Volksunie-zijde zijn aan de stakingsdag
van verleden donderdag enkele maanden voorafgegaan van aktie : betoging
aan het kabinet van minister Vermeylen, vergaderingen over heel het vlaamse land, akties met pamfletten en protestborden aan tientallen onderwijsinrichtingen in een groot aantal vlaamse
steden en gemeenten. Deze aktie heeft
ruime weerklank gevonden. Er zijn ons
ettelijke gevallen bekend van onder-

wijskrachten, die gezamenlijk in schoolverband besloten hun vakbond onder
druk te zetten, die dreigden met sindikaal ontslag en die geestdriftig meewerkten an de Volksunie-aktie. Uiteindelijk is er een licht opgegaan bij de
verantwoordelijken van ACOD en
CCOD : ze werden gewaar dat het menens was en in een poging om de Volksunie te overtroeven besloten ze, zélf tot
de aktie over te gaan en een waarschuwingsstaking van een dag te organizeren. Wat ons betreft : we laten ons
graag overtroeven; we beschouwen de
Volksunie-aktie als een geslaagde onderneming alleen reeds omdat zij er in
gelukt is, de sindikaten uit hun schuldig plichtsverzuim te rukken.
De staking verleden donderdag was
zo algemeen als het ongenoegen van de
leerkrachten. Niet alleen de slachtof-

fers van de achterstallige betalingen immers zijn ontevreden, maar iedereen die
in het onderwijs staat en die moet vaststellen, dat er niets in huis komt van de
sinds lang beloofde weddeaanpassingen
en herklasseringen. Iedereen die in het
onderwijs staat en die moet vaststellen
dat hij niet de minste inspraak heeft,
dat de dmgen gebeuren — of erger nog :
niet gebeuren — zonder dat hij en zijn
problemen er ergens bij betrokken worden, heeft deze waarschuwingsstaking
van harte gesteund. En zal het eens zijn
met het standpunt, zoals het geformuleerd werd door de Vereniging van
Vlaamse Leerkrachten, die de onverwijlde oprichting eist « van een door
het rijk erkend inspraakorgaan van
leerkrachten op het vlak van de beleidsvorming inzake onderwijs en opvoeding; dit is aleen verwezenlijkbaar via
een demokratisch samengestelde en pluralistische beroepsraad van leerkrachten per kultuurgemeenschap. belast met
het algemeen pedagogisch en sociaal
statuut van het onderwijzend personeel ».
Het is tenslotte niet overbodig er op te
wijzen, dat deze sociaal gerichte waarschuwingsstaking noodzakelijk en onvermijdelijk was geworden onder het
bewind van een socialistisch minister !
Zoals de mijnwerkers hun Major hebben, hebben de onderwijskrachten hun
Vermeylen...

Roger van de Velde. Joernalist.
Schrijver. Bekroond met een paar
waardevolle literaire prijzen.
Uitzonderlijk begaafd. Voor de rest
een man zoals ik en gij. Die een
kwaal kreeg zoals ik en gij er elke
dag óók een zou kunnen krijgen.
Die een dokter raadpleegde zoals ik
en gij er óók een zouden raadplegen. Die een voorgeschreven
geneesmiddel nam zoals ik en gij
het óók zouden nemen. Zonder
enige achterdocht, in het volste
vertrouwen dat de medicijnman
zijn weetje wel weet.
Roger van de Velde was een maaglijder. Zijn geneesheer schreef
hem palfium voor, een pijnstillend
middel dat als ongevaarlijk gold.
Pas later kwam de medische wereld
er achter, dat palfium verslaving
kan veroorzaken, dat het een
gemene en geniepige drug is die
iemand naar het graf kan sleuren.
Voor van de Velde kwam deze
ontdekking te laat. Hem treft niet
de minste blaam ; hij was niet de
man geweest die lichtzinnig, om
een pleziertje of een opkikkert je,
het hellend pad van de drugs was
afgegleden. Wat hem overkwam, had
bij manier van spreken ook het
braafste en vlakste
burgermannetje
onder ons kunnen
overkomen.
Hij deed wat iedereen zou doen :
hij trachtte op allerlei manieren
aan het voortaan bijna onbereikbare
palfium te geraken. Hij vervalste
medische voorschriften. Niet omdat
hij een geboren deugniet en bedrieger was, maar omdat hij gewoonweg
niet zonder palfium kon leven.
Onze maatschappij — degenen altans die in de maatschappij namens
ons optreden — behandelden het
probleem op wat met een
verschrikkelijk
understatement
« de gebruikelijke manier » moet
heten. Van de Velde werd opgesloten tussen misdadigers en geestelijk gestoorden. Hij werd gewoonweg aan zijn lot overgelaten en
telkens wanneer hij vrij kwam, was
het alleen maar om van de hel
zonder palfium in die mét palfium
over te stappen. Een maaglijder die
het verkeerde middel voorgeschreven kreeg, geldt in ons
beschaafd land als een misdadiger
of — in het gunstigste geval —
als een zwakzinnige.
Een ontwenningskuur zat er voor
hem niet in. Omdat ons vooruitstrevend land geen enkele inrichting
daarvoor telt. En omdat dergelijke
inrichtingen in het buitenland
slechts openstaan voor wie tegen
zijn genezing een half fortuin
kan aangooien.
Op medisch voorschrift gestorven
aan een kafeetafeitje. Totaal aan zijn
lot overgelaten Door onze maatschappij. En daar ben ik bij.
En gij ook J
dio Genes.
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ONAANVAARDBAAR
In zijn redevoering op de
grote volksvergadering te Kortrijk heeft V.U.-voorzitter van
der Eist nog eens glashelder onze houding tegenover de grondwetsherziening uiteengezet. Hij
somde daarbij de vier punten
op, die voor de Volksunie onaanvaardbaar zijn en blijven en
waartegen ieder vlaams parlementslid front zou moeten vormen.
In de eerste plaats is er het
definitief prijsgeven van de
Vlaamse meerderheidspozitie in
het parlement.
Vervolgens
wordt het
pariteitsbeginsel
Steeds verder doorgetrokken,
o.m. voor de samenstelling van
de regering op grondwettelijke
wijze en voor de verdeling van
begrotingen en kredieten op allerlei manieren. Ten derde is
het statuut voor Brussel-Hoofdstad absoluut onvoldoende en
daarenboven zeer gevaarlijk.
Tenslotte maken de overgangsbepalingen het de franstalige
ieuvense universiteit mogelijk,
zich gedurende onbepaalde tijd
te Leuven te handhaven met faciliteiten.

ONVERDACHTE LOF
Net zoals verleden week hebben ook deze week onze frakties in Kamer en Senaat hun
stempel geslagen op de debatten.
Het franstalig brussels weekblad « Pourquoi-Pas » getuigde
over de werkzaamheden in de
Senaat : « Wat de Volksunie
betreft, ze heeft een festival
gegeven en ze tastte de pozities
van de C.V.P. zwaar aan ».

PARITEIT IS DIEFSTAL
Bij deze lof uit onverdachte
bron past de bedenking : wat
zou er gebeuren, moest er geen
Volksunie in het parlement zetelen ? Niet alleen hadden de
drie kleurpartijen het dan al
lang op een anti-vlaams akkoordje gegooid, maar daarenboven zou de publieke opinie in
Vlaanderen het niet eens weten.

ZANGFEEST
Het Vlaams-nationaal zangfeest verleden zondag te Antwerpen is opnieuw een groot
sukses geworden. Zoals gebruikelijk sinds jaren zat het Sportpaleis
nokvol
geestdriftige
mensen ; we zijn er van overtuigd dat, indien er tienduizend
plaatsen méér zouden zijn, de
zaal nóg vol zou lopen. Eigenlijk is het spijtig dat het Sportpaleis eens en voor goed zijn
maat heeft gezet op het aantal
aanwezigen.
A.N.Z.-voorzitter Valeer Portier hield een radikale redevoering, die de oren van de aanwezige Frans van Mechelen beslist heeft doen tuiten.
De weg van vernieuwing die
het A.N.Z. jaren geleden insloeg, is de goede weg gebleken : er zijn weinig organizaties die op een dergelijke gelukbige wijze traditie en ver-

jonging weten te vervlechten
Het Zangfeest blijft niet alleen in Vlaanderen en in ons
land, maar beslist ook in heel
Europa en de wereld een unieke kulturele en volksnationale
gebeurtenis.

WIE ZAL DAT
BETALEN ?
Nauwelijks waren de allereerste gegevens betreffende
de vergelijkende loonstudie
doorgezijpeld en gaf men zich
rekenschap van het feit dat
een ernstige aanpassing van
de mijnwerkersionen noodzakelijk zal zijn, of sommige
konservatieve kranten begonnen te jammeren van « wie zal
dat betalen ? ». En met een
zucht (van opluchting of van
schijnheiligheid ?) voegden ze
er aan toe : de gemeenschap
natuurlijk !
Zo natuurlijk lijkt ons dat
in ieder geval niet. Men moet
maar eens nagaan, welke winsten de koolbazen — zoals bijvoorbeeld de Société Générale
— realizeren, om tot het besluit te komen dat het bijkomend miljard heel goed van
ergens anders kan komen dan
van de belastingbetaler.
Maar de belastingbetaler
heeft véél minder in de nationale pap te brokkelen dan de
Société Générale !

BLOEMLEZING...
Verleden week donderdag losten de woordvoerders van
de Volksunie mekaar af in de Senaat om de regeringsplannen te bestrijden en het federalisme te verdedigen.
Onze fraktie beheerste het woelig debat volkomen. Af
en toe kwam het tot vinnige bekvechterijen, waarvan
hieronder een staaltje tijdens de beurt van senator Baert.
Baert : « Wij verzetten ons uitdrukkelijk tegen de inschrijving in de grondwet van bijzondere meerderheden ».
Dehousse (in het Frans) : « Ik meen de heer Baert in de
franse vertaling te hebben horen zeggen dat pariteit dief.
stal is. Graag zou ik vernemen of hij die uitdrukking werkelijk gebruikt heeft ».
Baert : « Ja ».
Dehousse (in het Frans) : « Hoe stelt u zich dan de
bondsstaat voor waarvan u voorstander bent ». (Uitroepingen, samenspraken). « Wat u voorstaat is in werkelijkheid geen bondsstaat, maar een vorm van overheersing ».
(Samenspraken).
Houben : « Juist daarin bestaat hun intellektuele oneerlijkheid ».
Baert : « In een federale staat beschikt elke gemeenschap zelf in de grootst mogelijke mate over haar eigen
middelen. Een gemeenschap bepaalt zelf wat zij opbrengt
voor het staatsieven ».
Dehousse (in het Frans) : « Dan is het geen bondsstaat».
Housiaux (in het Frans) : « Onze kollega's van de Volksunie ontwikkelen op dit ogenblik wel erg zonderlinge
denkbeelden in verband met het begrip bondsstaat. Volgens hen zal in een bondsstaat elkeen zijn eigen inkomsten genieten. Zo is het toch ?
Stemmen bij de Volksunie : « Ja » !
Housiaux (in het Frans) : « Verlangt u dan bijvoorbeeld,
dat de Walen uw water afsluiten ? ». (Uitroepingen en gelach bij de Volksunie)..

...UIT DE SENAAT
De redevoering van senator Claes verleden week donderdag wSi zo task, dat eerste-minister Eyskens persoonlijk op de tribune kwam om ze te beantwoorden. Inmiddels waren ook tijdens de spreekbeurt Claes de onderbrekingen niet uit de lucht.
Claes : « Bij het overschouwen van de voorbereidende
besprekingen in de kommissie voor de grondwetsherziening stel ik vast, dat het recht geen taal is die door iedereen begrepen woMt, en zeker niet door iedereen op dezelfde wijze. Alleen zo kan men verklaren dat wij hier
een aantal haarkloverijen over wetteksten, punten en
komma's hebben meegemaakt die, wat mij betreft, bijna
beschamend voorkomen ».
Eyskens : « Beschamend, zegt U ? ».
Claes : « Inderdaad, beschamend ».
Eyskens : « Ik zal u antwoorden. Ik zal u bewijzen dat
wij over niets beschaamd hoeven te zijn. Wij staan ongerept in onze trouw aan het vlaamse volk ». (Applaus op
verschillende banken van de meerderheid).
Claes : « Wenst u aan mijn partij te antwoorden of aan
mij persoonlijk ? ».
Eyskens : « Aan uw partij ». (Onderbrekingen bij de
Volksunie).
Van Hoeylandt : « Wij hebben van de Volksunie geen
lessen te ontvangen ».
Blanquaert : « Wij van u ook niet ».
Verboven : « Heraus ». (Lawaai. De voorzitter hamert).
Claes : « Ik houd van onderbrekingen als zij niet enkel
maar storend zijn ».

Wat « men » écht wil, gebeurt toch. Ook al zijn
de wettelijke voorzieningen nog niet in orde. De
oeroude en eeuwig jonge traagheid van de administratie doet daar dan niets aan.
Waar men geen belangstelling voor heeft, of wat
men gewoonweg saboteert omdat men het nu eenmaal niet wil, gebeurt niet. De uitvoeringsbesluiten
worden eindeloos uitgesteld. En eens uitgevaardigd
worden zij eenvoudigweg niet uitgevoerd. Of zodanig uitgevoerd dat het wellicht nog beter zou geweest zijn als men helemaal niets had gedaan.
Dat dit gebrek aan belangstelling, deze onwil, die
Saootage en passiviteit harde werkelijkheid zijn
ondervinden de al niet veel minder passieve Vlamingen sinds tientallen jaren. En de manier waarop
in Brussel sinds 1963 niets of in de vorm van een
schadelijke en hatelijke karikatuur iets wordt gedaan voor de jonge Vlamingen, is enkel een hoogtepunt in die geschiedenis.
Maar als het in « hun » «spel » past! Dan gebeurt
het ook. De kredieten zelfs zijn nog niet goedgekeurd voor onze « nationale nummering », maar het
werk is al heel ver gevorderd. ledere Belg zal heel

regIster
spoedig al « genummerd » zijn — in zover hij het
al niet was.
Wat is er heerlijker voor de administratie als
« administratie spelen » ? Wat kan administratie
beter voortbrengen dan opnieuw en nog meer en
nog betere administratie ? Wat zou er eigenlijk
heerlijker, verrukkelijker zijn dan dat iedereen administreert en zo zelf ontslagen is van om het even
welke eigen beslissing ? Is het niet zoveel aantrekkelijker, voor anderen te beslissen dan voor zichzelf ?
Al deze vragen zijn geen vlucht voor het onvermijdelijke. Ze zijn evenmin een afwijzen van hedendaagse mogelijkheden. Al deze vragen omsluieren
eigenlijk alleen maar één enkele, maar dan ook ang-

tige vraag : waar is de grens ? Waar blijft nog
plaats over voor de mens zelf ? In zijn eigenheid
— met al de beperktheid en de pijn die dit insluit I
Voorlopig zijn er slechts enkele cijfers, geboortedatum en zo. Maar wanneer komen in dit register
met vrijwel onbegrensde mogelijkheden ook de gegevens over elk van onze tanden terecht ? En wanneer krijgen we dan van de regeringsgezondheidsdienst het bevel toegestuurd, om die of die tand te
laten trekken ? Want de computer zal wel verwittigen wanneer een van onze tanden gevaarlijk begint te wordeg I
Krankzinnige verbeelding ? Toen het plan bekend
geraakte voor dit register, meende de oude prof
Baudhuin, die heel zijn leven met steekkaarten
heeft gewerkt, dat het onuitvoerbaar was. Het brusselse satirisch blad « Pan » heeft toen eens fijntjes
met de hooggeleerde heer professor gespot Hü heeft
niet geantwoord.
Jawel ! Er moet orde zijn !Maar wie schreeuwde
daar ook weer dat onze persoonlijke vrijhf'id altijd
maar groter wordt ?
NEMROD.

6
B.S.P.-POLL ANTWERPEN
De socialistische poll voor de
antwerpse
gemeenteraadsverkiezingen heeft vrij verrassende
•rezultaten opgeleverd. Burgeineester Craybeckx schoof van
«Je eerste naar de vierde plaats
h i j wordt voorafgegaan door
,« Mathilleke » Schroyens-Groesser, Cois Detiège en Wim Geldolf. Schepen Wilms — vorige
k e e r op de vijfde plaats —
•werd buitengepolld. De parlem e n t s l e d e n Rombaut, Dekeyz e r en Reintjes vliegen ofwel
a c h t e r u i t ofwel buiten.
Al deze beweging heeft alleen
m a a r tot gevolg, dat apparatschiks vervangen worden door
a n d e r e apparatschiks. Van verjonging of vernieuwing is er
helemaal geen sprake : we hebb e n de gemiddelde leeftijd van
d e antwerpse B.S.P.-kandidaten
n i e t uitgecijferd, maar hij moet
ergens om en rond de 55 liggen.

S.O.S. BOMEN
We leven in het natuurbeschermingsjaar en de helft van
Vlaanderen heeft zich uitgesloofd om boompjes te planten.
Maar te Zoersel staat de eeuwenoude linde — sieraad en
•kenteken van de gemeente —
e r sinds enkele maanden triest i g bij : onoordeelkundige snoeie r s en kappers hebben zijn
k r u i n zozeer verminkt, dat het
ettelijke tientallen jaren zal
duren alvorens de ergste wonden geheeld zullen zijn. Die
tientallen jaren zijn de boom
overigens waarschijnlijk niet
m e e r gegund : de ganse omgeving van de boom werd tot aan
de stam toegebetonneerd.
Het is een zielig schouwspel,
de eens zo statige linde daar
t a n s te zien sterven, beroofd
v a n eeuwenoude takken. Deskundigen beweren dat er ook
t a n s nog redding is voor deze
boom. Maar het ziet er naar uit,
d a t in dit jaar van «S.O.S.
Bomen » de openbare instanties
nog altijd hun taak terzake niet
hebben begrepen.
Worden wij dan bestuurd
door barbaren ? Of zijn wij een
volk van barbaren ?

DUITS SIGARETJE
De grootste groep van de
belgische tabaknijverheid
is
zopas onder kontrole gekomen
v a n de west-duitse groep Brinkmann, die in de Bondsrepubliek
de tweede plaats na Reemtsma
inneemt. Tabacofina is nochtans een vrij welvarende groep,
die de jongste jaren steeds hogere dividenden uitkeerde In
de beheerraad zetelen tans
twee duitse beheerders ; Brinkm a n n heeft een meerderheidsparticipatie in Tabacofina veroverd.
Tabacofina kontroleert volledig de firma's La Cigarette
Oriëntale. Cogétama, Jubilé,
Vander Eist, Alto, Tabacongo,
Plantations Tabacongo enz. De
meeste van die bedrijven zijn in
het vlaamse land gevestigd.

NDPU NT
V. V. B.
De V . V . B , heeft op een perskonferentie verleden maandag een uitvoerig

memorandum

bekend

ge-

maakt, waarin stelling wordt genomen tegenover de grondwetsher-

mentaire « ophoudingsprocedure »
—
z i j n onaanvaardbaar i n een
s t a a t s s t r u k t u u r w a a r i n zeer bel a n g r i j k e s e k t o r e n verder u n i t a i r
beheerd w o r d e n ;

ziening. De V . V . B , noemt de regeringsplannen

onaanvaardbaar,

en

onder meer om volgende redenen :

1.
De gemeenschappen w o r d e n
tiek niet uitgebouwd ;

poli-

2.
De o m g r e n z i n g van de taalgebieden
wordt
niet
grondwettelijk
vastgelegd ;
3.
De o p r i c h t i n g van een socio-ekonomisch gewest Brussel, g e l i j k g e s t e l d
m e t V l a a n d e r e n en W a l l o n i ë en
w a a r v a n de o m g r e n z i n g n i e t w o r d t
bepaald, l e i d t rechtstreeks naar
een nefast federalisme m e t d r i e en
s t r o o k t n i e t m e t de e k o n o m i s c h e
wetmatigheid ;
4.
De i n r i c h t i n g van B r u s s e l - H o o f d stad op bazis van de e r k e n n i n g en
de g e l i j k w a a r d i g h e i d v a n de gemeenschappen is g e b r e k k i g en v o l s t r e k t onvoldoende ; inderdaad, de
bevolkingsregisters volgens de k u l tuurgemeenschappen worden niet
v o o r z i e n en de p a r i t e i t in h e t
h o o f d s t e d e l i j k kollege w o r d t u i t gesteld ;

5.
De zogenaamde w a a r b o r g e n tegen
m i n o r i z e r i n g van de waalse m i n d e r h e i d — van de p a r i t e i t in de
m i n i s t e r r a a d , de algemene parle-

De tabaksnijverheid in België, die voor een zeer groot deel
onder kontrole van Tabacofina
en voortaan dus Brinkmann
staat, houdt zowat negenduizend mensen aan het werk.

« MARCHE DU SOUVENIR »
Twee onderofficieren van het
belgisch leger zijn deze week
vertrokken voor een voetmarsj
van meer dan duizend kilometer langs de zogenaamde « Victorieweg », de weg die door de
geallieerden na de landing in

De d u b b e l e m e e r d e r h e i d voor e l k e
w i j z i g i n g van de zogenaamde « nat i o n a l e w e t g e v i n g » zal de d r i n gend vereiste u i t b r e i d i n g en verb e t e r i n g (bv. i n z a k e de k o n t r o l e op
de toepassing) van de t a a l w e t g e ving onmogelijk maken ;
7.
De bepalingen i n z a k e de k u l t u r e l e
a u t o n o m i e z i j n bepaald o n v o l d o e n de ;
8.
De v o o r s t e l l e n i n z a k e federaties
van gemeenten z i j n pozitief, doch
d i e n e n gepaard te gaan m e t een
w i j z i g i n g van de t a a l w e t g e v i n g i n z a k e de heterogene g e w e s t e l i j k e
diensten ; zoniet
houden
deze
v o o r s t e l l e n h e t gevaar in van een
u i t b r e i d i n g der v e r h o l e n f a c i l i t e i ten.
I n een uitvoerige nota gaat de
V . V . B , verder op al deze punten i n ,
m e t als praktisch besluit op. het
vlak van de aktie dat vandaag zaterdag en morgen zondag, tijdens
rondritten van autokaravanen door
gans het vlaamse land, een bezoek
zal gebracht worden ten huize van
alle parlementsleden en arrondissementele partijvoorzitters teneinde de tekst van het memorandum
te overhandigen en de verantwoordelijken op hun vlaamse plicht te
wijzen.

Normandië in 1944-1945 werd
gevolgd.
De
onderofficieren
zijn
vlaamse volksjongens, uit dorpen (Houthulst en Balegem)
waar men beroepsmilitair wordt
omdat er anders weinig weric
is te vinden. Ze vertrokken uit
het Vlaams dorp Houthulst.
Maar tot onze verbazing zagen
we op hun rugzak de eentaligfranse tekst « marche du souvenir ».
We wensen hen gezonde voeten, geen blaren en vooral méér
ruggegraat...
ONS OFFENSIEF
De reeks Volksunie-meetings
en -vergaderingen over gans
het vlaamse land kent een groot
sukses.
Hoogtepunten waren totnogtoe de meeting te leper, waar
de senatoren Blanquaert en Jorissen het woord voerden, en de
grote volksvergadering te Kortrijk, waar meer dan zeshonderd
aanwezigen opgekomen waren
om n a a r partijvoorzitter van
der Eist te luisteren. Deze vergadering werd
voorafgegaan
door 'n druk bijgewoonde perskonferentie, waarop de korrespondenten van de plaatselijke

en de nationale pers talrijke
vragen stelden aan m r v a n der
Eist.
Anderzijds vergaderden verleden dinsdag te Brussel afvaardigingen uit alle arrondissementen ; ze kregen precieze
richtlijnen voor het opvoeren
van de aktie rond het federalistisch offensief van de partij.
EXIT COLLARO
Het schijnt tans vast t e slaan
dat Collard in het najaar ontslag zal nemen als B.S.P.-voorzitter. Hij is reeds geruime tijd

aan dit ontslag toe, m a a r t o t
nog toe kwam h e t er niet v a n .
Meteen zijn de pronostieken
over de opvolging begonnen.
En daarbij komen de verwikkelingen om de hoek kijken,
wstnt van Eynde heeft vroeger
(in een onbewaakte bui ?) ooit
eens verklaard, dat ook hij ontslag zou nemen als ondervoorzitter op het ogenblik dat Collard zou verzaken aan h e t voorzitterschap.
Onder de n a m e n die vooropgezet worden, hoort m e n v a a k
Leburton vernoemen, de m a n
die in de regering geregeld
Eyskens overtroeft. Voor h e t
ondervoorzitterschap zijn Willy
Claes, F r a n k van Acker en W i m
Geldolf in kompetitie. M a a r
B e r t van Hoorick schijnt d e
meeste kansen te maken.
H e t ziet er alvast niet n a a r
uit, dat de hele partij zal recht- "
veren om van Eynde bij de j a s panden t e grijpen en hem t e
beletten ontslag te nemen.
OPPASSEN :
SCHOONBROER

!

Minister Vlerinck is een m a n ,
die zich over ons niet al te e r g
te beklagen heeft : w e h e b b e n
oog voor het goede w e r k d a t
hij verricht en w e zijn dan ook
vrij karig m e t kritiek. M a a r
verheven boven kritiek is d e
m a n natuurlijk evenmin als iedere andere sterveling.
Onlangs had onze brugse
volksvertegenwoordiger
Pier
Leys het m e t Vlerinck aan d e
stok in de Kamer. En de zaterdag daarop verscheen in « D e
S t a n d a a r d » een w r e k e n d s t u k
over Leys, in een stijl en m e t
krachttermen die w e van M a n u
Ruys niet helemaal (of helemaal niet zelfs) gewend zijn.
Het insturen v a n een rechtzitting door Leys w a s de gelegenheid om de aanval-op-bedenkelijk-peil voort te zetten.
Wat had Leys dan toch uitgevreten om zich dergelijk w r e kend proza op de hals te halen?
Is het omdat hij zich v e r g r e p e n
had aan een der heilige koeren
van « De Standaard » ? W a n t
net als de Oostendenaar P i e r s
is Vlerinck een schoonbroer
van «Standaard»-boss De S m a e le...
FOCANT GEDAAN
De Walen hebben n u blijkbaar alle hoop opgegeven, d a t
ze te Focant een k e r n r e a k t o r
zullen krijgen. Zoals m e n w e e t
was deze kernreaktor halvelings aan ons land toegezegd
door Frankrijk, toen het zijn
Mirage's aan P.W. Segers k w i j t
moest geraken. En de regering
was daarmee in haar nopjes,
w a n t ze kon de Walen er blij
mee maken Maar vandaag geb a a r t Parijs en gebaart Bonn
van k r o m m e n a a s w a t Focant
betreft.
De Walen hebben dan ook
onmiddellijk een huilkoncert
ingezet om van de regering t e
bekomen, dat ze « andere k o m pensaties » zouden krijgen. Desnoods op de k a p van de Vlamingen natuurlijk !
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Wil

geen
grondwetsherziening
tegen
Vlaanderen
y/AT ER SCHUILT
ACHTER DE ...

sohenen, uitgegeven door een
zich « Democratie bruxelloise »
noemende groep.
Persoons heeft verleden week
officieel aangekondigd dat hij
Met heel veel blabla zeggen de kleurpartijen, dat ze met de met die groep — in afkorting
D.B. — ten strijde trekt op eigrondwetsherziening het « nieuwe België » aan het bouwen zijn.
gen krachten En natuurlijk met
Maar dat « nieuwe België » stinkt al evenzeer naar de kleurpo- de bedoeling, aartsvijand van
Htieke rotboel als het oude. Het weekblad « Pan » heeft de heer- den Boeynants stemmen af te
luizen.
schappen door :
In werkelijkheid echter zal
« Het artikel 38-bi<! is door de Senaat verworpen 7 Dat doet er
D B. vooral stemmen winnen
niet toe : met een ontwapenende glimlach ontdekt Gaston Eys- aan de F D F - k a n t . En dat
kens, na twee jaar onderhandelingen, dat dit artikel bij nader wordt dus onrechtstreeks winst
toekijken volkomen overbodig is En terwijl de parlementsleden voor de lijst V.d.B.
er de tel bij kwijtraken, begrijpt de openbare mening helemaal
niets meer van die « bijzondere meerderheden ». produkten van
een merkwaardige politieke wiskunde, met hun meerderheden
van tweederden, tweemaal tweederden, tweemaal de helft enzo- RODE LEEUWEN
verder. Maar wat men anderzijds zeer goed kan vaststellen, is
In het hoofdartikel van
de duidelijke bekommernis van de parlementsleden der drie tra- « Volksgazet » verleden zaterditionele partijen om instellingen in het leven te roepen die hen dag laat Jos van Eynde duidemoeten toelaten, aan de macht te geraken. Heel het debat van lijk verstaan, dat zijn simpatieen bij de brusselse gemeenteVerleden week donderdag had slechts die éne ondergrond : de raadsverkiezingen uitgaan naar
C.V.P. wil de onmisbare partner in Vlaanderen zijn ; de B.S.P. de « Unie voor de toekomst van
wil de onmi-ibare partner in Wallonië zijn ; de P.V.V. vecht om Brussel » van van den Boeyniet uitgesloten te worden bij de toekomstige
regeringsvormin- nants.
Wie dat héél graag zullen gegen ».
lezen heben, dat zijn de brusselse Rode Leeuwen. Deze jongens worden door hun partijondervoorzitter losgelaten geop een tweetalige lijst te prijC.VTP.-V.D.B.
lijk de spreefcwoordelijke bakken te Brussel De tijd is voorsteen.
De officiële brusselse C V P
bij dat een vlaamsgezinde zich
• Vferbaasd zijn we er niet
•— zoals men weet een « Vlaam- — « om beterswil» — moest Iase » partij - heeft het indienen ten' mee bfhnensmokkelen in de over : van Eynde heeft het
van Vlaamse eenheidslijsten in troswagens van het frankofoon avontuur van de Rode Leeuwen
de agglomeratie niet eens een leger Alleen vlaamse mensen altijd met lede ogen gezien en
onderzoelc waardig geacht De op zuiver vlaamse lijsten • dat tot nu toe worden steeds weer
pogingen ondernomen om de
heren geven er de voorkeur aan is te Brussel het parool 1970!
brusselse socialisten in eenscheep te gaan met van den
heidsgelederen naar de urnen
Boeynants en het oud gezellig
te doen marsjeren Voor de fikmonsterverbond met de taaltie van de partij-eenheid zouden
wetsverkrachters voort te zetD.B.
de Rode Leeuwen opgeofferd
ten.
Naar verluidt wil V d B geen
Voor één keer zal van den worden met de glimlach.
«ekstremisten» op zijn lijst
Boeynants beslist niet kwaad
Wie daarmee bedoeld worden, 7ijn op zijn
boezemvijand
is duidelijk : onder meer de Persoons. Een paar weken
paar vlaamsgezinde C V P -ers geleden gingen er geruchten
V.D.B.-CURKUS
die er te Brussel nog waren
dat Persoons zou deelnemen
Geen De Kerpels, geen Szon- aan de gerreenteraadsverkieVerleden week donderdag
dis? We zijn benieuwd
zingen op P D F -lijsten Inmid- heeft van den Boeynants zijn
Hoe dan ook • het is voor ie- dels waren echter aan de brus- grote « openingsmeetmg » gedere échte vlaamsgezinde to- selse muren en borden de aller- houden in de Magdalenazaal.
taal onmogelijk geworden, nog eerste verkiezingsaCfiches ver- De zaal zat lekker vol : de

Propagandastaffel van V d B.
organizeerde de meeting nog
net vooraleer op het tv-scherm
de Meksiko-periode werd ingezet.
Iedere aanwezige kreeg een
omslag-met-inhoud : peperduur
propagandamateriaal
waarop
de foto van V d B. tientallen
keren prijkte. In die omslag
ook het auto-vignet met de kussende haan en leeuw : unitaristische folklore op z'n smalst.
De redevoering van V.d B.
was op het peil van heel deze
vergadering in pensenkermisstijl : de gemeenplaatsen i la
bon Brusseleer volgden op de
diepzinnige vaagheden è Ia
Zinneke.
Inmiddels blijft het een feit,
dat deze stijl niet alleen de
man V.dB. verraadt, maar dat
hij wonderwel past bij het
oppervlakkige « bon belze »tipe dat te Brussel schering en
inslag is.

Het A.N.Z. heeft Frans van
Mechelen uitgenodigd op het
Zangfeest en de minister was
er. Gelukkig werd hij niet speciaal verwelkomd ; zo ontsnapte hij waarschijnlijk aan het
grootste huil- en fluitkoncert
van zijn leven.
Het is méér dan een gekke
bedoening : een minister komt
uit volle borst vlaamse strijdliederen zingen, luistert naar
de toespraak van A.N.Z-voorzitter Portier waarin de grendelgrondwet afgekraakt wordt
tot en met, en keert dan in alle
gemoedsrust terug naar de
Wetstraat om er hand- en spandiensten te bewijzen bij het
verwezenlijken van de antlvlaamse regeringsplannen
Frans van IVTechelen kan zich
in alle bochten wringen. Verleden zondag sloeg hij nochtans
zijn eigen topprestaties terzake.

. . . BIJZONDERE
MEERDERHEDEN
Niet alleen'het brü^s^ls satirisch blad « Pan », fnaar ook sommige Vlaamse kranten hebben het kleurpolitiek gekonkel rond
de grondwetsherziening door. Zo de « Gazet van Antwerpen » :
« Een stelsel van wetten met dubbele meerderheid, dus meerderheid in elke taalgroep, komt neer op de bestendiging van de
huidige regeringskoalitie. Alleen een regering van B.S.P. en
C.V.P.-P.S.C. zal immers over de meerderheid in elke taalgroep
beschikken. Meteen begrijpt men waarom de liberalen zo aandringen op een veralgemeende tweederde-meerderheid, want dan
zijn hun stemmen nodig en komt men in feite tot een verplichte
bestendiging van een drieledige regering. Ontdaan van de « kommunautaire » frazeologie, die men er maar bijsleurt om de zaak
proper in te kleden, komen al die schermutselingen over wetten
met bijzondere meerderheden neer op doodgewone partijpolitieke berekemnget De vlaams-waalse problemen en verhoudingen hebben daar niets mee te maken. Men wenste slechts een
stelsel, op maat gemaakt volgens de regeringskombinaties waarvan men droomt. Zo gezien moet de vraag worden gesteld of de
Vlaamse numerieke meerderheid in het parlement moet prijsgegeven worden, hoofdzakelijk omwille van
partij-kombinaties,
die daarenboven niet zo erg demokratisch zijn ».
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Dfe amnestiemeetinq verleden zondag te Antwerpen : Vik van Brantegem (tussen
Rik Boiginon en Karel Dillen) aan het woor±

De amnestiemeetinq

verleden zondaq te Antwerven • hondpiden aamve-'wen vuLden de ruime zaal m zijn vei&te hoeken.
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PARLEMENTAIRE KRARRELS
in de senool
Het bewogen debat van vorige week
donderdag — dat de stempel van de
Volksunie droeg met de toespraken van
Ballet, Baert, Claes en Jorissen en waarin de P.V.V. zich alleen onderscheidde
in maneuvers achter de schermen —
kende nog heel wat naklanken.
In de pers was daarover wat verwarring omdat de eerste-minister donderdagvoormiddag gezegd had dat hij zou
antwoorden op de zware verwijten door
de V.U. geuit (in feite door Wim Jorissen) en hij 's namiddags de indruk wekte te antwoorden op Lode Claes, die zulke scherpe wooren niet gebruikt had.
In V.U.-kringen vond men het pikant
dat senator Claes, die altijd rustig praat,
in de pers het imago kreeg van een bulldozer. Naar verluidt zou senator Jorissen Claes gevraagd hebben, voortaan
een gematigder taal te voeren en zich
daarbij te inspireren op het voorbeeld
d a t hij als fraktievoorzitter geeft...
De rede van Lode Claes heeft anders
een stevige indruk nagelaten bij de tegenstanders. Dezelfde indruk wekt senator Baert, die in deze grondwetsherziening de senator is die het vaakst op
het podium komt. Naast hem voeren ook
van Haegendoren en Jorissen herhaaldelijk het woord, terwijl senator Ballet
de specialist blijkt in procedureaangelegenheden.
Deze week dinsdag begon de week
rustig met de bespreking van het regeringsontwerp op het buitengewoon onderwijs, wat de hele dinsdagnamiddag
vulde. Waar sommige kranten nog de
kans zagen, de degelijke rede van senator van Haegendoren daarbij over het
hoofd te zien, dan konden ze hem zeker
niet meer verzwijgen in het verslag van
woensdagvoormiddag, toen hij een tiental malen naar het podium ging om
evenveel amendementen te verdedigen !
Slechts één van zijn amendementen
werd overgenomen door de regering.
Naast hem verdedigde de waalse senator Toussaint, oud-minister van Nationale Opvoeding, eveneens een viertal amendementen, die eveneens verworpen werden.
Het ontwerp zelf werd tenslotte met
al.gemene stemmen goedgekeurd.
Dit was eveneens het geval met een
ontwerp
voor
pensioenverbetering,
waarbij voortaan loontrekkenden twee
jaar na 1 januari 1946 niet meer hoeven
t e bewijzen om toch volledig pensioen
te trekken zo ze onder de R.M.Z. vielen
sindsdien. Voormalige incivieken, die
dus arbeider of bediende waren sinds
1 januari 1948 en ingeschreven in de
R.M.Z., trekken dus voortaan volledig
pensioen om het even of ze met pensioen gingen in 1958, in 1965 of in 1970.
Ze moeten alleen herziening vragen.
Dit ontwerp werd aan de V.U.-senaatsfraktie beloofd door minister De Paepe,
n a de verwerping in openbare zitting
van het wetsvoorstel De Clercq om de
Weduwen van incivieken niet te straffen
inzake pensioenen omdat hun echtgenoot bestraft werd. De V.U. had toen de
C.V.P. verweten, dat de P.V.V. milder
w a s d^n zij. Minister De Paepe beloofde
toen, achter de schermen, dit ontwerp
in te dienen. Degenen die onder de nieuw e bepalingen vaücn, kunnen nu herziening aanvragen.
Dit ontwerp bewijst twee zaken : én
de sociale zin van rnmioter De Paepe
én het feit dat dooraachte parlementaire aktiviteit uiteindelijk rendeert.
Dit ontwerp zal vele duizenden ten goede komen.
Woensdagnamiddag begon dan opnieuw het debat over de grondwetsherziening.

in de kamer
Dinsdag vierden we in de Kamer een
tweede heroptreden van de heer Grootjans die blijkbaar de welriekende nabijheid van de gemeenteraadsverkiezingen
gesnoven heeft. Er werd hier voor d e
zoveelste keer de match AntwerpenZeebrugge gespeeld. Het doet eerder
pijnlijk aan dat ook hier de gemeentepolitiek de nationale politiek bederft.
Onze vertegenwoordigers Schiltz en
Leys waren aandachtig en waakzaam
opdat hun respektievelijke geliefden,
Antwerpen en Zeebrugge, niet zouden

En dit zoals gebruikelijk m e t een
procedure-incident.
Senator Ballet betoogde inderdaad
dat het niet opging, het debat zo m a a r
verder te zetten alsof er niets gebeurd
was terwijl toch de grendels in principe verworpen werden.
De P.V.V., die echter toen al een mogelijk akkoord rook met C.V.P. en
B.S.P., bestreed de V.U.-stelling, die bij
stemming dan ook geen steun kreeg.
Ook woensdagnamiddag leverde de
V.U. de meeste sprekers.
Senator Baert m a a k t e de historiek
van het ontwerp. Hij beklemtoonde dat
in de regeringsmededeling van 18 februari 1970 dit artikel aangekondigd werd
als een vlaamse overwinning, omdat het
grondgebied van Brussel grondwettelijk werd vastgelegd. In de kommissie
werd de tekst echter verslecht in dubbelzinnige omstandigheden. De regering
en de vlaamse C.V.P. en B.S.P. laten
echter begaan, hoewel ze wat de drie
streken betreft — eveneens verworpen
in de kommissie — de oorspronkelijke
tekst zullen herstellen.
Wim Jorissen, die heel de taalgrens
en het vraagstuk van de brusselse randgemeenten behandelde, schoot weer in
de roos toen hij het franse taalimperialisme van dezelfde kwaliteit heette als
het duitse taalimperialisme.
Minutenlange herrie volgde. Vooral
de P.S.C.-ers Henckaerts en Baltus waren buiten zichzelf. Tipisch ! Want Henckaerts is van vlaamse afkomst en wel
uit Zuid-Limburg. Zijn vader studeerde
te Luik en vestigde zich daar als arts.
De zoon, die verwant is met de arrondissementele voorzitter van de V.U.
Hasselt-St. Truiden dr. Henckaerts, werd
wallingant. Het is ongeveer hetzelfde
geval als vice-eerste-minister Cools,
waarvan de grootvader ook uitweek n a a r
Luik.
Baltus is een landbouwer, burgemeester van Aubel, die aan huis plattütsch
praat. Men heeft hem senator gemaakt
omdat hij bereid is zijn streek mee te
om zijn opdrachtgevers goed werk te
om zijn opdrachtje, vers goed w e r k te
leveren...
Ook de Waalse socialist Dehousse en

het F.D.F, keelden luidkeels. Van de
franstaligen mag niets kwaads gezegd
worden. Jorissen en de V.U.-fraktie beleefden kennelijk genoegen aan de woede van de tegenstanders. Zij vonden
klaarblijkelijk, dat de verwijten niet altijd dezelfde richting mogen uitgaan.
Andermaal stokte nadien het debat
omdat de besprekingen van de drie traditionele partijen achter de schermen
rezultaten schenen op te leveren. Het
debat werd geschorst voor een u u r en
even nadien werd de zitting geheven.
De heren speelden poker. De P.V.V.
vroeg, dat aan de afbakening van de
taalgrens en van de grenzen van Brussel nog slechts iets zou gewijzigd worden zo dit zou gebeuren bij een dubbele
meerderheid gekombineerd met een
twee-derde-meerderheid. Dit om de
C.V.P. over de brug te halen. Nadat dit
gebeurde, vroegen ze echter dezelfde
supergrendel op de taalwetten en daar
stond de zaak en de C.V.P. op donderdagmiddag.
Donderdagnamiddag werd eerst meer
dan drie uur lang gediskussieerd over
een drietal wetsvoorstellen, onder meer
van de P.L.P.-er Jottrand, tot inrichting
van een volksraadpleging in de randgemeenten en in de Voerstreek en tot
raadpleging van de gemeentebesturen
v a n dezelfde gemeenten. Eyskens w a s
n a a r de Senaat gekomen, in de goede
overtuiging dat zijn grondwetsherziening onmiddellijk aan de beurt zou komen. Hij kon nauwelijks zijn ontgoocheling verbergen, toen hij moest vaststellen dat S t r u y e de zelfstandigheid
van de Senaat nog m a a r eens beklemtoond had door de vaststelling van een
dagorde, die de regeringsplannen eventjes n a a r de achtergrond schoof.
Het debat over de wetsvoorstellen tot
inrichting van een volksraadpleging
w a s hevig. Senator Claes hield een
schitterende redevoering, die eens t e
meer herhaalde onderbrekingen uitlokte. De wetsvoorstellen w e r d e n verworpen, twee ervan slechts n i p t m e t 90
stemmen tegen 77. Van de 14 vlaamse
P.V.V.-ers stemden er 8 met de franstaligen mee, ondermeer Vanaudenhove en
de L.V.V.-er Daems ! Slechts de 5
P.V.V.-senatoren v a n de provincie Ant-
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verkracht worden. Gezien het peil van
het debat niet boven de dorpspolitiek
uitsteeg, verkozen zij verstandig t e
zwijgen.
Laloux, F.D.F., vond dat de N.M.B.S
niet paritair wordt benoemd. Er werken
trouwens in ons land overal teveel Vlamingen. Er zijn er twee miljoen te veel.
Zij staan de regel van de pariteit vreselijk in de weg. Wat gaan we er mee
doen ? Hoe schaft men de 2 miljoen Vlamingen af die de leefbaarheid van het
dierbaar België in gevaar brengen ?
Misschien is er een andere oplossing
waaraan niemand anders dan de h. Gillet
dacht. Hij riep op een zeker ogenblik :
« Wij verzoeken iedereen zich te vermenigvuldigen ». « Iedereen » betekent
hier : alle frankofonen.
Mundeleer eiste vergeefs van de heer
Harmei de tenuitvoerlegging van het
arrest van Straatsburg betreffende het
onderwijs in de gemeenten met facili-

teiten. Onze vriend Vic Anciaux vond
dat het sop van de heer Mundeleer de
kool niet waard was m a a r niettegenstaande die pertinente vaststelling stelde hij er prijs op hem te verzekeren dat
de glorietijd van het franstalig imperialisme voorgoed voorbij is.
Woensdag was de middenstand aan de
beurt in de Kamer. De behandeling van
de sociale programmatic voor de zelfstandigen vroeg twee en een half uur,
m e t zes sprekers. Het belangrijk wetsontwerp op de uitoefening van beroepswerkzaamheden in de kleine en middelgrote handels- en ambachtsondernemingen, kende amper enige belangstelling.
Minister Hanin. zo m a t als vriendelijk,
had het gemakkelijk. Hadden zelfs Reimond Mattheyssens en Jef Olaerts niet
v e r k l a a r d dat de Volksunie beide ontwerpen zou goedstemmen ? Mattheyssens klaagde niettemin over de enorme
diskriminatie die ten nadele van d e

w e r p e n en de Brabander Bascour stemden mee met de nederlandstaligen. Voor,
de rest was de uitslag van deze stemm i n g een konfrontatie v a n Vlamingen
tegen franstaligen, doorheen de partijen. Het w a r e n bewogen ogenblikken.
Lagasse, Hougardy en Snyers d'Attenhove schopten veel kabaal.
Eens te meer bleek ook de regeringsmeerderheid weer verdeeld. De P.S.C.
eiste — traditiegetrouw — bij m o n d e
van Servais dadelijk nieuwe « waarborgen ». Eyskens zegde die onmiddelli.ik
toe en redde weer zijn meerderheid
door toegevingen aan het handvol
P.S.C.-ers : hij beloofde, dat er onmiddellijk een wetsontwerp zou neergelegd
worden om de Voer aan Limburg te ontt r e k k e n en te zegenen m e t een tweetalig statuut.
Het debat had de sfeer danig v e r t r o e beld en het akkoord tussen de drie t r a ditionele partijen scheen af te b r o k k e len. Toen over de paragrafen 3 en 4 v a n
3-ter (de afbakening der brusselse agglomeratie en de bijzondere m e e r d e r heid daarvoor) en over het geheel zou
gestemd worden, k w a m e n de P.V.V.-ers
uitstel van stemming tot dinsdag bepleiten. De meerderheid, bezorgd om h a a r
kersverse bondgenoten niet dadelijk opn i e u w te verliezen, gaf toe en zo w e r d
het hete debat van donderdagnamiddag
feitelijk een m a a t om niets.
De hele dag had scherp in het t e k e n
gestaan van de vlaams-waalse tegenstellingen. En het « nieuwe België »
k w a m allerminst uit de doeken...

ONZE PARLEMENTSLEDEN
STAAN HUN MAN

Kamerlid Anciaux k w a m tussen in
het debat n a de interpellatie M u n deleer tot de eerste minister en d e
minister van Buitenlandse Z a k e n
over de niet-afschaffing v a n de disk r i m i n a t i e in de taairegeling in h e t
onderwijs in de gemeenten m e t faciliteiten, veroordeeld door het europees hof.
K a m e r l e d e n Mattheyssens en Olaerta
vertolkten het s t a n d p u n t van h u n
fraktie tijdens het debat over h e t
nieuwe sociaal s t a t u u t van de zelfstandigen.
Kamerlid Coppieters richtte een interpellatieverzoek tot de m i n i s t e r
van Volksgezondheid over het lawaai
als hinder en de bestrijding ervan.
Senatoren Ballet, Baert, Claes en J e
rissen n a m e n zeer aktief deel aan de
debatten over de grondwetsherziening.
Senator Jorissen richtte een interpellatieverzoek tot de minister van Nationale Opvoeding over de financier i n g van de vlaamse scholen te Brussel, op t e richten in toepassing v a n
de wet van juli 1963.
Senator van Haegendoren voerde
het woord tijdens het debat over d e
wetsontwerpen inzake buitengewoon
onderwijs en verdedigde verscheidene amendementen.
Senator Ballet diende een verzoek
tot interpellatie tot de ministers v a n
Volksgezondheid en van Justitie over
de vast te stellen verantwoordelijkheden na het overlijden van een bekend Vlaams schrijver, dat n a a r verluidt het gevolg van gebruik van
verdovende middelen zou zijn.
Schriftelijke vragen stelden senatoren Jorissen, Bouwens, Ballet, Vandeweghe, Persyn, van Haegendoren,
Claes, Diependaele en kamerleden
Coppieters, Raskin, Leys. Schiltz,
Wannyn, Goemans, Decommer e n
Anciaux.

zelfstandigen blijft bestaan. Wij zijn
enigszins tevreden m a a r lang niet voldaan, zei hij. Olaerts meende dat h e t
niet voldoende is een behoorlijke vestigingswet te stemmen m a a r dat er dringend een progressieve wet op de handelspraktijken zou moeten volgen.
Tien andere wetsontwerpen w e r d e n
te midden van de gebruikelijke onverschilligheid afgehandeld. Enkele daarvan gingen uit van Pee Wee die m e t
hetzelfde flegma vriend en vijand benadert. Een aantal Walen verdenken h e m
terecht ervan het gebruik der talen in
het leger te willen wijzigen terwijl de
Vlamingen even terecht oordelen d a t
het wel wat rapper mocht gaan Als P e e
Wee de t r i b u n e bestijgt krijgt men een
aanschouweli.jke voorstelling van de
verontmenselijking van de politiek. Men
kon evengoed aan een robot h e t woord
verlenen.
Interim.
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vandaag wordt het bewijs geleverd: de mijn'
werkers hadden gelijk, toen ze staakten voor
de 15 t.h.

OPNIEUW
STAKING
IN LIMBURG
We schrijven deze bedenkingen neer op een ogenblik dat
we nog niet weten, welke besluiten de nationale gemengde
mijnkommissie uit de vergelijkende loonstudie heeft getrokken en welke beslissingen de
regering op grond daarvan
heeft genomen. We veronderstellen echter dat aan de mijnwerkers in grote lijnen voldoening zal worden geschonken en
dat de staking in Limburg dus
van vrij korte duur zal zijn.

LOUIS MAJOR
Inmiddels is het eens te meer
onthutsend, hoe de regering de
dingen heeft aangepakt. In februari jongstleden beloofde ze
uitdrukkelijk, dat ze per 1 juni
zou klaar gekomen zijn met de
vergelijkende loonstudie De
mijnwerkers, die in het begin
van dit jaar zeven weken bndden gestaakt en gehongerd, keken dan ook met stuffende spanning uit naar deze datum.
Op 1 juni was er echter nog
geen enkele beslissing gevallen.
Louis Major — gewezen sindikale manitoe en tans minister
— kwam voor de mikro van de
B.R.T. een verklaring aflezen
die er als het ware op gericht
scheen om de mijnwerkers te
tergen. Het is in de Wetstraat
overiffens een publiek geheim
dat Major razend is. omdat de
vergelijkende loonstudie regelrecht wijst in de richting van
een gevoelige loonsverhoging
voor de mijnwerkers.
De tergende, maar overigens
nietszeggende verklaring van
Major zette in Limbure zoveel
kwaad bloed, dat het tot een
staking kwam. Alhoewel de
vakbonden tans alle schikkingen hadden getroffen om « er
bij » te zijn en de schade van
januari-februari zoveel mogelijk te herstellen, werd h^t opnieuw een spontane. « wilde »
staking en blepf ''° "aV'Kondpn
geen andere keur dan achter de
beweging aan te lopen.

ZE HADDEN GELIJK
Het A.C.V. heeft, na kennisneming van de vergelijkende
loonstudie, onmiddellijk besloten om een algemene loonsverhoging van 10 t.h. te eisen. Het
A.B.V.V. is tot de bevinding gekomen, dat de gemiddelde
loonsachterstand van de mijnwerkers 11,5 t.h. zou bedragen.
Er moet op gewezen worden,
dat de vergelijkende loonstudie

gebazeerd is op de huidige
mijnwerkersionen, die ingevolge de staking in februari met
ongeveer 12,1 t.h. zijn verhoogd
geworden. In januari-februari,
op het ogenblik van de staking
dus, bedroeg de werkelijke
loonsachterstand van de mijnwerkers 12,1 t.h. plus de tans
vastgestelde 11,5 t.h., hetzij
meer dan 23 t.h. De mijnwerkerseis van « 15 t.h. nu » was
een méér dan redelijke eis.
Deze redelijke eis is bestreden
geworden door de regering, de
patroons én de sindikaten ; er
werd de mijnwerkers veinveten
dat zij de maan vroegen, dat
zii de ekonomie van het land
kapot maakten, dat zij domoren
waren die geen snars verstand
hadden van prijzen en lonen.
Voor de eis « 15 t.h. nu » hebben drieëntwintig duizend gezinnen zeven weken honger geleden, hebben drieëntwintig
duizend arbeiders een verbeten
maar vergeefse strijd gevoerd.
Vandaag bHikt, dat die eis méér
dan gewettigd was !

doeling blijkt duidelijk uit het
feit, dat zij in Limburg de staking steunen, maar dat zij in
Wallonië alleen maar met staking dreigen. Het is in Limburg
dat zij klappen gekregen hebben : het is in Limburg dat zij
tans aktie willen voeren. En
met aktie in Wallonië, die hen
een heleboel stakingsgeld méér
zou kosten, pakken zij liefst
niet uit « omdat zij het daar
niet nodig hebben ».

DE SINDIKATEN
Alhoewel de sindikaten opnieuw verrast werden door de
gebeurtenissen, zijn ze toch met
de gang van zaken ingenomen.
Ze hebben nu « l^un » staking ;
ze kunnen nu weer bewijzen,
hoe « noodzakelijk » een vakbond is, die stakingsgeld kan
uitkeren.
Het is er hen in de allereerste plaats om te doen. het in
januari en februari verloren
terrein te rekupereren. Die be-

We twijfelen er zéér erg aan,
of de sindikaten tans in Limburg hun blazoen terug zullen
kunnen opkalfateren. De afstand tussen hun standpunt
toen en nu is te groot, opdat er
sprake zou kunnen zijn van enige geloofwaardigheid. Dezelfde
heren die maandenlang tot in
den treure herhaald hebben dat
« het maximum werd bereikt »
en dat « 15 t.h. nu » onzinnig
was, hebben een bocht van 180
graden moeten maken en stomen tans met volle kracht op
een koers, die ze destijds rampzalig hebben genoemd !

ZATERDAG 7 FEBRUARI 1970
De belofte dat er tegen 1 juni een vergelijkende loonstudie zou klaarkomen, werd geformuleerd in het akkoord dat op zaterdag 7 februari 1970 gesloten werd tijdens de zogenaamde « mijntop » — de vergadering van
ministers, vakbondsleiders, kolendirektorium en patronale afgevaardigden — te Brussel.
Om de sfeer van die vergaderingen nog even te laten
aanvoelen, citeren we uit het « Zwartboek van de grote
staking » het dagoverzicht van die bewuste zaterdag 7
februari:
De mijndirekties versturen vandaag ontelbare telegrammen aan de arbeiders : « Maandaq 9 februari werkhervatting stop Autobussen worden beqeleid stop Wij
rekenen op u ».
De rijkswacht heeft blijkbaar nieuwe instrukties gekregen : ze houdt nu niet alleen meer de mijnin^ang'en wegen vrij, maar werkt de stakingsposten weg. In talloze
berooide en hongerende mijnwerkersgezinnen zijn nette
heren klinkende beloften komen doen. on voorwaarde dat
de huisvader maandag het werk herneemt.
Om halfvijf in de namiddag begint OD bet kabinet van
de eerste-minister de nieuwe mijntop. Het zijn de oude
akteurs. die nog eens hun rolletje mogen overdoen : de
ministers Eyskens. Cools. Major, Pêtre. H^rmegnies : de
sindikali=!ten Houtbuys, Thomassen. Oom<!. Boulanger, Debunne. Dubois, Balesse ; Evalenko voor het Kolendirektorium : De Staercke, Pullinckx en Verschueren voor de
patroons.
De vergadering duurt, met een paar schorsingen voor
afzonderlijk overleg, meer dan tien uur. Middernacht is
reeds lang voorbij wanneer de heren, bleek maar opgeruimd, terug in het openbaar verschijnen.
Ditmaal hebben zij blijk gegeven van iets meer verbeelding dan tijdens hun vorige vergaderingen : ze hebben een voorstel in enkele punten. De belangrijkste daarvan zijn : het loonbriefje zal vereenvoudigd worden :

vanaf 1 februari wordt de aanwezighei dspremie gekoppeld aan de indeks ; tegen 1 juni zal een vergelijkende
studie gemaakt worden tussen de lonen van de mijnwerkers en die van andere sektoren ; er zal één ondernemingsraad voor het kempens bekken worden opgericht ;
vóór einde van het jaar zullen de objektieven voor kolenwinning op halflange termijn opgesteld worden ;
maatregelen zullen getroffen worden om de gevolgen
van de staking op het sociale vlak te neutralizeren : de
rekonversie zal voortgezet worden.
De vakbondsleiders Debunne en Houthuys herhalen,
wat ze in het verleden ook van de sociale programmatic
en van de eerste regeringsvoorstellen hebben gezegd :
« Het maximum werd bereikt n.
Maar dat is niet zo : nooit tijdens deze wekenlange
staking werd het bewijs geleverd dat de 15 t.h. sociaal
overbodig of ekonomisch onmogelijk zouden zijn. Het
Het pakket dat nu aan de stakers wordt voorgesteld,
bestaat deels uit de herhaling van oude beloften, deels
uit toezeggingen die de evidentie zelf zijn. deels uit onbelangrijke maatregelen. Er is één substantieel punt : de
vergelijkende loonstudie. Maar men ontsnapt niet aan
de bittere bedenking dat deze loonstudie niet in 1970,
doch in 1969 — vóór het afsluiten van de nieuwe progrsmmatie — had moeten verricht worden.
Deze voorstellen wettigen in ieder geval het besluit,
dat de stakers méér uit de situatie hebben weten te halen dan de vakbonden, die nu al anderhalve maand beweren « dat het maximum werd bereikt ».
De voorstellen zullen onderwornen worden aan een referendum bij de stakende arbeiders. Maar van in den
beginne reeds is het duidelijk, dat dit referendum op allesbehalve gebruikelijke en demokratische wijze wordt
georganizeerd : terwijl de vergadering te Brussel zich
voort^ïleept tot 2 u. 's morgens, wordt reeds om 1 uvuvanuit de hoofdstad naar Hasselt getelefoneerd, dat de
op voorhand klaargemaakte stemViilietten mogen gepost
worden. Er wordt reeds aan de uitvoering van de raadnleging gewerkt, vooraleer een akkoord bestaat en er
voorstellen geformuleerd ziin !

WIJ

10

«l»ltl|tl()((l»««««t|IIIIIPIM|ll»liHi«i|l1|pilll«i'

IN DE REEKS ARTIKELS DIE WE
GEWIJD HEBBEN AAN DE MENS EN
ZIJN OVERLEVINGSKANSEN IN EEN
STERK BEDREIGDE LEVENSSFEER
(EKOSFEER) HEBBEN WE VASTGESTELD DAT DE WERELD ZICH VAN
DEZE BEDREIGING IS BEWUST GEWORDEN EN DAT REEDS TALRIJKE,
ZIJ HET BEPERKTE MAATREGELEN
WERDEN GETROFFEN. DAAR DIENT
ONMIDDELLIJK AAN TOEGEVOEGD
DAT BEHALVE DE BEWUSTWORDING DER GEVAREN DIE ONS LEVENSMILIEU BEDREIGEN DE STRIJD
NOG MOET GESTREDEN WORDEN
OM DE WERELD DAADWERKELIJK
AAN TE ZETTEN TOT KOORDINATIE
VAN EEN REEKS AANZIENLIJK UIT
TE BREIDEN MAATREGELEN. EEN
VAN DE KONKLUZIES DIE MEN NA
EEN ONDERZOEK VAN DE HUIDIGE
TOESTAND IMMERS KAN MAKEN IS

DAT DE HEROVERING VAN EEN
MENSWAARDIG
LEVENSMILIEU
SLECHTS MOGELIJK IS DOOR INTENSE SAMENWERKING OP WERELDSCHAAL.
DAARTOE KAN
WEST-EUROPA ALS GROEIENDE
MACHT TUSSEN OOST EN WEST
EEN BELANGRIJKE BIJDRAGE LEVEREN.
EEN TWEEDE ALGEMEEN BESLUIT
IS DAT DE HUIDIGE TOESTAND IN
HET ALGEMEEN NIET KATASTROFAAL KAN GENOEMD WORDEN
DOCH DAT OP DIVERSE TERREINEN
EEN DRAMATISCHE EVOLUTIE OP
BETREKKELIJK KORTE TERMIJN
NIET TE VERMIJDEN IS INDIEN
TANS NIET REEDS WORDT INGEGREPEN NOGMAALS OP UITGEBREIDE SCHAAL EN IN WERELDVERBAND.

DE K E U Z E
Het is al veel dat de mens bewust is
van de gevaren die zijn levenssfeer en
nog meer die van de volgende generaties bedreigen. Dit bewustmakmgsproces is nog zeer jong en dus nog niet
overal even diep als wenselijk doorgedrongen. De evolutie zelf zal echter nog
intenser kampanjes nodig maken om tot
een werkelijke strijd tegen het verval
van de levenssfeer te komen. In ieder
geval : de bewustwording is een pozitief element in dit levensbelangrijk dossier maar ze is nog niet voldoende groot
en met bewustwording alleen komen we
er niet.
Vandaar het belang van de samenwerking op wereldschaal, welke samenwerking momenteel zeer gering is en
slechts op ondergeschikte en verspreide
vlakken gebeurt. Het wederzijds wantrouwen tussen de drie grote ideologische invloedssferen (al zijn er in feite
maar twee doch de ontwikkelingswereld
onderscheidt zich uiteraard haast vanzelf van wat we gewoon Oost en West
noemen) staat een gezamelijke inzet
voor een betere wereld in de weg. De
politieke machten in de wereld denken
immers nog steeds in termen van
machtsverovering volgens het schema
van de 19e eeuw en hoezeer de supermachten door technologische veroveringen op aarde en ook reeds in de ruimte
bewijzen tot wat de mens in staat is, de
aanwending ten goede van deze technologische revolutie is verre van totaal. De
grootmachten zitten weliswaar geregeld
rond de groene tafel om de verontrustende bewapeningswedloop af te dammen, doch deze ontwikkeling gebeurt
ontzettend traag terwijl de machtstrijd
verder woedt en sinds de tweede wereldoorlog in diverse wereldgebieden
door middel van « prokuratie » wordt

De maand mei schijnt per definitie de maand van onrust te zijn in Frankrijk, wellicht ter herinnering aan mei 1968. Het kwam in elk geval opnieuw tot zware
rellen in de parijse studentenwijk « quartier latin ». Hier politie in gevechtskledij
in de « rue des Beaux Arts » waar studenten en politie de kunst van het straatgevecht poogden te beoefenen...
klap zou kunnen slaan, als het ware te- keren. Globaal beschouwd hebben we
gelijkertijd twee in onevenwicht ge- alle middelen ter beschikking om met
raakte verhoudingen uit de wereld te sukses aan deze uitdagingen het hoofd
helpen : én de mens in zijn milieu én de te bieden. Ook aan ons dit bewustzijn
wanverhouding rijke en arme landen,
te propageren en van onderuit naar bowelke wanverhoudingen zonder reaktie ven op te stuwen. « Splendid isolation »
steeds grotere dimensies aannemen. De betekent ondergang.
sleutel tot de oplossing van dit dubbel
vraagstuk is het beëindigen van de bewapeningswedloop en de.vestiging van
eert echte wereldvrede. Öat is de enorme uitdaging waarvoor de politieke
machten gesteld worden, want alle onderzoekers inzake ekosfeer (zelfs in ^e
« onderverdelingen » ervan, of dat liu
om de konsolidatie van de bevolkingsaangroei, de menselijke gezondheid, de
bevoorrading in voedsel en grondstoffen, de ruimtelijke ordening of wat dan
De Sovjet-Unie maakt haar bijstand
ook gaat) en inzake de ontwikkelingsaan het door overstromingen getrofhulp zijn het erover eens dat uiteindefen Roemenië afhankelijk van roelijk de doorslaggevende besluitvorming
meense toegevingen inzake ekonoen uitvoering bij de politieke machten
mische en militaire samenwerking,
ligt, een evidentie die voor velen blijktot nog toe door Boekarest geweigerd.
baar niet direkt duidelijk is, behept als
Het Westen steunt veel meer, w.o.
ze zijn met een schromelijke ondervooral Amerika en het deense rode
schatting van de politiek als uitermate
kruis.
belangrijke faktor in het leven van elke
Alexander Doebsjek, gelimogeerde
dag.
tsjechoslovaakse partijleider, tans
Liever vandaag dan morgen zouden
ambassadeur in Turkije, onverwacht
de leidende machten in de wereld een
naar Praag afgereisd, vermoedelijk
keuze moeten doen : ofwel voortploeteom voor een partijrechtbank te verren in hun « ouderwetse » geschillen
schijnen en definitief als partijlid
waardoor we niet bij machte zullen zijn
geschrapt te worden.
tijdig in te grijpen ofwel de « oude geOud-prezident Aramboeroe van Arwaden afleggen » en het wereldbeleid
gentinië door een peronistische orgarezoluut richten op de toekomst, die
nizatie ontvoerd en met tere"*-* ^*elreeds is begonnen, niet alleen de toeling bedreigd indien de regerir.' f en
komst van de nog lang niet veiliggestelaantal politieke gevangenen nip' vrijde welvaart doch vooral een toekomst
Iaat en het stoffelijk overscho* van
waarin de zogenaamde nevenverschijnselen van de welvaart de tans nog als
E vita Peron niet terug schenkt
hoofdbestanddelen beschouwde waarden
Paulus
VI viert gouden priesterjuen verworvenheden dreigen te overwoebileum en kondigt voor het najaar
reizen naar de Filippijnpn en Australië aan.
De Italiaan Franco -laria Maltatti
volgt de Belg Jean Rey op als voorzitter van de nieuwe E.E.G.-kommissie. De ministers der Zes stellen tegen
lijk niet pas sinds de Chinezen hun
einde juli een rapport over de euroruimtetuig hebben gelanceerd ! Die
pese politieke eenmaking in uitzicht.
mogelijkheid zit al sinds eeuwen in
De E.E.G.-ministers van Financiën
de oppervlakte, de bevolkingsrijkdom
stellen 1980 voorop als jaar waarin
en de begaafdheid van dat volk, in
de europese munten een vaste onderde ekonomische gegevens en wat verlinge pariteit moeten verkrijgen,
der daarop invloed heeft. Dat is niet
dit tegen de wens van Amerika in dat
veranderd. Maar misschien is nu aan
een lossere muntverhouding in de
een soort « slaap » een einde gekowereld voorstaat.
men.
Het vooruitzicht van Ben Goerion,
Het braziliaans episkopaat veroordat er een oorlog komt tussen de
deelt
de folteringen in de braziliaanse
Sovjetunie en China als dit land de
gevangenissen en het terrorisme.
vroeger afgenomen gebieden niet terug krijgt en dat de Sovjets die oorTel Aviv betoogt dat het opzienbalog zullen verliezen, is natuurlijk
rend sukses van de jongste egypti. linder zeker. Maar onwaarschijnsche raids aan het Suez-kanaal (met
lijk beslist niét ! Het zou een heel
voor het eerst zware israëlische verpraktische oefening in politiek inliezen) te wijten is aan het steeds dizicht zijn, de faktoren op te sporen
rekter russische ingrijpen.
en af te wegen die in dit verband mee
1 Zware aardbeving in Peru eist hoog
spelen !
aantal doden.
Ben Goerion wil heel zeker geen
I De Sovjets lanceren het ruimtetuig
profeet zijn. Misschien gebeurt het
« Sojoez 9 » met 2 kosmonauten aan
ook allemaal zo vlug niet : wie denkt
boord. Arrestatie van de bekende
nu nog aan de redevoeringen van de
russische bioloog Z.A. Medvedev weduitse keizer Willem II over het
gens kritiek op het Sovjet-bestel.
« gele gevaar » ?

uitgevochten, hetgeen nog steeds een
bestendige belemmering is om tot een
gezamenlijke aanpak te komen van de
twee grote toekomstproblemen, die ons
gestadig en in toenemende mate aan
hun bestaan herinneren : de levenssfeer
en de onderontwikkelde wereld.
Wij hebben er op gewezen dat het gevaar niet denkbeeldig is dat de rijke
landen door de ontdekking van het verval van het levensmilieu hun aandacht
te exkluzief zullen richten op de strijd
tegen dit verval, waardoor de zogenaamde ontwikkelingshulp nog minder
kans dan Vroeger zou maken, om tot een
echte hulp uit te groeien en niet langer
het ekonomisch kolonialisme van tans
zou blijven.
Het onderzoek heeft nochtans uitgewezen dat de mens in staat is, efficiënt
de strijd tegen het verval van de levenssfeer en met alle daaraan verbonden
vraagstukken aan te gaan, na de vaststelling van de bewustwording van de
bedreiging tweede pozitief element in
dit eko-dossier. Hij is daartoe reeds nu
in staat ondanks de ontzettend zware
last van de bewapening en het gemis
aan samenwerking en koördinatie, welk
gemis juist uit de aan gang zijnde bewapeningswedloop voortvloeit. Hoeveel
gemakkelijker zou 't niet zijn om 'n gezond levensmilieu voor vandaag en voor
morgen te heroveren zonder de last van
de herbewapening en zonder de daarmee gepaard gaande psichologische remmingen.
Het is tevens een uitgemaakte zaak
dat de bezittende landen in staat zijn,
niet alleen de kosten van deze technisch
reeds uitgestippelde strijd te dragen
doch terzelfdertijd de hulp aan de derde
wereld op een andere leest te schoeien,
zodanig dat men twee vliegen in één

werden verdreven ; en als de Russen
nu de Arabieren helpen, dan is dat
al even eenvoudig om de macht te
veroveren in de Middellandese Zee.
De «Leeuw van Juda », zoals hij
wordt genoemd, heeft echter ook over
de toekomst gesproken. En daarbij
ging hij helemaal niet uit van een
of andere halsstarrig aangenomen
ideologie, waaraan de feitelijke gegevens dan maar moeten beantwoorden!
De weldra vierentachtigjarige Ben Hij ging in tegendeel uit van onbeGoerion, die al sinds 1906 In Pales- twistbare feiten. Van gegevens die
tina woont en terecht beschouwd eigenlijk iedereen kennen kan. maar
wordt als een van de stichters van die hij in hun samenhang en in hun
de staat Israël, heeft een perskonfe- mogelijke invloed heeft gezien. En
rentie gehouden. Hij is ongetwijfeld omdat hij een ervaren en verstandig
een man die kan zwijgen, en als der- man is, doet hij daarover dan nog
gelijke mensen dan toch spreken is geen al te stellige uitspraken.
dat wel eens het beluisteren waard.
Ben Goerion wees er eerst op dat,
Ben Goerion heeft een paar dingen als China zou beschikken over dezelfgezegd over het verleden die iedereen de moderne wapens (en natuurlijk
eigenijk kon weten, maar die door ook over alles wat het maken van
zijn lange regeringsverantwoorde- deze wapens veronderstelt) als de
lijkheid meer kracht kregen : het was Verenigde Staten en de Sovjetunie,
de Sovjetunie die het meest heeft dit land zonder meer de machtigste
geholpen bij de vestiging van de staat staat ter wereld zou worden.
Israël omdat daardoor de Britten
Die mogelijkheid bestaat natuur-
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SLACHTOFFERS
Hoewel iedereen weet dat hij — e n
oolc de anderen — moeten sterven, is
toch iedere dode altijd een dode teveel.
Vooral dan zij die een gewelddadige
dood sterven. De amerikaanse doden in
Zuid-Vietnam m a k e n (ten onrechte
t r o u w e n s !) m e e r i n d r u k dan de Vietnamezen die daar sterven. Maar toch is
h e t nuttig enkele ciifers t e vergelijken,
al was het m a a r om na te gaan hoeveel
i n d r u k die doden in de Verenigde Staten zelf maken. Sinds 1961 zijn in de
oorlog in Vietnam ongeveer tweehonderd inwoners van Washington gevallen. G e d u r e n d e diezelfde tiid werden in
diezelfde stad vijftienhonderd mensen
gewurgd, doodgeslagen, doodgestoken
en doodgeschoten. Zou de misdadigheid
in de eigen stad voor de « Washingtonn e r s » niet belangrijker zijn dan de
oorlog in Vietnam ?

VERVANGMIDDEL
De verslaafdheid aan verdovingsmiddelen n e e m t ook in de Verenigde Stat e n schrikwekkende vormen aan en een
zeer gevaarlijke uitbreiding. Straffen
alleen is nooit — en zeker in dit geval
— een voldoende oplossing. P r e z i d e n t
Nixon heeft beloofd de misdadigheid t e
bestrijden, m a a r in dit konkreet geval
ziet hij blijkbaar ook geen heil in gewoon bestraffen. Hij heeft daarom d e
psicholoog dr DuPont opdracht gegeven,
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tegen die verslaafdheid iets te ondernemen. Sinds de maand m a a r t is dr DuP o n t bezig m e t het inrichten van cent r a w a a r vooral de verslaafden aan
h e r o m e worden behandeld. Fizisch kunnen ze wel ontwend worden, m a a r d a t
is niet genoeg. De eigenliike oorzaak
van hun verslaafdheid zit dieper, is psichisch. Zolang m e n daar machteloos
staat, ziet de dokter m a a r één enkele
uitweg : de verslaafden een vervangmiddel t e bezorgen. Zijn patiënten k r i j gen gratis « optiat metadon », dat t i j dens de oorlog in Duitsland werd ontwikkeld. Het brengt de gebruikers
eveneens in een toestand van apatie,
m a a r geeft hun niet het « geluksgevoel » dat de heroïne wél geeft. Belangrijk is echter vooral dat dit middel niet
« misdadig » is en dat de gebruikers
dus niet worden gestraft.

NIEUWE WETTEN
De misdadigheid in de hoofdstad van
de Verenigde
Staten,
Washington,
n e e m t zo geweldig toe dat het Kongres,
dat dit gebied bestuurt, nieuwe w e t t e n
zal uitvaardigen. Ze zijn buitengewoon
repressief, m a a r t e r verontschuldiging
kan m e n wel zeggen, dat h e t anders
heel waarschijnlijk gewoonweg niet
m e e r gaat ! Door die w e t t e n zullen een
aantal fundamentele rechten beperkt
worden, zo wordt bijvoorbeeld de veiligheidshechtenis
(Schutzhaft)
inge-

MOEAMMAR AL GHADALFI
(Argos) Af en toe staat zijn naam in de krant — Moeammar al GhadaUi
— leerscholen tussen belangrijker
nieuws uit woeliger kontreien
Tot 1
september 1969 had de internationale
pers over hem gezwegen, omdat zijn
naam geen politieke of revolutionaire
duizelingen opriep. Maar die bewuste
dag moest ook zijn naam wereldkundig
worden, omdat Al Ghadalfi
met
een groepje malkontente
oficieren koning Idris II van Libië van de troon
verwijderd
had. Zonder veel misbaar had Idris II afscheid genomen
van
zijn dienstpersoneel
en, begeleid door een indrukwekkende
schare half gesluierde heupwiegende
dames, had hij zijn koninklijke
appartementen
verlaten. Die dag zagen we m de krant het beenderig en door
woestijnzand
verweerd gezicht van Al Ghadalfi boven de lakonische maar
ietwalsSkende mededeling
dat hij graag kameelmelk
dronk. Sinds die dag is de
h^^^f^t^
'P^^^f^'^ generaal geworden en het jongste revolutionaire
staatsnoota {ZSj uit de polifone internationale
bewogenheid,
y,^^ ,9'^'^daï/i begon zijn politieke loopbaan met revolutionaire
verbodsntï^ a^Z
• • / ^ ^ " aïkohol geen varkensvlees,
geen latijnse
lettertekens,
nT2 ,1nK!f ^^°'^o;[iderricht, geen private banken, geen politieke
partijen,
C S ^ ^
"• f''"'" ^ T ^^^oe^^^'^t
beperkte zich niet tot de kulinaire,
linguïstische
en financiële aangelegenheden.
Hij arresteerde ook zeshon'
T^ILn^
A' °nicieren,
regeringsambtenaren
en prominente
petroleum^hlt
T"r ^'^" 1-evqlutionaire rezerves hiermee niet uitgeput
waren,
InfilinTlZi
r r ^ geheime staatspolitie
op, zwaaide met een
kersverse
nationale vlag, stelde een nieuwe nationale feestdag in, pakte uit met een
f , w f . r " ' ' ^ * ^ ' ^ ' ' ^ ^ ' ' ^ * ° , * ^ ^ ^ " ^^ aanwezigheid
van vreemde troepen op
libisch grondgebied. De laatste britse soldaat die onlangs de bazis van Tobroek verliet illustreert
ondubbelzinnig
de rechtlijnigheid
van Al Ghaaaifi s bedoelingen
terzake.
De gevolgen van die drastische innovaties konden niet uitblijven
: onrustwekkerid
steeg de werkloosheid,
buitenlandse
technici en
advizeurs
narnen de benen en een zekere Al Hawaz, door Ghadalfi tot minister
van
Defensie gepromoveerd,
meende kompleet te goeder trouw dat het ogenblik gunstig was voor een kordate kontra-revolutie.
Maar de
ambitieuze
minister werd prompt ingerekend, voor het front van een militaire
rechtbank gesleurd d.ie hem degradeerde en vervolgens de woestijn
instuurde.
Mnt rl d'''^^
'^^ ^^^^ °"'^^'' ^" '^^ zandstormen
van het
tripolitaanse

De politie van Cordoha krijgt een vroiLwelijke ploeg. In afwachting dat de dames
de hiërarchische
ladder opkunnen moeten ze de straat op om het verkeer te regegelen. Hopelijk wordt het niet te dol l
voerd en krijgt de politie het recht,
zonder aan te bellen in de huizen binnen te dringen. In de « Washington
Post » werden deze wetten « de meest
repressieve sinds Hitler » genoemd.

aantal wordt gewoonweg niet eens aangegeven uit angst, of omdat men « zijn
goede naam » niet wil verliezen. Het ia
toch zo dat de klanten niet graag n a a r
een zaak .komen, waar een paar keer
per week een overval wordt gepleegd i

STATISTIEK
Zelfs in eigen land ontkomt men niet
aan de indruk dat de misdadigh,eid toeneemt. En dat ligt niet alleen aan d^'
snellere en meer uitgebreide berichtgeving. Bovendien is het tegenwoordig
zeker zo, dat heel wat gevallen niet
voor het assisenhof komen, omdat men
steeds meer rekening houdt met allerlei storingen en psichische defekten.
Over Washington werd zopas volgende
statistiek bekend gemaakt : in deze
stad van 850 duizend inwoners wordt
om de dertig uur een mens vermoord,
om de veertig minuten wordt iemand
overvallen. Tien jaar geleden was er
« slechts » elke vijf dagen een moord en
om de twaalf uren een roofoverval. In
1969 werden er bijna 50 duizend misdaden door geweld gepleegd : dat betekent
één per zeventien inwoners Eigenlijk
zijn er meer, w a n t een tamelijk groot

NERGENS VEILIG
In de kerk van de Baptisten, heel
dicht bij het Witte Huis, staat elke zondag een politieagent met een pistool o p
zak naast de schaal voor de kollekte e a
dit gedurende heel de dienst In de bussen moet iedereen de vereiste 35 cents
bij hebben, w a n t de busbestuurder beschikt niet meer over wisselgeld. Nadat
e r op vijf maanden tijd tweehonderd
overvallen waren gepleegd op deze busbestuurders, heeft de maatschappij e r
niets anders op gevonden dan het wisselgeld af t e schaffen en de automaat,
w a a r de 35 cents moeten ingestoken
worden, aan de bussen te laten vastlassen Wat niet betekent dat de reizigers
op die bussen niet maar al te d i k w ü l s
een pistool of een mes te zien kriigen,
met het verzoek om geld en bezit af t e
geven !

Al Ghadalfi werd chef van de revolutieraad,
opperbevelhebber
van het
leger, premier en minister van Defensie. Naast die waaier van
opslorpende
bezigheden kiestert hii een droom : ooit de Nasser van Libië te worden,
in het euforisch besef van die mogelijkheid
leest hij de Koran (Al Ghau
.3-?^??
•'' ^'^^^'^veert hij (gematigde)
pan-arabische
aspiraties,
schuwt hijheldenpoze
en diktatormle allures Hij is gemoedelijk in de omgang (sic !), beoogt een vage unie met Egypte, schenkt miljoenen aan de
palesUjnse guerilla s koopt straaljagers van Frankrijk en
gevechtswagens
van lungeland, treedt bemiddelend
op tussen de El Fattah en de regering
van Libanon. Om het hoofd te kunnen bieden aan de behoeften van een
alsniaar stijgende financiële hulp aan minder gegoede arabische
kollega's
neen Al Lihadalfi ook de vergunningen
voor de petroleumexploitatie
gere• ^}e petroleumbronnen,
waaruit hij voor zijn land een slordige 520 mil•jara tst per jaar betrekt, konfronteren
hem met een onbehaaglijk
dilemma : een embargo tegen, Israël ten gunste van het araUsch
eenheidsfront
Kan nij zich niet veroorloven. Dergelijk embargo zou de libische
staatskas
met spijzen en met verhelpen aan de schrijnende
armoede in het rijke
petroleumland.
Want dit is weer het bevreemdende
: in een rijk petroleumiand rnet nauwelijks
1,7 miljoen inwoners wordt de
sociaal-ekonomische
ontwikkeling
afgeremd
door fabelachtige
uitgaven
waarvan
alleen het pan-arabisch oorlogspotentieel
profiteert. In zijn bord vindt de
L,ibier alleen de schrale ingrediënten
van vóór semtember
1969. toen koning Idris II het rijk bestuurde. De revolutie van Al Ghadalfi — ook wel
eens libisch-socialistisch
geheten — ging onberoerd voorbij aan het bord
van ae Libische woestijnlopers
en kameeldrijvers.
Met
niet-begrijpende,
onttiutste vraagogen kijken ze van varkensvlees
en alkohol gespeende Limers naar puriteinse, kameelmelk-drinkende
leider.

Met veel gecijfer werd deze tanker van 110 000 ton door de enge met eilandjes en
rotsen bezaaide vaargeul naar de petroleumhaven
van Skfldvik
grloodst. Vr,,ra<-r
had al een sovjettanker
een eilandje aangevaren en veel olie verloren en u;n - oor»
zichtigheid
meer dan nodig. De mammoet werd zelfs van in de lucht
icleia.
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BIJ HET NEGENDE EEUWFEEST

SINTE GODELIEVE
VAN GISTEL

IN 1970 LUIDEN DE FEESTKIANKEN OVER HET DIETSE ZUIDEN. HET IS IMMERS NEGEN
EEUWEN GELEDEN DAT SINTE GODELIEVE, ONZE NATIONALE HEILIGE — «DE KRISTELiJKE
GUDRUN», ZOALS VERSCHAEVE HAAR NOEMDE — TE GISTEL WERD VERMOORD. GEEN
ENKELE

VAN

ONZE

DIETSE

HEILIGEN

WELLICHT WERD ZOZEER DOOR ONZE MEN-

SEN UIT VLAANDEREN EN VOORAL DOOR DE WESTVLAMINGEN VEREERD ALS GODELIEVE : EEN VROUW MET EEN KLINKENDE VLAAMSE

NAAM,

DIE UITEINDELIJK

HET

SLACHTOFFER IS GEWORDEN VAN EEN BRUTALE ECHTGENOOT. BERTOLD VAN GISTEL.

DE ABDIJ TEN PUTTE
Wie n a a r de Abdij ten P u t t e t e Gistel gaat,
w o r d t getroffen door de rust van de omgeving : d e
oude molen m e t het kraaikapelleke. waarvoor G e zelle verzen schreef, het stille plantsoen en dan d e
abdij m e t haar kerk en het wonderputje Architekt
A r t h u r de Geyter m a a k t e van het beluik van « h e t
Putje » een parel van stilte en schoonheid in h e t
westvlaamse polderlandschap. Maar de grote aantrekkingskracht van gans het beluik gaat uit v a n
Godelieve die er leefde en leed en stierf. De bezoeker ervaart elk ogenblik dat hij gewijde grond betreedt, geheiligd door het lijden en bloed van de
lieve heilige.

WAARHEID OF LEGENDE ?
Wie nadenkend deze plaatsen bezoekt, vraagt
zich af . staan we hier voor historische feiten of
voor vrome legenden •' De '-rome herinneringen d e
naaikape! waar Godelieve hemden naaide ^'oor
haar m a n na haar dood. met het hemd inclui^ Hati
wel uit de elfde eeuw afkomstig is, en kerkerlje
w a a r zij gevangen zat en dat zeker m e t van h a a r
tijd dateert, de kraaikapel, het putje en eindelijk
het wonderschoon leven van Godelieve zelf
wat
is hiervan waar "' Sommigen, zoals kan. Lodewiik
van Haecke in zijn bekend volksboek « St Godelieve van Ghistel » (Brugge. 1870). hebben alle gegevens klakkeloos overffenomen of aangedikt A n deren schuiven liefst maar alles, met het bestaan
van Godelieve zelf OD rekenin? van een bard of
van de volksverbeelding.
En zoals het vaak gebeurt : de waarheid ligt i n
het midden Het leven van Godelieve dat Drogo,
een monnik van St Winnoksbergen die m e e r d e r e
heiligenlevens (w o de wonderen van St-Winnok,
het leven van de H Koning Oswald en de overbrenging van St-Lewinna) zeker nog voor 1084
schreef, behoort tot de betrouwbaarste uit die periode. Hij schreef amper 14 jaar na Godelieves dood
en putte ziin verhaal uit het relaas van ooggetuigen en eigen ervaring. Stilaan werd Godelieves leven met legenden omkranst Deze legenden vonden h u n weerslag in een leven dat voor 1349 door
een onbekend priester uit Gistel werd geschreven.
Hierin vinden wij de vele wonderverhalen en gegevens, die steeds terugkomen in heiligenlevens
uit die tijd.
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GODELIEVE EN GISTEL
Godelieve stierf negen eeuwen geleden, in juli
1070 (op 6 juli, waarop haar feestdag gevierd
wordt, ofwel op 30 juli, wat aannemelijker is). Op
17 juli was graaf Boudewijn gestorven De kroon
v a n Vlaanderen werd door zijn zoon Arnout en R o
breoht de Fries betwist In het graafschap kozen
sommigen partij voor Arnout, anderen — zoals
Bertold zelf — de partij van de Fries. De moerlemieie, door de strijd ontstaan, was voor Bertold een
goede gelegenheid om ongestraft zijn slag thuis t e
halen.
Het stadje Gistel bleef met Godelieve verbonden. Volgens een latere overlevering k w a m Bert»
old tot inkeer en werd monnik Edith, een dochter
Uit zijn tweede huwelijk, zou bij de wonderbare
bron van blindheid genezen zijn. Op het erf waaTi
d e heilige leefde en stierf, zou zij een benediktinessenklooster hebben gesticht. De abdij Ten P u t t e die wij hebben bezocht, was er zeker reeds in
1150. Deze keer toch blijft de mogelijkheid open,
schrijft M. English, dat de legende die zoveel fantazeerde en zo dikwijls tastbaar de feiten vervalste, geschiedenis schreef

KIND VAN HET DIETSE ZUIDEN
In het uiterste aietse zuiaen is Cïodelieve geboren rond 1052 als dochter van Hemfried en Odgiva,
en wel te Hemfrieds-Wilre (tans Wierre-Effroi) bij
Bonen, op het slot Londevoorde In de streek van
Bonen is reeds vroeg een bloeiende dietse k u i t u u r
ontstaan Een der grootsten uit die tiid is de dietse
ridder Godfried van Bonen (ca 1060-1100), zoon
van graaf Eustaas en Ida de leider van de eerste
Kruistocht De heren van het zuiden hadden een
meer verfijnde kuituur dan die van het oude moerenland en dit heeft wellicht een rol gespeeld bij
de keuze van Godelieve? huweliikspartner Drogo
schrijft dat Godelieve een bevallig meisje was met
hoofse manieren en een h a r t dat boordevol liefde
en goedheid was voor armen en minderbedeelden.
Verscheidene ridders wensten dan ook Godelieve tot
gade, doch zij werd door vader Hemfried ten huwelijk geschonken aan Bertoid heer van Gistel omdat hij de n i k s t e was Wellicht hebben de graven
van Vlaanderen en Bonen hier achter de rug een
•woord gewisseld Vlaanderens kuststreek — m e t
Oudenburg, Veurne en vooral Gistel w a a r er een
stuk ontoegankelijk grond was. door moerassen
afgesloten, zoals wij lezen in het leven van Godelieves tijdgenoot en wellicht haar bloedverwan-t St
Arnout van Tiegem (1040-1084) — behoorde tot bet
r u w s t e wat Vlaanderen kende Wij zien dan ook
dat Arnout korte tijd voor zijn dood op a a n v r a a g
van graaf Robrecht de Fries te Torhout Oudenb u r e Veurne en Gistel in een beroemde reis optreedt tegen bloedwraak en p l u n d e r m g Wellicht
heeft de graaf van V l a a n d e r e i te Bonen aangedrongen om Godelieve aan Bertold te schenken De
aanwezigheid van de burchtvrouw met de verfnnd e manieren zou niet weinig bijdragen om de ridderschan van de streek betere mores te leren

DE KRUISWEG BEGINT
Bertolf heeft eigenzinnig gehandeld bij de keuze
v a n zijn bruid. Hij hield geen rekening met de men i n g van zijn ouders en vooral met die van zijn
moeder Iselmde. G e r m a a n s e trots en stamgevoel,
w a a r b i j de ouders het laatste woord hebben bij d e levenskeuze van hun kinderen, uiten zich m het
daaropwolgend verzet der ouders Vooral Iselmde is
onverzoenlijk. Zodra zij Godelieve ziet, haat zij
h a a r En zinspelend op het donkere h a a r van Godelieve, dat niet past bij het blonde noorden,,
vraagt zij smalend aan haar zoon of hij zo v e r '
moest lopen om die zwarte raaf te halen Op het
bruiloftsfeest te Gistel dct 'rie dagen duurt, is
geen Be told te ?ien Ook de volgende dagen ontwijkt h n zijn vrouw Hij is weerom het gewillig
k m d in de handen van zijn ouders geworden en
samen zullen zn mets onverlet laten om Godelieve
het leven onmogelijk te maken. Bertold blijft bij
zijn ouders wonen op de burcht Godelieve w o r d t
n a a r de hoeve verwezen bij knechten en meiden,
bij wie zij wordt afgeschilderd als een heks
En tans openbaart zich de sterke vrouwelijke
persoonlijkheid van Godelieve. Zij is een meisje,
dat gehoopt heeft de gelukkige burchtvrouw van
Gistel te worden Zij komt bedrogen uit, w a n t in
plaats daarvan weet zij zich omringd door een
m u u r van vijandigheid • haar man, zijn ouders en
enkele knechten die haar voortdurend bespieden.
H a a r gemoed komt niet in opstand Zij aanvaardt
de beker niet die van het menselijk geluk, m a a r
Van het harde lijden Zij duldt niet dat er kwaad
gesproken wordt van haar man en zijn trawanten Zij lijdt met zachte glimlach Nu wordt zij de
moeder der ongelukkigen. zoals Ernest van der
Hallen van haar zal schrijven Een brood per dag
is eenoeg voor haar maar de helft van dat brood
gaat naar de armen Bertold en zijn ouders zijn
woedend Een half brood zal voortaan haar rantsoen zijn, maar dan herhaalt'zich het wonder • de
•lelft gaa< weerom naar de armen Bij de knechten
en de meiden i^ de stemming omgeslagen Godelieve is een heilige !

De abdij ten Putte te

DE NATIONALE HEILIGE

Het

wonderputje

NAAR HET EINDE
Eenmaal wordt het lijden Godelieve te machtig.
Met een gezellin vlucht zij n a a r de ouderlijke
burcht te Londevoorde, waar vader Heinfried niet
wemig woedend is voor de smaad die hem en zijn
huis worden aangedaan, w a n t de gezellin heeft alles verteld wat er te Gistel gebeurt De graaf van
Vlaanderen, die op dit ogenblik Boudewijn V
(tl067) of Boudewijn VI (tl070) is, wordt aangesproken en de zaak wordt verwezen n a a r bisschop
Radboud van Doornik Nu moet Bertold wel zwichten voor geweld en hij komt zijn vrouw te Londevoorde afhalen De plagerijen kunnen herbeginnen,
weliswaar niet meer zo verfijnd als vroeger, m a a r
ifi Bertolds houding is niets veranderd.
Op een zomeravond komt Bertold naast Godelieve op de bank zitten Hij omhelst haar, wellicht
voor de eerste keer. en betreurt zijn verleden Een
boze hand is in het spel en deze nacht nog zal een
vrome vrouw de boze hand komen afweren. L a m bert en Hacca, de beide knechten van Bertolf, zullen Godelieve wekken als de vrouw komt Godelieve is v e r r u k t over die plotse ommekeer in Bertolds gemoed, echter niet zonder vrees En w a n n e e r
zij 's nachts op het geklop van Lambert en Hacca
in haar nachtkleed buitenkomt wordt zij door beide deugnieten met een doek gewurgd
Daarop
wordt het lichaam ondergedompeld in een poel.
Drogo schrijft dat door de aanraking van Godelieves lichaam het troebele water plots helder w o r d t :
het beroemde wonderputje van Gistel ' Drogo beweert dat hij ook witte stenen zag De aarde die
de mensen van de martelplaats hebben meegenomen is bii hun thuiskomst in witte stenen veranderd
's Morgens verschijnt Godelieve niet om het hoevepersoneel als naar gewoonte te wekken Men
krijgt achterdocht en beukt de deur in en d a a r
vindt men de dode Godelieve Onmiddellijk wordt
zij opgebaard en daar verdringen zich rond die
lijkbaar de armen en verdrukten de stumperds
van het toenmalige « arm Vlaanderen » dat nog
eeuwen lang door de rijken zou worden uitgebuit.
Eindelijk is ook Bertold veschenen, die groot misbaar maakt over het verlies van zijn trouwe echtgenote; m a a r niemand laat zich van de wij^ brengen Er is een rode krans rond dp hals var Godelieve verschenen Men stoot elkaar aan en zwijgt.
Tegen de avond wordt het lijk begraven.

Gistel.

Op het toppunt v a n h a a r vernedering heeft Godelieve gezegd dat zij zou verheven worden boven
alle vrouwen van Vlaanderen. Zij voegde er bij :
boven alle vrouwen die n u in Vlaanderen leven.
Doch zij had gerust die zrn kunnen weglaten. A J I d e r e dietse heiligen werden vereerd : Willibrord,
d e grondlegger van onze nederlandse eenheid; L u t gart, die onder invloed van Guido (jezelle en kan.
Adolf Duclos de patrones van onze letterkunde
werd; J a n Berchmans, die onder invloed van p a t e r
van Opdenbosch en andere jezuïeten de patroon
w e r d van de jeugd; geen enkele heilige echter
sprak zo sterk tot het h a r t van « arm Vlaanderen »
als Godelieve.
Het is echter niet alleen de gewone volksmeng
uit Vlaanderen die naar Godelieve opkijkt Zij is
ook de patrones van het nationale Vlaanderen Wij
denken aan de studentenbedevaarten met waaiend e leeuwenvlaggen naar het Gistelhof, tot ergernis
van sommige ouwe tantes. Wij denken ook a a n
onze vlaamsstrijdende schrijvers, die (jodelieve hebben bezongen.
Haar dietsklinkende naam deed Gezelle schrijven :
O Godelieve, uw naam is 't honing hem te noemen
Voor V l a m i r g s hert en mond
Zijn leerling dr Eugeen van Oye. die te Gistel
stierf en vorig jaar door de V T B gestandbeeld
werd, de oude blauwvoeter Remi Ghesquiere en anderen hebben Godelieve in drama en muziek verheerlijkt. Ernest van der Hallen schreef in ( Begenadigden uit mistiek Vlaanderen » (1925) innige
bladzijden over Godelieve • voor de ellendigen;
Voor de broeder die doolt langs de wijde baan en
die de mizerie kent van het alleen-ziin en het bedelen aan gesloten deuren: voor de zusters wier
haard ledig is en wier blijde avonddromen / a n
mooie kinderen onvervuld blijven- voor de kinderen die niet de goedheid kennen van zegenende vaderhanden en mUde ogen van een moeder En hij

zegt dat Godelieve voor deze mensen uit Vlaanderen een zuster en een moeder is « weet dat ik was
zoals gij. mannen en gij vrouwen en kinderen En
ook mi-' was Godelieve een moeder en een zuster
en een gezellin op de moeilijke baan Zie ook u wil
ik de goedheid geven die ze mij gaf en ook u wil
ik meedelen het leven van deze simpele vrouwe,
d e zuster van al die lijden en dolen in ellende zo»
al? zij arme Godelieve uit de landen van ZuidV'aanderen »
Wie herinnert zich niet het openluchtspel van
Nand Verknocke, dat herhaaldelijk in het beluik
van Gistel werd opgevoerd in de regenzomer v a n
1935 Tegen hgt avonduur klaarde de hemel op en
ontelbaren waren getuige van de taferelen w a a r i n
Godelieve naast de zwakkeling Bertold en de h e k s
Iselinde op meesterlijke wijze werd uitgebeeld
Godelieve is een zinnebeeld van arm en vervolgd, maar herrijzend Vlaanderen geworden Dit
ondervond niemand minder dan de banneling
priester Cyriel Verschaeve Dirk Vansina schrijft
dat hij reeds jarenlang het plan had opgevat een
Godelieveleven te schrijven half-roman half-drama Hij zag in Godelieve een kristelijke Gudrun,
die door smaad en vernedering niet van de liefde
kon worden afgebracht Godelieve schonk hem de
kracht om de lange dagen van zijn eenzaamheid t e
doorworstelen Vlaanderen in de beproeving wilde
hij onder haar beschermin
stellen De gedachte
aan Godelieve tchonk hem menig gelukkig u u r in
zijn ballingschap en stelde hem in de illuzie van
zijn volle werkkracht.
Ik vertelde aan moeder priorin bij mijn DezoeK
te Gistel dat /erschaeve over Godelieve schreef en
zii 7egde spontaan
Vlaanderen heeft altijd zijn
groten vermoord ' Maar Vlaanderen stijgt ook
steeds zegevierend evenals Tijl uit de asse op.
Mocht Vlaanderen, wanneer het dit jaar zijn nationale heilife viert ook daaraan denken
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kankerverwekkend beschouw.
Suikers zijn de vijand nummer
één van de mens en vooral voor
VOED MET POEDERMELK, de kinderen, die geregeld snoepOMDAT MEN HEEFT VAST- goed eten. Zij zijn ook de ideale gegevens voor aderverkalGESTELD, DAT HET VLUG- king ; een ziekte, die begint met
GER GAAT EN EKONO- wat men noemt het « karamelizeren » der aders. Andere
MISCHER UITVALT. DE MELK ziekte, die de jongste jaren
VAN HUN MOEDERS DIENT veelvuldig voorkomt, is de ene
of andere leverkwaal, die rechtO M ER... POEDERMELK VAN streeks voortspruit uit een
sleohte voedingsgewoonte.
TE MAKEN !
Heelwat mensen nemen hun
HET REZULTAAT VAN DEZE voornaamste maaltijd 's avonds,
omdat de tijd 's morgens ontTEGENNATUURLIJKE GANG breekt en de werkonderbreking
VAN ZAKEN LAAT ZICH 's middags meestal al te kort
is om behoorlijk, langzaam en
VOORAL BIJ DE MENSEN ontspannend te eten. Welnu,
VOELEN. ZONDER WEER- de energie van de koolhydraten
wordt naar de spieren gedreven.
STAND SLEPEN VERMOEI- De Chinezen zeggen, dat de
spieren de beste bondgenoten
DE MENSEN ZICH VOORT.
zijn van de lever. Het is een
ZIJ PROPPEN ZICH VOL waarheid als een koe. Wat doen
de spieren van de laateters tijMET GENEESMIDDELEN.
dens de slaap ? Wat doet het
lichaam met deze overvloedige
OOK WAT BETREFT DE
energie ? Ofwel doet de lever
VOORLICHTING LOOPT ER « overuren » om deze energie
op te slaan, ofwel is de slaap
IETS SPAAK. KOOKKUNST gestoord, zo erg zelfs dat volleEN EETKUNST ZIJN NIET dige slapenloosheid er het gevolg van is ».
HETZELFDE, OFSCHOON ZIJ
KALVEREN

EEN

WORDEN

EENHEID

GE-

ZOUDEN

MOETEN ZIJN. TANS LEVEN
WIJ

IN

EEN

PERIODE,

WAARIN WIJ STEEDS MEER
EN MEER GROTERE AANDACHT MOETEN BESTEDEN
AAN DE EETKUNST.
WITTE NACHTEN
Laten we enkele deskundigen
aan het woord.
Dr. Bereaud van de medische
fakulteit te Bordeaux liet zich
éls volgt uit :
« Ik verkies de ziekte te voorkomen, eerder dan te beginnen
op « verrot » geibied. De voeding
Inoet worden verzorgd van de
geboorte af. Het komt erop neer
de individuele zwakheden te
ontdekken en de voeding ernaar
te renelen. Dat kan niet zonder
geneeskundig toezicht. Toch
gelden voor iedereen zeer eenvoudiÉfe regels. Eerst en vooral
<fc?iit men de witte suiker te
vemujden, die ik als absoluut

ALLE GOEDE DINGEN
BESTAAN NIET UIT DRIE
Ook dr. Den Hartog, buitengewoon hoogleraar in de voeding en voedselbereiding aan
de landbouwschool te Wageningen, volgt een soortgelijke
redenering. Belangwekkend is
zijn opvatting over de eetfrekwentie.
Is drie maaltijden per dag
wel de gewenste frekwentie '
vraagt hij zich af. Hij acht het
mogelijk en zelfs wenselijk de
eetfrekwentie tot vier en vijf
maaltijden per dag op te voeren, vooral om de neiging tot
« overgewicht » te verminderen ! Vooral mensen met suikerziekte mogen geen « grote »
maaltijden nemen.
Zijn advies bestaat uit een
ontbijt met wit en bruin brood,
dun gesmeerd, eiwitbelegging,
kaas of een schel vlees en een
glas melk voor wie geen papeter is. 's Morgens een vrucht
eten noemt hij een goede gewoonte, vooral voor kinderen
opdat zij hun gebit zouden gebruiken. Er zijn geen bezwaren

tegen tussentijdse koffie of
tee, maar koekjes, verdachte
snacks en alle soorten snoepgoed zijn volgens hem zeer
steng te weren. Voor wie zich
tooh aan drie maaltijden houdt
kan de lunch eender zijn als
het ontbijt, eventueel aangevuld met een sla. En voor de
warme maaltijd luidt zijn raad :
een weinig vetrijke soep, een
of ander eiwitrijk produkt
(kaas, vlees, vis of kip), gevarieerde groenten, maar zo weinig mogelijk pudding of ijs.

EETGEWOONTEN HERZIEN
Over het algemeen wordt ook
te weinig aandacht besteed aan
de voedselaanpassing naar gelang de arbeidsgewoonte, de
de leeftijd en zelfs de veranderde familiale toestand. Het
komt geregeld voor, dat de liefde van een vrouw zich projekteert op de man wanneer de
kinderen volwassen geworden
zijn en een nieuw gezin stichten. Voortaan wordt de man in
watten gelegd en worden hem
vele, lekkere dingen voorgeschoteld. Daarbij komen nu de
vrije, gezellige avondjes en
« etentjes » met veel alkohol,
snuisterijen, chips, kaas en vele
vetrijke dingen, zodat de liefhebbende vrouw er onbewust
voor zorgt enkele jaartjes vroeger weduwe te zijn. Daarenboven heeft de vrouw zich in de
loop der jaren een kook- en eetkunst eigen gemaakt, rekening
houdend met de wensen van
haar man en kinderen. Maar
personen die bv. eens zware
lichamelijke
arbeid hebben
verricht en later een ander arbeidsritme aannemen of gepensioneerd zijn, moeten dringend
hun eetgewoonten aanpassen.
Ook de vrouw moet dan haar
* kookkunst » herzien.

Men vergete evenwel niet,
dat al deze wenken niet gelden
voor voorstanders van makrobiotiek en dat gezonde, natuurlijke voeding wordt verondersteld wanneer er sprake is van
bv. kaas en vleeswaren.
Een ander kapitale fout,
waarop dr. Bereaud de aandacht vestigde, is het gebruik
van suiker en vlees tijdens een
zelfde maaltijd. De maagsappen
hebben zowat twee uur nodig
om het vlees in de maag te verteren. Gedurende die tijd is de
suiker, die in de ingewanden
moet worden verteerd, geblokkeerd in de maag waar hij gist.
Zo stelt men levercirrhose vast
bij mensen, die nooit een druppel alkohol drinken, uitsluitend
door het gisten van de suiker.
Dr. Bereaud is overtuigd met
Het speekt vanzelf, dat de
de alkoholtest onrustwekkende aanpassing liefst geleidelijk
alkoholgehalten te vinden bij gebeurt. Wat betreft de strijd
mensen, die nooit een druppel voor een gezonde, natuurlijke
alkohol hebben gedronken. Met voeding, de aanpassing van
de produktie te verhogen ver- kook- en eetgewoonten en alles
hoogt men ook het vergif De
vat ermee samenhangt, kan
weerstandigheid van de mens men van een twee- of driejawordt langzaam ondermijnd.
renplan gewagen.

Men mag: gerust van het
standpunt vertrekken, dat de
verbruiker geregeld wordt bedrogen. Gelukkig zijn er organizaties zoals « Testaankoop »
en de « Verbruikersunie », die
een lofwaardige en pozitieve
rol spelen.
Erger is het gesteld met de
kommunikatiemedia, pers, radio en televizie, die hun voorlichtingstaak op dat vlak niet
zo nauw nemen om uiteenlopende redenen. Keukenrecepten
in dagbladen en op de televizie
zijn meestal « vulsel », waarvan
zeer weinigen het nut inzien.
Voor dagelijks gebruik zijn ^ij
vrijwel niet geschikt en er komen meestal tientallen ingrediënten bij te pas. Die recepten
zijn tijdrovend, duur en meestal
niet eens geschikt voor onze
maag, te meer omdat zij te veel
aandacht besteden aan een onpraktische « kookkunst » en
geen aan een degelijke « eetkunst », die vooral in onze tijd
de grootste aandacht verdient.
Zo bekeken zijn pers en televizie misleidende, bedrieglijke
media.
Ook in het onderwijs wordt
te weinig of geen aandacht besteed aan de « eetkunst » en aan
de gevaren van voedselvergiftiging.
Traditiegetrouw leert men
er koken, meestal op een onver,
antwoorde wijze. Toch is het
de hoogste tijd dat men, vertrekkend vanuit een volkomen
nieuwe vizie, de leerprogramma's in de betrokken meisjesscholen grondig aanpast en
herziet.
Inmiddels hebben wij voldoende gewezen op de belang,
rijke rol, die elke huisvrouw
onmiddellijk kan spelen bij de
aankoop der voedingsprodukten. En het sensibilizeren der
parlementairen tenslotte moet
ook een vernieuwde, aangepaste
wetgeving tot gevolg hebben.

s.o.s.-natuur
s.o.s.-voedsel
Hilda U.

WOONINRICHTING

KARVEEL
L en W PAS
u vindt een uitqebreide keuze m onze ploeqstofafdelm.

ploegstoffen
het merk staat m de zelfkant

Antwerpen
Kerkstraat 57
Tel. 35.89.91

fm

poëziekroniek

En opnieuw vinden we de naam van Daniël van
Ryssel terug, die reeds een viertal bundeltjes publiceerde. Hij opent de reeks met « Ook een zomer 9
en sluit, voorlopig, met « God voor gevorderden ».

1

" 92h. ^^^ zomer » is een keuze uit gedichten tussen 1962 en 1968.
Van Ryssel bouwt klare beelden op, goed omlijnd,
De Yang-poëzle-ree\s pa\t€ onlangs met een
maar laat de lezer toch voldoende vrijheid om er
'tiental bundeltjes uit die wij graag even onder het zelf nog heel veel bij te denken. Hij helpt de lezer
vergrootglas nemen. « Yang » beleefde al heelwat fantazeren. Wel staan zijn soms te geweldige beelden vaak in een mager landschap van weinig bete'literaire avonturen en verhuisde van de ene reda\- kenende
woorden en dat is spijtig, want de poëzie
'tie naar de andere om tenslotte terecht te \omen die van Ryssel neerschrijft verliest zo van haar
Van Ryssel herinnert zich veel dingen uit
in een werkgroep die op tijd en stond nog eens waarde.
zijn jeugd : flarden zinnen, bijbelse situaties. Hij
van zich laat horen maar die dé a\tieve periode kent geen komma's en punten, hij praat maar door,
één adem. Een nachtelijke agent in Gent is voor
voorbij is en waarschijnlijk nooit meer de literaire in
hem het uitgangspunt voor een gedichtje. Bij een
^oogkjanjunktuur van vóór i^6^ zal beleven.
foto schrijft hij een onderschrift van poëzie. Hij
eohter wel de poëzie-trein wanneer hij de reis
« Yang » was nieuw en jong, het durfde ve'el. mist
van de koning naar Marokko gebruikt om de werk'Had in fulien Weverberg een knal van een voor- loosheid hier te lande op de rug van de gastarbeite schuiven. Van Ryssel is dan weer genietbaar
%eeld, bra\ af en bouwde op, \leineerde en werd ders
wanneer hij vanuit een intens beleefde situatie da'g€kraa\t. « Yang » was springlevend. Geruime gelijkse opmerkingen tot poëzie omvormt, als een
die het landschap tot kunst omvormt. Het
tijd had het 'n bijlage-tijdschrift voor anti'\ritie\, schilder
is alsof hij 's avonds aan zijn tafel zijn dag in poëzie
waar be\ritizeerde auteurs zich \onden verdedi- uitschrijft.
gen. Eind ig6^ \wam de grote splitsing. Er verschenen twee nummers van « Yang 75 », een echt
en een vals. De reda\tie distanciërde zich bij monZijn tweede bundeltje « God voor gevorderden »
''de van Jan Emiel Daele van het andere « Yang »,
IS anders. Het is ingedeeld volgens de vier jaarge^at o.a. onder de redactie van Daniel van Ryssel tijden, die hij telkens met een « inzicht » begeleidt.
uitgegeven werd. Er was uiterlij\ geen verschü De verzamelde gedichten zijn sterk beschrijvend,
haast natuurlijk weergegeven. In het stuk « Midmer\baar...
delheim 1 » leest men het verslag van een bezoek
aan het park. Van Ryssel weet hier op de juiste
manier gebruik te maken van de gebouwde beelden
en hun omgeving om een nieuwe realiteit te fantazeren. Hij gebruikt de bewegingen van de figuren
om zijn wandeling gestalte te geven. Ook « Gent
Deurle retour » is een knap stukje. Hij respekteert
de dingen die hij en zijn dochtertje op hun namiddagreisje naar Deurle zien : de visser, een meisje,
een kerkhofmuur enz. Die dingen hebben genoeg
poëzie in zich zonder dat ze geforceerd moeten worden. Hij respekteert ze doodgewoon. Het is een hele
kunst, de dingen zo gewoon in hun funktie te laten
voor wat ze zijn en ze tevens als waardevolle poëtische elementen te registreren. Het bundeltje bevat
pok vier niet onaardige naïve schilderijtjes. Het
laatste inzicht van van Ryssel is : God is overal,

2

NIEUWE

YANG-

POËZIE
Nadat Daele zijn gestencilleerde tijdschrift
'fi Daele » opgericht had, verbroWelde de groep.
Dat « Daele » de opvolger van « Yang » wou
«tjn, t{on men in het eerste nummer lezen : « Daele I is de voortzetting van zwarte Yang ». Want
na het gelijke nummer van september ig6^ zou
%et valse « Yang » in het geel verschijnen. Ondertussen werd « Daele » samen met « Mep » van
tJerwig Leus in « Totem » opgenomen, dat eveneens onder het reda\tiesekretariaat van Jan Emiel
Daele valt.
Het nieuwe « Yang », dat otitstaan was na een
ruzie over een door Herwig Leus besproken stu\
van Weverberg werd een wer\schrift voor literatuur onder de reda\tie van o.a. Daniël van Ryssel.
De ploeg had internationale \o7ita\ten en wou
zeker niet de eng gesloten kring van voorheen
worden. Ze was misschien niet zo literair bedreven, maar eerlijker en sociaal bewogen. Ze stelde
een manifest op voor financiële steun aan schrijvers, hield poëzieavonden die zich steeds weer bezondigden aan aanvallen op de ker\ in Vlaanderen, « De Standaard » en andere zogezegde vaste
waarden. Ze onderzocht de L.S.D.-rage, stelde
een prijs in en gaf een kflhier uit voor debutantendie hters.
Totdaar een ietwat lange inleiding om de
Yang-poëzie-reekj te situeren.

3
Een ander bundeltje is « Als Lynceus zout zegt »
van Juhen Vangansbeke. Deze in 1936 geboren dichter die ook tot de gele « Yang » behoorde heeft vooral met zijn verzameling « Poëzie een bedevaartuig »
een vaste plaats weten te verwerven. Met de blik
van Lynceus — die door aarde en steen naar 't zout
kijkt — gewapend is Vangansbeke de fantast met
de woorden. Hdj vreest niet te overdrijven. Hij gooit
met te sterk getekende beelden, zijn zinnen zijn als
m een schaterlach geschreven. Heeft dit wat te maken met de helkleurige omslagen voor verschillende
boeken die hij reeds ontwierp ? Hij komt uit dit
boekje als een overmoedig kind uit een avontuur.
En toch zijn zijn beelden in te moeilijk geformuleerde zmnen verpakt. Ze vloeien niet, neen ze zijn
hoekig, maar achter de hoek verrassen ze de lezer
toch. Vangansbeke heeft slechts één nadeel : hij,
de romantikus, wil het allemaal oppervlakkig en
zwierig zeggen en dat speelt hem vaak parten.

4
Marcel van Maele vult met zijn bundel « De hamster van Hampstead » zijn lange lijst van uitgaven
aan. Deze schrijver, die al heelwat in aanraking
kwam met het gerecht wegens alkoholisme en verdovende middelen en die onomwonden beweert in
een high-toestand het best te schrijven, verrast opnieuw met zijn werk. Van Maele die in korte tijd
een enorme sprong maakte in de Vlaamse literatuurwereld en onlangs met een toneelstuk « Revolutie »
weer van zich deed spreken, verbaast door zijn poëzie, bedreven met een sterk sadistisch trekje om de
lippen. Deze man die heel goed op Hugo Claus lijkt
is een boeiend en kurieus iemand. Door de gedichten van van Maele merk je schrik, pijn, dwang en
de echo van een lach die pijn doet. Van Maele stelt
ook woorden samen en maakt er nieuwe die het
vooral moeten doen om klanken weer te geven.
Elektronische geluiden in een bar landschap ?

5

Van Renée Curias-Pasture weet iedereen dat zij
sensuele poëzie en proza schrijft. Zij werd geboren
in 1936 en debuteerde in 1965 met een dichtbundel
en een omstreden roman, publiceerde een kinderboek, een roman en twee dichtbundels. In haar
schrijven ligt vervat wat zijn in haar laatste bundel
« Seismograaf » schreef : « Wat me vooral interesseert is de mens, die me zowel door zijn slechtheid
als door zijn goedheid blijft verbazen ».
Elk gedicht van Curias-Pasture draagt de stempel
van de hartstocht, het merk van de liefde. Haar
doorgaans korte gedichten kunnen elk de sinteze
van een liefde zijn. Een verweven van realisme met
simbolen. Ze drukken de wens uit geborgen te zijn,
het verlangen naar een samenzijn en laten tevens
de vrees horen dat het niet kan. De wil tot overgave
is te merken wanneer zij schrijft : « Ik wil aan de
niet blijven hangen, ik wil een tamboerijn
De Yang-poëzie-ree\s bevelen wij de poëzielief- wand
met duizend bellen zijn ».
hebbers ten zeerste aan. De deeltjes die alle 60 fr
Soms is de poëzie van Renée Curias-Pasture te
\osten, zitten in een mooie omslag en \wamen vrouwelijk, te meisjesachtig en te doorzichtig. Heleniet krachtig en niet fijn in haar genre. In
'tot stand met de medewerking van I.B.M. Ze zijn maal
woorden als hagedis, distels, angst, grot, kou, bre'te verkrijgen bij Daniël van Ryssel, Hoogstraat 6 j ken, adders enz. ligt het gevaar dat de schrijfster
bestendig beloert : het verbreken van de geborgente Gent.
heid.
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Nu vijfentwintig jaar geleden, in de nacht
van 13 op 14 februari 1945, werd door de angloamerikaanse luchtmacht een luchtraid uitgevoerd die nog steeds een reliord is in massaslachting : 206.000 mensen kwamen om in één
nacht door één bombardement : dat op Dresden. De stad brandde zeven dagen en nachten
en er stierven meer mensen dan door de
atoombommen op de Japanse steden. Op één
na'-ht werden twintig vierkante kilometer
met de grond gelijk gemaakt (ter vergelijking : in het zeer uitgestrekte Londen tijdens
de hele oorlog ongeveer 2 km2).
Vóór de oorlog telde Dresden amper 630.000
inwoners, maar in de winter van 1944-1945
was dit aantal gestegen tot anderhalfmilioen :
meestal vluchtelingen uit Silezië, Pommeren
en Oostpruisen, maar ook wel uit het Rijnland
en uit Berlijn, grotendeels ouderlingen, vrouwen en kinderen. De stad had geen luchtverdediging, geen militaire installaties, behalve
een klein garnizoen waren er geen legereenheden en er waren zeer weinig fabrieken. In
Dresden waren talrijke militaire en burgerlijke hospitalen gevestigd en men ge'oofde daarenboven aan duitse zijde dat bij een geallieerde overwinnine Dresden het zwaar gehavende
Berlijn als hoofdstad zou vervangen. Dit had
voor gevolg, dat de elders zo degelijk georganizeerde bescherming der bevol'^ing hier in
veel mindere mate bestond. Dresden was daarenboven, als voormalige hoofdstad van het
koninkrijk Saksen een prachtige stad, rijk aan
kultuurmonumenten. En de bewoners dacb+«»n
dat ook dat wellicht bij een beschaafd volk
nog enig respekt zou inboezemen.

IK ZAG HOE DRESDEN STIERF
Maar noch de oude kultuurstad Dresden, noch de
hospitaalstad werden gespaard. De geallieerden
.hadden ontdekt, dat door een grote koncentratie
van branden kunstmatige « vuurtornados » konden
ontwikkeld worden die de verse lucht rondom wegzogen, verhitten en omhoogjoegen en die temperaturen van 600 tot 1000° konden ontwikkelen (zoals
o.m. in Hamburg). De vernieling der stad was echter
niet het enige doel : het valt niet te ontkennen dat
het m de bedoeling der geallieerde lag zoveel mogelijk mensen te doden Als de amerikaanse aanval
op 14 februari om 12 u 32 gedaan was, kwamen de
jagers opzetten en hielden moordend huis tussen ,
diegenen, die langs de Elbe-oevers nog beschutting
tegen de dodelijke hitte hadden gezocht. De nacht
na de aanval kregen de bemanningen van de eerste
bombardementsvloot volgende opdracht : « Vannacht is Chemnitz uw doel Wij vallen de vluchtelingen aan, die zich na de aanval op Dresden naar
daar begeven hebben » En de derde bombardementsvloot kreeg als opdracht « Vannacht vliegt ge
daarheen, om alle vluchtelingen die uit Dresden
zouden ontkomen zijn te doden ».
Over deze ondergang van Dresden schreef de
Vlaamse auteur Alfo Smits een 156 bladzijden tellend verhaal In de inleiding zegt hij : « Dit naar
waarheid geschreven verhaal is het relaas van een
Vlaamse arbeider in Duitsland die er «bij » was toen
de geallieerde luchtmacht boven Dresden opdook en
in veertien uur tijd de eeuwenoude kultuurstad in
een Duinhoop herschiep »
Smits is met dit boek niet aan zijn proefstuk :
hij schreef historische verhalen en oorlogsromans :
« Paria's van het Legioen », « Bommen voor OudeGod », « Wereld van Prikkeldraad » en « Ik, een
Vietnamees meisje ». Zijn roman over Dresden ontstond na een toevallige ontmoeting met een voormalig Vlaams arbeider in Duitsland, die hem de
dood van Dresden vertelde van uit de eigen verschrikkelijke ervaring. Zowel in dit boek als in de
vorige heeft Alfo Smits bewezen een vlot en goed
verteller te zijn, een auteur die zijn materie kent,
die een goed gekonstrueerd verhaal kan opbouwen
dat daarenboven ook stilistisch verzorgd is Alleen
in de dialogen zijn wel eens zwakkere plekken
Is Smits' verhaal lektuur of literatuur ? Er zijn in
-onze literatuur weinig romans geschreven die zo
direkt de gruwel van de oorlog doen aanvoelen • er
steekt een groot stuk ervaring én verontwaardiging
in dit boek, dat opgedragen werd « aan mijn vader
en allen die de oorlog haten ». Ergens laat de auteur
zijn hoofdpersonage zeggen : « Ik heb me steeds afgevraagd of het bombardement op Dresden verantwoord was. Zelfs nu, vierentwintig jaar na wereldoorlog II, zullen er nog steeds mensen gevonden
worden die de luchtaanval op de eeuwenoude kultuurstad goedpraten, toejuichen -ilfs. Maar iemand
die er midden in stond, die met beide ogen zag welke tonelen zich op de plaats van de ramp afspeelden, kan dat niet, is te diep geschokt, te verontwaardigd. In Dresden had men drie weken nodig
om de doden te bergen en slechts drie dagen om de
schade aan telefoon, elektriciteit en spoorwegverbindingen te herstellen. Je moet weten dat de bruggen over de Elbe, belangrijke verkeersschakels, ongedeerd waren gebleven, de militaire vliegbazis
vlakbij ongemoeid ».
Zoals generaal-majoor Rumpt, inspekteur van
het duitse brandweerv/ezen. in 1952 schreef bevestigde het bombariement op Dresden en de daaropvolgende sistematische uitroeiing van de vluchtelingen met scherfbommen. boordkanonnen en mitrailleurs, de tezis van Goebbels' propaganda dat de
geallieerden de uitroeiing van het diiit<;e volk on het
oog hadden Te7i,<; die nog bevestigd werd door

Churchills antwoord aan Stalin, toen die op het
probleem der oost-vluchtelingen wees en op het feit
dat er in het romp-Duitsland overbevolking zou
zijn : « Wij zullen wel voor een bevolkingsvermindering zorgen ! ».
« Ik zag hoe Dresden stierf » is een boek dat wij
aanraden te lezen, vooral aan de jongeren zodat zij
kunnen Ieren dat in élke oorlog de schuld aan twee
zijden, in élke oorlog misdaden aan beide zijden
bedreven worden.
Alfo Smits ontmoette in de zomer van 1968 te
Antwerpen verscheidene malen chinese zeelieden
en interviewde hen, zowel voor- als tegenstanders
van Mao. Deze gesprekken hebben de stof geleverd
voor een nieuw boek dat binnenkort verschijnt :
« De rode wachters zijn daar ».
Alfo Smits • « Ik zag hoe Dresden stierf i> 156 hlz.
Uitgeverij Alda, Frans Erlingenstraat 6, Deurne Antwerpen.

DAT MOET U...

• Niets is heter in Frankrijk gekend dan de
nederlandse schilderkunst (zowel noord- als
zuidnederlandse of vlaamse). Over de nederlandse letterkunde is integendeel in het franse taalgebied zeer weinig gekend, wat niet helet dat men er in Parijs vaak meer van afweet
dan in het franstalige, protserige Brussel.
Tot het in het buitenland praktisch onbekende nederlands literair werk behoort uiteraard ook dat van Joost van den Vondel, overigens in ons eigen taalgebied behalve wat
schoolse kennis eveneens weinig of niet gekend. Het is daarom des te verwonderlijker
dat zopas een franse vertaling verscheen van
het dramatisch en poëtisch werk van Vondel,
van de hand van de inm.iddels overleden Nederlander Jan Stals, die dertig jaar van zijn
leven wijdde aan de studie van de nederlandse letterkunde in het algemeen en dat van
Vondel in het bijzonder. Zeer bescheiden levend te Parijs heeft Stals Vondels werk met
hijna pijnlijke getrouwheid in het Frans vertaald, vers per vers en met de meest strikte
eerbied voor de regels van de prozodie, kortom een benediktijnerwerk.
De uitgave van dit werk werd mogelijk gemaakt door de nederlandse kulturele diensten, die alle kosten ten hunnen laste namen
en trouwens de begrafenis van vertaler Stals
betaalden, want de man was totaal onbeTniddeld.
Ook wanner men hij voorbaat kan zeggen
dat deze uitgave slechts een zeer kleine mirvderheid intellektuelen
zal aanspreken dan
nog is deze uitgave een bijdrage tot de verspreiding van de nederlandse kuituur. Vondel
moge dan als treurspeldichter al te statische
werken hebben geschreven, zijn verzen mogen soms stroef aandoen of aan veelschrijverij
doen denken, het beste deel van dit oeuvre getuigt van waarachtig en groot dichterschap.
Het kan overigens geen kwaad dat de Fransen en de -franffaligen meteen aan de wet
komen dat er ook hier 'n Corneille of een Racine heeft bestaan, zelfs wanneer ze deze
twee groten van de franse klassieken binnenskamers even « vervelend » vinden als wij,
toen we stukken wt « Adam. in ballingschap »,
« Lucifer » of « .Altaar£feh.eiTnenissen » moesten van buiten leren...
• Naar aanleiding van de Boekenweek 1970
en de boekenbeurs voor Vlaanderen te Antwerpen stelt de Vereniging ter bevordering
van het vlaams boekenwezen opnieuw een
geldprijs van 25.000 fr. ter beschikkink voor
het beste literair debuut van een vlaams auteur in de nederlandse taal, verschenen in
boekvorm in de loop van 1969. Vorig jaar ging
de prijs naar de dichter Stevi Braem voor
zijn bundel « Sextant ». De jury is samen^
gesteld uit de heren Ivo Michiels, Hedwig
Speliers, Gaston van Camp, Roland van Ophroucke en Eugene van W^rh^ek.
• Met een drietal keurig en aantrekkelijk
voorgestelde folders vestigt de Kempische
Kultuurraad de aandacht op kulturele gebeurtenissen in het eertijds zo besloten gewest. De
« Kempische Koncertspiegel » is een dezer
folders die tans uitgegroeid is tot een driemaandelijks tijdschrift, dat een koncertkalervder en een kalender van beiaardkoncerten pvihliceert. Vestigen we de aandacht op het orgelrecital Sokol in de abdijkerk te Tongerlo
op 14 juni om 16 u., het gitaarrecital Ilse en
Nicolas Alfonso in de abdij Postel op 28 juni
om llu W en ov het groot koorkoncert « Proverbia Breuoeliana » van Martinus de Jong
door het B R.T.-simfonie-orkest en de koren
van de B R T., antwerpie en turnhoutse koren Als bijlaae is er nog een -folder « Tentoorvstellingen in de Kemven » en een tweede over
« Muzea in de Kemnen ». Dat de Kempen interessante muzea bezitten blijkt uit deze folder • da Vinci-muzeum in de Norherfijnerabdij te Tongerlo met een aetrouwe repliek van
het beroemde fresko «Het laatste avondmaalt)
van Milaan het Alfred Ost-muzeum te Hoogstraten en het oudheidkundig muzeum in dezelfde gemeente : het Diamavfmuzeum
te
Grobhendonk, en vier muzea te Turnhout (Beaijnhof, Taxandria. Muzeum van de Speelkaart en het ornitologisch muzeum).
Behalve het natuurschoon is een bezoek aan
de^e eentra een ideale kulturele aanvulling
van een vakantie of een uitstap.
Men kan folders verkrijgen bij de Kultuurraad voor de Kempen, p 'a Interkommunale
Ontwikkelingsmaatschan-pij voor de Kempen,
Stationstraat 27 te Geel.

De auteur Roger van de Velde zs zaterdagavond
overleden. Hi] ontving vorige maand nog de Ark
van het vrije woord-prijs van het « Nieuw Vlaams
Tijdschrift ». Van de Velde die aan verdovende
middelen verslaaid was werd m psichiatrische afdelingen van gevangenissen opgesloten, omdat België geen ontwenningsinstituten heeft. Daar hegon
hl] te schrijiien zijn laatste werk. een pamüet,
« Rec?it op antwoord » betekende zijn volledige
literaire doorbraak. Senator Ballet diende een in^erpellatieverzoek in aerich'f ^nt de ministers van
Volksgezondheid en van Justitie.

• Op initiatief van de heer JozeJ van Overstraeten, voorzitter van de Vlaamse Toeristenhond, heeft deze vereniging een jaarlijkse Dr.
Oskar de Gruyterprijs gesticht, ter aanmoediaing van de Vlaamse
Beroepstoneelkunst.
De vrijs bestaat uit een gouden penning,
met De Gruyterheeld en opdracht en een
som van 12.500 fr., afwisselend toegekend aan
een dame en een heer, om een opmerkelijke
prestatie tijdens het afgelopen toneelseizoen
te onderstrepen.
De jury, samengesteld uit de toneelrecevr
senten van de vlaamse dagbladen komt samen op woensdag. 24 juni. om de akteur aan
te duiden.
In de maand september wordt de prijs dan
gedurende een korte plechtigheid aan de bekroonde overhandigd.
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zanger een nieuw plaatje uitbrengen of
het wordt wel geplaybackt voor Binnen
en Buiten. Handige jongens, die kerels
van de platenfirma's.
E r wordt zelfs gefluisterd, foei, dat e r
door de platenfirma's onder tafel geld
gegeven wordt om hun zangers m e t h u n
bloedeigen plaatjes op zondagnamiddag
op het scherm te krijgen Maar voor de
rest hebben we geen reklame op h e t
scherm.

DE ZEE, DE ZEE...
. . . klotst nog steeds voort in eindeloze
deining volgens h e t klassieke woord van
de dichter. TV-lui zijn ook m a a r mensen
e n het is dus wel begrijpelijk dat zij
's zomers liever dan in de broeierige
brusselse studio's, hun tenten ergens
aan ons strand opslaan, en van aan de
Noordzee op antenne gaan.
Zo t r e k t Zomercarrousel dit jaar n a a r
K n o k k e . Vanuit de grote zaal van het
kasino worden in de komende weken
Vier showprogramma's opgenomen. Er
Ss dit j a a r zelfs een wedstrijd aan verbonden en gezien de zee er toch voor
Iets moet tussen zitten wordt het m a a r
m e t e e n « De gulden zeezwaluw van
K n o k k e ».
Wie nog heimwee heeft naar de Knokkeploeg van '68 moet op 12 juni naar
h e t kasino. Dan treden Ann Christy,
Nicole Josy, Lily Castel, Hugo Delias en
J a c q u e s Raymond op, samen m e t de e n - '
gelse newcomer Elton John.
Op 19 juni wordt Zomercarrousel voor
d e gelegenheid een popcarrousel. In dit
K R O-programma treden op The Cats.'
Tee Set, Saskia en Serge, Ben Cramer,
Unit Gloria en het Rob Hoecke kwartet.

ZANGFEEST
Katja, een stem Een muzikaal
van een zangeres Woensdag om
Brussel
Ned.

portret
20u25,

Across the Pacific, amenkaanse
film, vrijdag 20u30, Biussel

oorlogsNed.

Om het helemaal internationaal te
houden komt er op 26 juni een programm a van de tsjechische tv terwijl de vurige Spaanse broeders op 3 j u h in beeld
komen.
Voor wie toevallig die dagen aan zee
is en eventeel toch niet weet wat doen.»

BART
Van de Laar heeft de laatste tijd wel
de wind mee.
Waar hij aanvankelijk alleen autoram a prezenteerde en geleidelijk ook n a a r
de
ontspanninssektor
overschakelde
heeft hij onlangs zelfs een show geprezenteerd in Boedapest. Viertalig, ook in
h e t Hongaars. Niet dat hij nu Hongaars
kent, « m a a r ik kan wel een p a a r zinnetjes tilt het hoofd leren, als dat nodig
is », beweert hij.
Ter attentie van heel w a t Brusselaars.

SIMPATIEK

BINNEN EN BUITEN...
21U.45 : DUITSLAND 2
Zaseda (Joegoslavische
film)

onze selektie ^'"'"^^^' '""•
20U.30 : BRUSSEL NED.
Vrijdagnamiddag
twee uur
akter)
21U.10 : NEDERLAND 2
Willem Duys (voor de vuist

Zaterdag 6 juni

weg)

Woensdag 10 juni

20U.30 : BRUSSEL F R A N S
La loi, c'est la loi (jilm)
20U.20 : NEDERLAND 1
Mistifikatie
op
Savaronaeiland
(detektieve)
21U.55 : NEDERLAND 2
Hollands
welvaren
(over
ongewenste
kinderen)

Zondag 7 juni
21U.40 : NEDERLAND 1
Liesbeth List (zingt Brei)
17U.15 : F R A N K R I J K 1
En plein cirage
(film)
21U.50 : F R A N K R I J K 1
ün signe en hiver (film met
mondo)

(een-

Bel-

Maandag 8 juni
20U.30 : BRUSSEL NED.
Nog vijf sekonden te leven
(film)
20U.30 : BRUSSEL F R A N S
Les Volants (geschiedenis
van de
luchtvaart)
21U.45 : NEDERLAND 1
Jonge werknemers
(en hun recht
op
persoonlijkheidsvorming)
22U.25 : NEDERLAND 1
Middeleeuwse
bouwers (in Duitsland)
22U.2.5 : NEDERLAND 2
De spreeuw (een
dokumentaire)
14U.30 : F R A N K R I J K 1
Hoe groen was mijn dal (overbekende
film)
2«u.30 : F R A N K R I J K 2
Deux têtes folies
(film)

20U.25 : BRUSSEL NED.
Katja, een stem
(show)
20U.35 : NEDERLAND 1
De gevangene van Alcatraz
20u.3e : F R A N K R I J K 2
Dunkerque
(film)

(film)

In afwachting dat onze vlaamse tv ooit
eens een integrale rechtstreekse reportage zal brengen van een Ijzerbedevaart
of een Vlaams-Nationaal Zangfeest, kregen we zondag enkele flitsen vanuit h e t
antwerpse sportpaleis.
Wie ooit zelf een Zangfeest heeft bifgewoond zal onmiddellijk toegeven dat
de fragmenten uiterst slecht gekozen
waren. Een choreografische uitbeelding
of een zingend knapenkoor mag dan al
op zich simpatiek zijn, het biedt echter
allerminst een beeld van w a t een zangfeest is.
De essentie van het zangfeest, het samen zingen van tienduizenden Vlamingen, kwam niet over de beeldbuis. Regiefout of gebrek aan interesse ?
Wie wel duidelijk in beeld kwam w a s
F r a n s van Mechelen. Ook gezien dat de
minister van kuituur op zijn zondags
was ? De brave m a n had zo w a a r een
vhnderdasje om,

. . zit er op voor dit seizoen Denderend is dit programma nooit geweest
m a a r dat was ook niet de bedoeling Het
wordt uitgezonden op een ogenblik
waarop de meeste geachte kijkers nog
een beetje loom van het zondagmiddagdineetje m e t slaperige ogen achter de
koffie zitten De formule waarin sport
en ontspanning aan elkaar gekoppeld
worden gaat erin als zoetekoek.
Toch kan wel worden opgemerkt dat
de Vlaamse tv er zich wel heel vlug van
af m a a k t wat het ontspanningsgedeelte
betreft Er kan geen enkele vierderangs-

Was vorige week h e t ontspanning»,
p r o g r a m m a uit het Amerikaans Teater
« Country and Western » Vlotte muziekjes die heel ritmisch in beeld gebracht
w e r d e n met een simpatieke prezentatie.
Maar des te vervelender was zaterdagavond het programma met aria's en
melodieën van Paul Abraham.
Niet dat de muziek op zichzelf slecht
was, tenslotte is Abraham lang geen onverdienstelijk komponist Maar je lacht
je een bult als Freddy Sunder tot J o
Leemans zingt alsof het nog twee tieners
waren Er zijn grenzen.

VOOR DE REST...
. . . hebben wij deze week heel v e e !
medelijden m e t al wie niet van voetbal
houdt.

Donderdag 11 juni
21U.20 : BRUSSEL NED.
Opgang en val van het Derde Rijk
(dokumentaire)
20U.30 : BRUSSEL FRANS
Les fruits amers
(film)
21U.50 : NEDERLAND 2
Ik was "loldaat (verhaal uit de
Far-West)
20U.30 : F R A N K R I J K 1
Het leven van de dieren
(programma van Rossif)
20U.30 : FRANKRIJK 2
Sur la trace du crime
(film)

Vrijdag 12 juni
20U.30 : BRUSSEL NED.
De gele klauwen
(film)
20U.30 : BRUSSEL FRANS
Le dindon (film naar werk van
Fei/deau)
19U.I5 : NEDERLAND 1
Wycliff-bijbelvertalers
(dokumentaire )
20U.45 : NEDERLAND 1
De luciferkoning
(dokumentaire
over R A
Stemmle)
19U.30 : NEDERLAND 1
San Diego's dierentuin
(dokumentCltTC )

21u. • DUITSLAND I
Tirez sur la pianiste

(film)

Zoals u \unt zien en lezen is onze
sele\tie deze wee\ met zo heel uitgebreid. Kan het anders met een dergeh]\ zwaar bezet voetbalprogramma
?
Komt daarbij nog vandaag en morgen
de rechtstreekje
reportages van de laatste ritten in de ronde van ltalie. U zult
het met ons eens zijn dat de liefhebbers
van sport-f{ijken
als nooit tevoren verwend werden. Wij gaan in deze tv-rubrie\ de waarde van de
voetbalmatchen niet beoordelen, daarvoor is er een
sportmedewerker.
Wat wij echter wel
met spanning afwachten
is een reportage over het hele gebeuren
om het
menselij\e
van dit wereldtreffen
te ontdeden,
om de voetballer als mens te
En dat Sportmagazme
(B.R.T.-razien, zijn sociale status enzo en om een
dio) niet naar Meksiko
mocht
tinden
min of meer totaal beeld te krijgen van
we ook sp'i^^g ^^»i die ploeg is met
de voetbalspeler
zowat overal ter wehaar droge maar harde
kommentaar
reld. Het moet wel interessant
zijn elke dag voor « het nieuws » van ig u.
even een blt\ te kunnen werpen in dat een druk beluisterde
k^ant. Met het
hele raderwerk
dat gedurende
al die
mannetje van Meksiko houden wij de
tijd in Meksiko is
opgetrokken.
voet op de bal en wachten
af...

SENSATIONEEL
De wereldbeker heeft al zijn stukje
sensatie gehad nog voor de kompetitie
eigenlijk begonnen was. Nog voor de betrokken mensen in Meksiko waren zelfs.
Op doorreis in Colombia (Bogota)
werd de kapitein van de engelse ploeg,
Robert Moore, ervan beschuldigd een
dure armband te hebben gestolen, en hij
werd zelfs aangehouden Na enkele dagen werd hij echter vriiselaten, hoewel
nog niet buiten beschuldiging gesteild,
zodat hij normaal de wedstrijden 7al
kunnen spelen. Natuurlijk zijn alle gazetten vreselijk van hun oren gaan maken omdat men een « sportgod » van
dergelijke snode daad dierf beschuldigen.
Het was opgezet spel, zuidamerikaanse stemmingmakerij, een speler van het
gehalte van Moore is tot iets dergelüks
niet in staat, hij is rijk genoeg om mét
de armband de hele zaak te kopen en
dergelijke meer. Nu geloven wij ook ni^t
dat Moore « lange vingeren » zou gehad hebben, maar omdat direkt uit te
roepen tot een onmogeliikheid, dat zouden wij toch ook niet doen.
De pers heeft er volgens ons heel goed
aan gedaan de nodige aandacht te besteden aan het probleem van de vrouwen van onze zendelingen
in Mel^sikp.
Men had er aanvankelijk
aan gedacht
ye dames met hun man mee te sturen
naar het land der Azteken,
maar er
zijn dan maar enkele dele gees meegegaan, zodanig dat de
voetbalmoeders
in de belze kpu jonden blijven
staan.
'Men IS nu eens gaan uitpluizen wat zij
gaan doen terwijl manlief zo lang en
s^over van huis is, en het blijkt dat de
Ifieeste het voorbeeld van hun vent zulkn volden, en eens lekker vakant/e nemen We kunnen ze geen ongelijk g^ven Wat we echter niet schoon
vinden
van de gazetten,
dat is dat ze altijd
maar liggen te lullen over het nette
vrouwvolk
dat gind< in Meksik^
in
'dichte drommen
rond de
voetballers
'dartelt Er zijn al ploegen die van hotel
peranderen/omdat
zij het hunne moesten delen met ganse groepen
meisjestoeristen, die, steeds volgens de klanten, maar één kledij blijkeen te kennen:
'de hikmi
En dat zou, zegt men, niet
zo bevorderlijk
zijn voor de forme en
de prestaties van de verlekkpi'de
voetballers. Si non e vero.

weet als 7.[]n « baas » Evskens (die op
zijn gewone groene manier toegaf aldus
een merkbare achterstand te hebben op
Pol VeeDeeBep') Frans van Mechelen
meent echter dat een goed rezultaat van
de Belgen in Mek=;iko een uitstekende
stimulans 70u betekenen voor de beoefen i n ? van de voetbalsaort in ons land,
en hii meent verder dat de voetbalsport
ondanks a^p k o m m e r r ' s l ' ^ a t ' e tooh een
zekere edukatieve waarde behoudt, en
aldus een wekere b ü d r a s e levert tot de
kultiiur Hpt 7a] allemaal wel waar zijn.
en wij ho^en du<; nit dp ax-nnd van ons
hart dat Frans zijn Meksikoreis krijgt.

GEKLOPT

Naar het schijnt zullen de belgische
universitaire sportfederaties deelnemen
aan twee belangrijke internationale
sportontmoetingen, voor universitaire
ploegen uiteraard. Einde juli komen de
voetballers aan de beurt voor het europees universitair kampioenschap in
Skopje (Joegoslavië), en einde augustus
neemt ons land deel met lopers, zwemmers, waterpoloploeg, volleybalploeg,
schermers en tennisspelers (hier en daar
in de vrouwelijke vorm te zetten) aan
de wereldspelen van de FISU (internationale federatie der universitaire sporten) te Turijn. De deelneming der Belgen aan deze ontmoetingen werden mogelijk gemaakt door belangrijke bijdragen verleend door de universitaire centra, en door het A D E P S en BLOSO.
Vermits daarenboven alles in het werk
werd gesteld om een degelijke voorbereiding mogelijk te maken — en dit
zonder al te veel studies te hinderen —
mogen we zeggen dat goed werk werd
geleverd.

Tijdens de vierdaagse van Duinkerke
werd de franse wielrenner Pingeon,
eenmaal overwinnaar in de ronde van
Frankrijk, bij een dopingsonderzoek pozitief bevonden Een paar jaar geleden
zou dit een ophefmakend nieuws geweest zijn, nu vindt men het berichtje
slechts met veel moeite in sommige
kranten De sensatie is eraf. Welke koereur werd inderdaad nog niet op doping
betrapt ? Wij zeggen m a a r « op doping
betrapt », omdat wij geen geloof hechten aan de verhalen die de renners, n a
de uitspraak, doorgaans met of zonder
tranen opdissen — Pingeon nu ook weer
— over onschuldige geneesmiddelen en
vitamines hun door die en die dokter
voorgeschreven Wij geloven integendeel
dat de renners nog evenveel « pakken »
als vroeger, al doen ze dat waarschijnlijk, en gelukkig, met w a t meer verstand. Voor ons staat het in ieder geval
vast dat de strijd tegen de doping door
de « offisjellen » verloren werd, en wij
blijven onze hoop stellen in de r e n n e r s
zelf, die ééns de doping als werkvoorw a a r d e zullen afwijzen. Daarvan zijn
wij overtuigd.

FLYINtG FRANS

DANKBAARHEID

De minister van nedeilandse kuituur,
Frans van Mechelen, zal « flying Frans »
worden als de W i t t e Duivels, zijnde onze
nationale voetbalploeg, in Meksiko doordringen tot in de finale. In dat geval
zal hij immers onmiddellijk naar Meksiko vliegen om onze jongens te gaan
aanmoedigen. En dit ondanks het feit
dat hij van voetbal al even weinig af-

Jacques Lecoq vertelt in «liCS Sports»
een vrolijk verhaaltje over de genieën
die onze koninklijke belgische voetbalbond besturen. Zoals men weet zoekt de
bond overal naar geld, o.m. om in november om waardige wijze zijn 75-jarig
bestaan te kunnen vieren, en om de verliespost op de wereldkampioenschappen
in Meksiko zo een beetje goed te maken.
Een brussels zakenman, die de invoerrechten voor België bezit van de herdenkingsmedaille van de wereldkampioenschappen, en die daarmee nogal

GOED

goede zaken schijnt te doen, vond het
redelijk dat hij de voetbalbond, die door
de aanwezigheid van de Belgen in Meksiko in feite had bijgedragen tot de bloei
van zijn kommerce, ook iets gunde. Hij
beloofde dus de bond 10 percent van de
opbrengst van de « madolles », zo maar,
zonder enige tegenprestatie te vragen.
De man was echter zeer ontgoocheld
toen hij van de bond enerzijds hoorde
dat hij bedankt was, en anderzijds, een
paar dagen later, de vraag « welk minimum hij waarborgde » 7ijn antwoord
was hppl simnpl en logisch : niks. En of
hij gelijk heeft.

Serge
Reding's
grote
rivaal
Vassili
Alexeev.
wereldrekordhouder
is druk
aan het oefenen voor de
wereldkarrir
pioenschappen
gewichtheffen
die
in
Hongarije
deze maand plaats hebberu
Ook geen kat om zonder...

KLAAGMUUR
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Wlooï maar gevaarlijk deze formule 3-wagens in de grote grensprijs van
Chimay.
Gisteren meldde de radio : « Bruce Mac Laren is verongelukt .. »

ERASMUS
DE NIEUWE SCHOOL
MET WERELDFAAM !
•
Sekretariaat - Handel - Toerisme - Talen - Publlciteitstekenen
Etalage - Hostessen - Mannequins - A u t o - techniek - Autoschool (erkend door de staat).
•
PLAATSING ! ! I
Lange Ridderstraat 36. MECHELEN
Sondgenotenlaan 84, LEUVEN
Priestei Daensplein 2, AALST
Gulden Vlieslaan 26, BRUGGE
fhonissenlaan 23, HASSELT
Sint-|orisstraa( 33, KORTRIJK

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

015/173.68
053/224.85
053/284.55
050/372.75
011/237.12
056/159.18

Het kan de « doktoors » cii de mimsters misschien een beetje troosten t
zij zijn niet de enigen die klagen over de lage lonen. De
voetbalscheidsrechters klagen ook.
En als wij de lonen van de arbiters zo eens bekijken, zijn wij geneigd
hun gelijk te geven.
Voor het fluiten van de finale voor de Europabeker
kreeg de scheidsrechter juist geteld tachtig Zwitserse franken, hetzij ongeveer 1000 belgische. De scheidsrechters
die de wedstrijden
zullen leiden in Meksiko
krijgen per match evenveel, dus duizend frank. Daarenboven
voor heel
de duur van hun verblijf gratis logies en ontbijt. Hun middagmaal
en
avondmaal,
hun drinken en hun (verplichte)
verzekeringen,
moeten ze
evenwel zelf betalen. Dat wil zeggen dat ze er allemaal nog een behoorlijke cent zullen aan
toesteken.
Hier in ons land verdient een arbiter in eerste afdelinp 700 frank per
wedstrijd, in tweede 600 frank, in derde 500, in vierde 400, in de lagere
afdelingen seniors 200 en voor alle andere matchen 125 frank. Zijn verplaatsingen worden vergoed volgens de tarieven van de spoorwegen,
met
dien verstande dat het voor de scheidsrechters
in hogere afdeling de tarieven eerste klasse zijn, en voor de « stumperds » van de lagere
afdeling
de tarieven tweede klasse. Kwestie van de gelijkheid der Belgen en de
dem,okratische
bekommernis
van de bond nog eens dik te
onderstrepen
waarschijnlijk.
Iedereen zal het toegeven ; het is niet veel. Zeker niet als we het verge
lijken met wat de spelers verdienen. De spelers die de Europabeker
won
nen,
kregen ieder 210 000 frank voor die éne wedstrijd. De « arme » Belget
zullen in Meksiko minstens 65.000 frank verdienen, ook als zij geen poo'
uitsteken en drie keer achtereen klop krijgen. Hun « pree » kan al naxi'>
hun prestaties oplopen tot een dikke 200 000 frank. Daarenboven
moeten
zij hun patatten en hun « zjat » bier niet zelf betalen, en werden hun van
alle kanten kadootjes
beloofd.
Wij schatten^ dat een doorsnee eer.^teklasser in ons land per jaar zo onge
veer twintig a dertig keer meer verdient dan de scheidsrechters
onaei
wier leiding zij spelen. Dat vinden wij toch niet logisch. De scheidsrechte''
heeft tijdens de wedstrijd veruit de moeilijkste
taak, en het
welslager
van het spektakel hangt meer van hem af dan van om het even welk'
speler, de grootste vedette inbegrepen.
Daarenboven
is de
mogelijkheir
dat hij af en toe met een blauw oog naar moeder de vrouw terug moe1
lang niet denkbeeldig, en de manier waarop hij door het publiek
doorgaan
begroet wordt is toch ook niet wat men noemt
hartversterkend.
Wij zijn dus wel akkoord : in vergelijking
met de spelers (en de trai
Tiers), krijgen de scheidsrechters
te weinig. In hun plaats zouden wij eem
lan een 'rtakingsaanzegging
gaan denken.
Liever echter dan de arbitersionen op te slaan, zouden wij de vergoedinijien voor de spelers tot redelijke proporties zien herleiden. Maar vermit
dat wel een vrome en zeer ouderwetse wens zal blijken te zijn, schare
wij ons mét de arbiter aan de klaagmuur, en eisen wij met klem mét nei'
betere betalingsvoorwaarden.
Zoniet weigeren wij kategoriek
arbiter te i
worden.

wu
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ALLE SPEELGOED

STALEN T U I N S C H O M M E L (53 kgr.)
in heldere lakverf
295 cm. lang, 205 cm. hoog
2.950 fr. franko huis
Vraag prospekrus I

Corlvriendi

Aanbevolen
Huizen
PAPYRUS
Boek- on Papierhandel
Zaakvoerder : Fons Labeau
de Ribaucourtstraat 7
( n a b i j hef Sint-Jansploln)
Sint-Ja ns-Molenbeek - Brussel 8
Telefoon • (02)28.87.09

Aanbouw-KEUKENS
Specialist : H . D O X

DIEPESTRAAT
y^
^^

1

meester
kleeri;naker

Y VERMEESCH J i | | 3

29

ANTWERPEN

TEL

DEBROUWERIJ
2659 BREENDONK

MOORTGAT
TEL. (03)78.71.21

M a n é g e € VOLMOLEN •
O p o e t e r e n (L.)
Paardenpension • Rijlesten
Wandelingen
Restaurant-Bar-Zwembad*
Camping.
TEL ( 0 1 1 ) 6 4 8 . 3 4

A\ -

• STEENHOlIWERSV£ST
ANTWERPEN
Tel. 31.35.83

5*
6-1
7^
8-1

52

j...

NflflR
UW
ZOOVEEL BETEtl

:.y

VEIIMINDEHING VOOR
- v u LEDEN-:; _;.,;>,,

9-i

is bekend om haar beroemde en uitstekende
BIEREN en LIMONADEN
Breendonk ligt in Vlaanderen
dus UW streek. UW volksgenoten I

Fabrieken te Ramsdonck
t e l . 015/714.47
Vochtbestand - Vuurvast
M a t i g e prijs
Voor West-Vlaanderen ;
DE MEYER Walter
Bruggestraat 136, Zvtrevezele
l e l . 051/612.84
H. PELEMAN-MARCKX
Van Den Nestlel 16, A n t w e r p e n
Tel. 39.19.27
T.V. - RADIO - ALLE ELEKTRISCHE TOESTELLEN - HERSTELLINGEN A A N HUIS
T.V. PELMAR 6 1 scherm,
11.995 f r . I.p.v. 16.995 f r .
A n d e r e m e r k e n grootste k o r t i n g

p.v.b.a.

Carnotstraat 135, A n t w e r p e n
t e l . 35.17.14
Standaard on Maatvirerk : M i l m ö Zeyher Keukens - Elektrische
toestellen tegen
groothandelsprljt

(03)324430

AL AL KEUKENS CLASAL

« PIET POT »
A n t w e r p e n ' ! gezelligste
Bierkelder
Grote Pleter Polstraat 4
( b i j Suikerrui)
O p e n vanaf 8 uur '« avonds
M a a n d a g en d i n s d a g gesloten

Bezoek « Caithof
DE VEERMAN >>
Kaal 26, St.-Amands a.d. Schelde

Tel. (052)332.75
Mosselen - Paling
Uitbater : Jan Brugmans
3-2-68

10*

in
12^
13*
14-1
15«
16-1
17fl
18-S

blankenberge

de Vlaamse Toeristenbond en
de Vlaamse Automobilistenbond

1 4 1 , de smet de naeyerlaan • t e l . ( 0 5 0 ) 4 1 6 . 3 7 )

.1 ''-

V e r g u n n i n g Nr 1185 Cat. A

beschikken over een staf van deskundigen om hun leden
een DROOMREIS te verzekeren tijdens hun vakantie :

19-B

•

Vliegtuigreizen naar alle hoeken van de wereld
(o.m. Costa Brava, Mallorca, Zwarte Zee, Griekenland, Tunesië).

•

Treinreizen
(Tirol, Dolomieten, Comomeer, Palmenriviera).

•

Autocarreizen
(Ri/n, Cardameer, Zwarte Woud).

ItüML

D R I N K T

SERVATY
WI|N

l u l i e n tersl
v o l l e d i g pension
kamers met o n t b i j t
alle k o m f o r t
maaltijden tegen alle p r i j z e n
speciale v o o r w a a r d e n
voor g r o e p e n e n autocars
vraag inlichtingen

Duitse Moexelwijnen
van prima kwaliteit
ALLEEN-VERTEGENWOORDIGER
Marcel OMBELETS
Gitschotellei 207
Borgerhout
Tel (03)21.00.16.

Vraagt overal onze
SERVATYwrjnen

l o o p even langs b i j u w plaatselijk V.T.B.-V.A.B.-kantoor. M e n zal
er U een uitgebreide dokumentatie o v e r h a n d i g e n en u w reizen tot
en met uitdiepen en u i t s t i p p e l e n .
Hoofdsekretariaat : Sint-Jakobsmarkt 45-47, A n t w e r p e n
Tel. 03/31.09.95
O m U nog beter te dienen z i j n onze 18 kantoren over het vlaamse
land verspreid de v r i j d a g a v o n d open tot 21 u.

Investeer goed !
Investeer zeker !
Installeer een

AUTOWASBEDRIJF
Hot bedrijf mot toekomsi

HERMES
SCH€€L

pors....

Zuidlaan 54, Brussel

Volledige
secretariaatkursussen

Het vlaamsnationaal
lokaal
bij uitstek

STENO- en DACTYLOGRAFIE
in vier talen
BOEKHOUDEN

MODERNE TALEN
HANDELSCORRESPONDENTIE
ENZ

ODAL
Uitbater :
ERIKSSON CODON

D A G - EN AVONDLESSEN

M

Ballaertstraat 80
Antwerpen
Tel. (03)38.01.21

Lemonnlerlaan 2 1 1 , Brussel
Tel. (02)11.00.33

DE school waar Vlamingen
zich thuis voelen

Dinsdag gesloten

Geniet van een
aangename
levensavond
in het rustoord

HUIZE
LOREIN
FAMILIALE SFEER
Paddegatstraat 133
TEL. 0 1 5 / 7 1 8 . 3 5
2921 Nieuwenrode
15 k m . v a n Brussel ( 4 k m . a u tostrada
Brusset-Antwerpan).

Er bestaon tegenwoordig weinig kopitaolbeleggingen, die op zo'n korte tijd zo'n
grote winstmogeliikheden bieden don een outowasbedrijf. De groei von het automobielpark houdt Qon en daardoor ook de noodzaal< voor autowosgelegenheden.
In de VS A komen tot 16 000 personenwagens m één autowasbedrijf Morktonderzoekingen hebben uitgewezen dat m Duitsland tot 250 000 autobezitters
voor hun wagen een wasgelegenheid zoeken
België evolueert zeker in dezelfde richting Profiteer daarvan en installeer nu
een autowasbedrijf, dat in 5 minuten een auto voorwast, wast, spoelt en droogt
Mogelijkheid bestaat door het plaatsen von een outowosstraat dit tot 2 Vi minuut te beperken. Nu met speciaal apparaat voor voorwas Werkt onder druk
van 30 d 40 kg Geen handenarbeid meer vereist
Vraag vrijblijvend inlichtingen oar\

FRIGAHM
A n d r é Hermanslaan, 23
2100 - DEURNE-b!j-Antwerpen
Tel. 03/24.00.90 - 24.44.74
Raadpleeg FRIGAHM ook voor het inrichten \ox\ moderne, volautomatische wossolons, nieuw- en droogkuis-instollaties met ofwcrkmaferiaat, frituren, restouronts, enz.

ANTWERP
PUBLIC
RELATIONS
Hof ter Schriecklaan 33
BERCHEM
ANTWERPEN

•
Alle reklame en ontwerpen, teksten,
perskonferenties, vertalingen, tekeningen,
enz
Publiciteitsagent voor
« Wij
VLAAMS-NATIONAAL»
TcL (03)30.48.99

Pol's broodjes zijn steea<
</ersa
broodjes met kwaliteifsbeleg (mar»
tino - krab
kip
f i l e ' amérlcain •
Kaas)
Voor u w

feesten, bals « c m l s s e r v
vergaderlnger

Specialiteit
recepties f e e s l m e n u ' t
(koude schotel)
Speciale yoorwaarde-V U sfdelinger

voof

Pyckesfraat 39
2000 A ' ^ t w e r p e n
Tel 03 38 64 1 ^

wu
senatoren k w a m e n tot die onthutsende
ontdekking nadat zij oeverloze debatten hadden gevoerd, eerst in kommissie, daarna in openbare vergadering.
» Nu zal de Senaat bij elk artikel van
de grondwet, waarbij een bijzondere
meerderheid noodzakelijk wordt geacht,
uitdrukkelijk bepalen welke meerderheid.
» Z o moet volgende week waarschijnlijk al beslist worden met welke
meerderheid het Parlement zich zal
moeten uitspreken, wanneer de regering later voorstelt de zes gemeenten
van de Voerstreek te onttrekken aan
Limburg en ze rechtstreeks onder het
gezag te plaatsen van de regering.»

BELANG VAN LIMBURG

Dolle donderdag of ze\er volle don'derdag zal men vorige wee\
donderdag moeten noemen in de annalen van
de politie\e
geschiedenis.
De
grondwetsherziening
die op haar \op
viel,
om het anti-Cudell-woord
van fos van
Eynde te gebruiken
; de B.S.P. die uit
ell(aar spatte als een doodgewone
taaipartij ; van den Boeynants
die zich
nogmaals
opwierp als de redder
van
Brussel en België en Boeynants,
kortom van alles wat met een « B » begint.
Wring dit alles maar bij el\aar in een
persspiegel.
Ze\er
als de
Umburgse
mijnwerkers,
het bedrog beu, met een
daverende sta\ing onderstrepen
dat zij
wel gelij\ hadden in januari.

De laatste vertegenwoordiger
samen
met de " Libre Belgique „ van de kleinbelgische vizie noemt de houding
van
de Volsunie tegen de grendels
natuurlijk zuiver negativisme.
Zij zijn de pozitieve van de
C.V.P.-kadaverdiscipline,
ook als die tegen heel de
opvattingen
van de vlaamse beweging
ingaat.
« De P.V.V. heeft de regering duidelijk gemaakt dat op h a a r alleen te rekenen valt w a n n e e r een aantal P.V.V.
- amendementen een kans maakt.
» De illuzie van sommigen dat de
P.V.V. onbaatzuchtig aan de grondwetsherziening zou meewerken is voorbijgestreefd.
» Vermits de Senaat donderdagavond
alle P.V.V. - amendementen op artikel
( 3 8 ) verwierp is de pozitieve medewerking van de P.V.V. aan de grondwetsherziening voortaan dan ook heel
wat hypotetischer geworden.
» Met een onbetrouwbare meerderheid, een rankuneuze P.V.V. en een negatief ingestelde V.U. zit er nog weinig
muziek in de
grondwetsherziening.
Wanneer de senatoren het niet spoedig
over een andere boeg zullen gooien, zullen de staatshervormingen het werk
moeten worden van een volgende generatie. »

DE STANDAARD
Een bruisende
brok dinamischc
oppozitie was de senaatsgroep van de V.U.
bij de besprekingen over de grondwetsherziening. Dat komt zelfs naar voor in
het koele verslag dat M. Ruys
hieraan
wijdde in zijn overzicht
van
kamerleden en senatoren. Wat ook blijkt is hoe
weinig talrijk ^l die gekleurde
leeuwen
van rond Brussel zijn als er in de kamers " echt leeuwig „ moet
opgetreden
worden.
« DONDERDAG 's Ochtends staan opnieuw de grendels (38 bis ) en de taalgroepen (32 b i s ) aan de orde. Lode
Claes. van de Volksunie, vaart ongemeen scherp uit tegen de C.V.P. «die
Vlaanderen verraadt ». Eyskens protesteerd verontwaardigd. Hij herhaalt dat
protest bi.i de aanvang van de namiddag en zegt dat federalisme nu niet mogelijk is. Ook stelt hij de Vlamingen gerust, het is duidelijk dat er tussen de
pariteit in de regering en de pariteit in
het brusselse kollege een binding bestaat, zoals die er ook is tussen de
alarmprocedure in het parlement en in
de raad van de brusselse agglomeratie.
» W a n n e e r Custers dan een amendement verdedigt, dat de pariteit in regering en kollege verbindt, stemt de
meerderheid tegen. De zichtbaar ontgoochelde Custers krijgt alleen de steun
van de V.U. en van een paar vrienden :
De Winter, De Bondt, Calewaert en
Bascour.»

GAZET VAN ANTWERPEN
De Witte is heel wat minder
geestdriftig dan b.v. de Standaard over lokvogel van den Boeynants. Er blijven te
veel onduidelijke
klanken in het liedje
dat hij schuifelt. De Vlamingen
moeten
hun eigen weg gaan besluit deze joernalist uit de
randgemeenten.
« Zal hij een paritair bestuur over de
brusselse agglomeratie aanvaarden en
de taalwet strikt en eerlijk doen toepassen ? En zal hij op zijn lijsten valabele
en verkiesbare vlaamse kandidaten hebben ?
» Afwachten is de boodschap, en- in
tussen niet vergeten dat de vlaamse belangen in het brusselse prioriteit hebben op alle andere. Wij moeten in de
gemeentehuizen strijdvaardige
afgevaardigden hebben, geen stromannen en
brave ja-knikkers. En het is ons om
het even hoe zij in de gemeenteraden
geraken. Er zijn, is het enige wat telt.
» Daarom moeten de Vlamingen in
het Brusselse nuchter afwegen welke
lijsten het voordeligste zijn : eenheidslijsten of plaatsen op gemengde lijsten.
In geen geval mogen de brusselse Vlamingen zich laten misbruiken in de
strijd tussen de diverse franstalige partijen en groepen. Dat die het onder elkaar uitvechten, het is onze zaak niet.»

ZIE
HET LAATSTE NIEUWS
Van Brabant toont aan hoe na de onverwachte
anti-grendehtemming
men
in. een juridisch straatje zonder eind
geraakt is met de
grendelbepalingen.
Dit zal zwaar drukken op de komende
stemmingen.
« De regering heeft in de Senaat geen
tweederde meerderheid gevonden om
bijzondere meerderheden in de grondwet
t e schrijven. Het artikel (38 b i s ) , dat
t w e e mogelijke formules van bijzondere meerderheid voorzag, werd verworpen. Maar hiermee zijn de grendels
niet uit de grondwet verwijderd. De

Terwijl
dat ganse
woordengekraam
en grondwetgekluts
zich verder
afspeelt
tot in den treure. klinkt links en rechts
een stem op van mensen aan de rand
van dit gedoe. Dit weekblad
publiceert
een reeks vraagqesprpkken
met vooraanstaanden in Vlaanderen uit de ekonomische
wereld.
Maurits
Naessens
vlaams ekonomist,
kunstmaecenas
en
rode leeuw spreekt zich
onomwonden
uit voor een vlaamse entiteit in een federaal Europa.
« Naessens : « Heel de machtsstrijd
van het centralisme is gekoncentreerd
in Brussel : het ene miljoen dat zijn wil
poogt op te dringen aan de andere 8 mil-

joen. De oplossing kan slechts liggen
in een pakt tussen Vlamingen en Walen,
w a n t de macht van Brussel zal blijven
groeien. De ontwikkeling van Brussel
tot europese hoofdstad, de komst van de
N.A.T.O., E.E.G. en de daarmee gepaard
gaande aanvoer van franssprekende
vreemdelingen zal het voor de Vlaming
in Brussel nog moeilijker maken.
» Over de toekomst van België in Europa zegt Maurits Naessens nog : « We
moeten naar een verenigd Europa toe.
Tot nu toe ziet men een federatie van
landen. Maar het kan toch niet dat Europa staatkundig zou ingericht blijven
zoals het door alle oorlogen en vredesverdragen getekend is. Ik zie een europees federalisme w a a r Vlaanderen een
entiteit vormt in Europa. Hetzelfde
geldt voor Wallonië. Brussel zou dan
een soort europees Washington worden.
Wie zich in Vlaanderen vestigt zal vanaf dat ogenblik ook Nederlands moeten
spreken en wie in Wallonië gaat wonen
zal F r a n s moeten kennen. Er is geen enkel volk dat kan dulden in eigen kuit u u r scholen met andere talen te subsidiëren, om de opgang van het eigen
volk te beknotten. De hoogsten in elk
land hebben een sociale taak te vervullen, ze moeten in dienst staan van de
laagsten ».

HET VOLK
De man die Major heet en gezien zijn
takt nog amper zou kunnen voldoen als
drilkorporaal in het belgisch leger sinds
men daar ook al spreekt van
menselijke betrekkingen,
krijgt de schuld van
de nieuwe explozie in de Umburgse mijnen. Als er een prijs van
anti-propaganda bestaat moet die dit jaar zeker naar
minister Major gaan.
« De genster in het kruitvat was echter de verklaring vóór de televizie, die
mini.ster Major maandagavond tijdens
de nieuwsberichten aflegde. Deze verklaring was, noch w a t de toon nog w a t
de inhoud betreft, geschikt om de mijnw e r k e r s vertrouwen in te boezemen.
Geen half u u r later lag de mijn van
Zolder stil en dezelfde avond w a r e n
vrijwel alle sindikale afgevaardingden
van de mijnen, die minister Major aan
het woord gezien en gehoord hadden,
voorstander van onmiddellijke staking.
Het was voorzeker niet de bedoeling
van minister Major iets te verstoppen.
Desondanks was dat de indruk, die hij
m a a k t e op de toehoorders in de mijnen.
» Voeg daarbij dat de populariteit van
minister Major bij de limburgse mijnw e r k e r s al niet bijzonder groot is sedert
de vorige stakingen. Zelfs in de socialistische weekbladen w e r d hij toen bitter gekritizeerd. Ieder minder gelukkig
woord wordt h e m bijgevolg dubbel aangerekend. Kortom, zijn televizie-optreden van maandagochtend had een volstrekt averechts effekt ».

VANDAAG
Is het
maandblad
van
V.K.S.J.,
V.V.K.S. en K.S.A.. Voor de nieuwe staking in Limburg
losbrak
publiceerden
zij een vraaggesprek
met sociaal leider
Siegers waaruit we enkele
pertinente
opmerkingen
aanhalen.
« Vandaag : Zult u ophouden met uw
aktie als P.S. w a n n e e r de 15 Vo looneis
ingewilligd is ?
S i e g e r s : Absoluut niet. Wij zullen op
de eerste plaats blijven bestaan als
drukkingsgroep op de leiding v a n de
vakbonden. De 15 '/o was m a a r een populaire slogan v a n een bepaalde vakbond. Het is zo dat wij helemaal niet
akkoord gaan met de leiding van onze
vakbond zoals ze zich nu gedraagt. Zij
raadplegen nooit de bazis w a n n e e r er
eisen gesteld worden en beslissingen getroffen.
Vandaag : Ziet u ook een permanente taak voor de studenten naast de hulp
die zij geboden hebben bij uw looneis ?
S i e g e r s : Die zie ik zeker, m a a r d a n
binnen het kader van de studenten.
Wanneer de student voor zijn eigen problemen uitkomt en w a n n e e r hij geen
student meer is. het beroepsleven gaat
uitbouwen zoals hij het voorgesteld
heeft, dan zal ons dat zeer welkom zijn»

BECO
BECO
Rijksweg Gent-KortrlJk
ASTENE - DEINZE
*• Ua(Md4xgs gealottn

Nu de britse verkiezingen
dichter en
dichter komen bekijkt dit blad even de
invloed die de " kommunautaire
„ problemen in deze verkiezingen
ku7inen
spelen. Een federalistisch
front is blijkbaar nog niet tot stand te
brengen,
maar toch wint de gedachte veld.
« D e gealarmeerde vizie als zou een
horde aanhangers van Paisley in Westminster de zetels k u n n e n innemen, ia
naast de kwestie. Waarschijnlijk zullen
Paisley zelf en misschien één of t w e e
aanhangers een zetel krijgen. Dat is n i e t
zo slecht als het eruit ziet, w a n t Westminster heeft er het handje van weg herrieschoppers uit afgelegen provincies t e
temmen..,.
» Naast de achteruitgang van de konservatieven is er nog een andere r e d e n
waarom de liberalen kans zouden h e b ben, zetels te winnen. In gewone tijden
schijnt het publiek hen t e vergeten.
Maar nu zijn de opinies vluchitg en onzeker, er heerst w a n t r o u w e n tegen d e
twee grote partijen, en vele jonge kiezers zoeken n a a r een nieuwe benader i n g : er is hoop dat de liberalen enige
steun w i n n e n tijdens de volgende w e ken....
» De laatste jaren schenen de schotse
nationalisten vooruitgang te boeken. I n dien ze toegestemd h a d d e n in een gezamenlijke k a m p a g n e m e t de liberalen,
hadden de gematigde federalisten misschien h u n slag thuisgehaald. Maar die
kans hebben ze afgewezen.»

WALTER ROLAND
CnLplomufd opticien, erkeml doOK
alle ziekenfoadsen
KERKSTRAAT 51, ANTWERPEN

(Let op het huisnummer Q
Telclooa }9 >( M

kULE QLAZEN
ALLE MONTUREN
Toor leK«n Yia liic bkd ; 10 Vi kontog

Groepen en maatschappijen
allerhande ! I !
Speciaal voor U bedacht.
IEDER D O R T M U N D E R
THIER BRAU HOF
kan U op leder ogenblik van
de dag van het jaar middagen avondmalen aanbieden.
INTERESSANT
Avondmaal op vrijdag,
zaterdag of zondagavond
in een gezellige sfeer.
Nadien krijgt U gratis gedurende 5 uur een der beste
Oberbayern orkesten
Middag- en avondmaal In groep
gezellig, fijn, goed en goedkoop.
De grote «pecialiteiten zt]n •• Ochsen(chwanzsuppe • Hongaarse goelatf •
Eitbein mit Sauerkraut - Kip aan h»t
spit • Krachtvleesschotel bete» dan In
Duitslanc"

BECO

levering van gas- en stookolie !

Restaurant

THE GUARDIAN

BECO
Benzinestations I

Inlichtingen tei plaatse

THIER BRAU HOF
Leuven
Hulste
Antwerpen

p.v.b.a. BECO K r i j g s b a a n 2 3 6 . Z W I | N D R E C H T

Aalst

32.0?.10

Tel. (056»71536

THIER BRAU HOF

BECO verwacht ook Uw bestelling I

Tel. : (03)52.81.73

Tel. (016)46311

THIER BRAU HOF
Tel. (03)312037

DE KLAROEN
Tel. (053)22853

THIER BRAU HOF
Nieuwbrugstr. 28. Brussel 1
Tel.

(02)18.74.89

wu

21
voor ons verkiezingsfonds worden vriendelijk verzocht kont a k t t e willen n e m e n m e t ons
sekretariaat, Ruytenburgstraat
10, Berchem, of m e t een der
bestuursleden.

bewegi

Borgerhout

VAN DE V.U.-LEIDING
BERICHT AAN DE AFDELINGEN
1. KONGRESBESLUITEN : Speciale uitgaven van «WIJ»
op 12 bladzijden (zie ons n u m m e r van 2 mei jl.) zijn te
beliomen door voorafgaande storting van 0,60 fr. per
eksemplaar op pr. 1476.97 van Volksunie V.Z.W. 1000 Brussel 1.
De afdelingen die er dus belang in stellen dienen h u n
bestelling te doen via een storting.
2. J E U G D B R O S J U R E : Zij dient eveneens op bovenvermelde wijze e n ten spoedigste besteld. De kostprijs 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)
AFFICHES
IJZERBEDE V AART
Mooie gekleurde raam-affiches gratis verkrijgbaar.
VERGADERINGEN
Alleen op het sekretariaat der
afdeling Wetstraat 12, Antwerpen bestuursvergaderingen : elk e 2de donderdag der maand.
20.30 u. VUJO : elke m a a n d op
wisselende vrijdagen. Inlichtingen tel. 36.84.65 (Coddé).
Agod : elke 2de woensdag der
m a a n d om 20.30 u. Redaktie
« WIJ in A n t w e r p e n » : om de
maand. Propagandakomitee :
om de maand
KANDIDATEN
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
Aan alle leden der afdeling
w e r d een schrijven gericht. Ze
k u n n e n zich kandidaat stellen.
De kandidaturen moeten schriftelijk gericht worden en toekom e n ten laatste op 9 juni (postdatumstempel). Liefst aangetekend : op naam van sekretaris
Coddé M. p.a. sekretariaat V.U.,
Wetstraat 12. Antwerpen.

GROTE MEETING
TE BRUSSEL
Zaterdag 13 juni om 15 u. Duquesnoystraat, Brussel. Onze
afdeling legt een bus in m e t
v e r t r e k om 14 u. J a n van Rijswijcklaan, t e r hoogte van het
Tankgedenkteken, kant garage
P e r m e k e . Prijs 50 fr. heen en
terug. Terug rond 19 u. Inschrijvingen op het sekretariaat
der afdeling. Wetstraat 12, tel.
36.84.65.
KONGRESBESLUITEN
De speciale n u m m e r s van
« WIJ », m e t deze besluiten
w e r d e n m e t duizenden aan alle
leden en simpatizanten verspreid. Meerdere ex. op aanvraag. Deel ze uit aan uw
vrienden. Druk de fabel de kop
in dat de V.U. geen p r o g r a m m a
zou hebben ! H e t n u m m e r is
gratis verkrijgbaar.
« VLAAMSE »
VERTEGENWOORDIGERS ?
Bij art. 108 bis hadden de
franstalige brusselse socialisten
een
amendement
ingediend
m e t een ondergrond lijnrecht
tegen
de
gerechtvaardigde
Vlaamse verzuchtingen gekeerd.
Dit a m e n d e m e n t
(Brouhon)
w e r d gekelderd en men verwonderde zich er ook niet over.
V.U.-, VI. C.V.P.-, VI. P.V.V.-leden en ook verschillende VI.
B.S.P.-leden stemden tegen. Onder de enige uitzonderingen
van Vlaamse socialisten die
meevooisden m e t de rabiate
franskiljons
zagen
we
de
« goeie antwerpse schepenen »
Detiège en mevr. Mathilde
Groesser-Schroyers ! Om t e
lachen, als het niet zo triestig
w a s t e weten dat ze door
Vlaamse mensen uit Antwerpen gekozen werden !
KOLPORTAGE
Zondag 21 juni in het cent r u m der stad, m e t de radiowagen. Vertrek lokaal Tyrol, Nationalestraat 22, om 10 u.
VUJO
Regelmatige
maandelijkse
kernvergadering
VUJO-komitee op het sekretariaat. Wetstraat 12 op vrijdag 12 juni.
Alle jeugdigen welkom.

Instuif VUJO simpatizanten
op vrijdag 26 juni om 20 u. in
het lokaal « De Bokkenrijder »,
Stoofstraat, Antwerpen.
DIENSTBETOON
Op het sekretariaat tijdens
de openingsuren van 9.30 tot
16.30 en donderdags tot 19 u.
Voor speciale gevallen van
pensioenen, liefst woensdags
rond 13 u. en donderdags van
18 tot 19 u.
MEDEWERKERS
ALLERLEI
Wenst u aan de propagandaaktiviteiten voor de verkiezingen mede te w e r k e n op allerlei
vlak, geef uw n a a m en adres
op aan het sekretariaat.
FINANCIËLE B I J D R A G E
We hebben « ze » groot nodig.
Alle stortingen op Euralbank
P.C. nr. 15.02 A n t w e r p e n voor
rekening nr. 2/0494 van Volksunie A n t w e r p e n Stad.

Balen
EERSTE ZOMERBAL
Het eerste bal van onze jonge
afdeling Baler^-Ohnen zal plaats
hebben op zaterdag 20 juni vanaf 20 u u r in de zaal « Graciella », Vaartstraat 32 te Balen,
met de 2 D.J.'s « Ricky Bleu »
en « S h a d y Eépé ».
LEDENSLAG
Na slechts 3 m a a n d e n heeft
onze afdeling bijna 100 leden.
Wie brengt ons het 100e lid
aan ?
DIENSTBETOON
Senator Wim Jorissen houdt
zich ter u w e r beschikking in
ons lokaal « Café Coiffeur »
K e r k s t r a a t 59 te Balen op
maandag 8 juni te 20 u u r
V.U.-MEETING TE BRUSSEL
OP 13 J U N I TE 15 UUR
Onze leden worden met aandrang verzocht hierop zo talrijk mogelijk aanwezig te zijn.
Voor gezamenlijk
vervoer,
geef uw n a a m vóór dinsdag 9
juni op aan onze afdelingssekretaris E. Adriaens, Hoolsterberg 30- g. Balen, tel. 337.82.

Berchem
LEDEN- EN SIMPATIZANTENVERGADERING
Dinsdag 16 juni 1970 te 20u30
in de zaal Limburgia, Beern a e r t s t r a a t 26 - Berchem. Gemeentebeleid en
gemeenteraadsverkiezingen.
Allen
op
post.
VERKIEZINGSFONDS
Leden en simpatizanten die
willen helpen m e t een bijdrage

LEEUWEVAANDELSLAG
Reeds k w a m e n bestellingen
toe. Aarzel dus niet langer en
bestel tijdig uw leeuwen vaandel op ons plaatselijk sekretariaat (zie v e r d e r ) . Prijs 195 fr.
135 X 150 cm. P r i m a kwaliteit.
Bij de bestelling vermelden ;
mast- of raamvlag.
DE KEUZE VAN
DE TWEEDE TAAL
Volgende vrijdag 12 juni,
houden wij onze maandelijkse
ledenvergadering, om 20 u. 30
in de « Nieuwe Carnot », Carnotstraat 10.
Het is wel het juiste ogenblik, voor de vakantie en m e t
het oog op de heropening der
scholen, dat er zal gesproken
worden over de « Keuze van de
tweede taal in het Middelbaar
Onderwijs » door afdelingsvoorzitter Dirk Stappaerts.
NATIONALE MEETING
13 J U N I TE BRUSSEL
Na de suksesrijke meeting
van gisterenavond, verwachten
wij al onze trouwe strijders op
de nationale meeting van volgende zaterdag 13 juni te 15 u.
in de Magdalenazaal <nabij het
Centraal Station) t e Brussel.
Sprekers, onze mandatarissen:
Anciaux, De Facq en Claes. Het
gaat « Tegen de grendels-Voor
Federalisme».
De Magdalenazaal moet te
klein zijn.
VOOR AUTOBEZITTERS
Op onze ledenvergadering
van de dag voordien (vrijdag
dus) kan men nog meedelen,
hoeveel plaatsen m e n beschikbaar heeft om minder begunstigden op te nemen.
HEDEN AVOND
« W I J JONGEREN »
Heden zaterdag 6 juni te 20
u., houdt « Wij Jongeren » een
disko- en dansavond, in de
« Blokhut » (achter de zaal Familia) Karel Govaertsstraat te
Deurne Zuid. Iedereen welkom!
Verdere inlichtingen : Erik
Beeckman, Valkenputstraat 31,
te Borgerhout (postnr. 2200).

Edegem
NAAR BRUSSEL !
Wij rekenen er op dat onze
afdeling zeer sterk zal vertegenwoordigd zijn op de meeting op 13 "juni om 15 u u r in de
Magdalenazaal t e Brussel.
Wij verzamelen t e 13.30 u u r
op Kerkplein-Elsdonk ; 13.40
u u r hoek Drie EikenstraatBoudewijnlaan ; 13.45 u u r op
het gemeenteplein.
VERKIEZINGSFONDS
Wie zijn bijdrage wil overschrijven kan dit doen op P.R.
90 19 11 van Karel van Reeth,
Drie Eikenstraat 70, Edegem.
Vermelden : Verkiezingsfonds.
WENSEN
Het bestuur wenst kaderlid
Jos Meurrens moed en sterkte
in de tegenslagen die h e m en
zijn familie reeds zo vaak troffen.

zingen. Zaterdag 13 juni e.k.,
om 15 u.. in de Magdalenazaal,
Duquenoystraat
te
Brussel
(nabij het centraal station).
Men doet een dringende oproep
zo talrijk mogelijk aanwezig te
zijn. De zaal moet proppensvol
zijn. Wij rekenen op onze leden
van Ekeren.

Herentals
FANFARE KEMPENLAND
Op 23 mei werd Frans Lens,
erevoorzitter van de fanfare
« Kempenland » gehuldigd door
het bestuur van de V.U.-fanfare
en door de afdeling Herentals,
Geschenken werden overhandigd als dank voor vruchtbare
samenwerking.
De fanfare trok door de voornaamste straten van Herentals
onder grote belangstelling. Ook
het voortreffelijke
trommelkorps van de V.U.-fanfare uit
Antwerpen stapte mee op en
deelde in het sukses.
Na de rondgang en een bezoek aan leden herbergiers
werd de h e e r L. Nuyts geluk
gewenst voor zijn 50 jaar huwelijksjubileum.
LEDENFEEST
Zaterdag 13 juni te 18 u u r :
eerste ledenfeest van de V.U.afdeling in « Brouweröhuis »
Bovenrij. Op het programma
o.m. voorstelling van het verkiezingsprogramma,
gelegenheidstoespraak
door senator
Wim Jorissen, zang en dans.
Deelnameprijs feestmaal: 100 fr.

Kapellen
MODERN
GEMEENTEBELEID
Vrijdag 12 juni spreekt de
heer Schiltz in het « Sparrenhof », Kapelsestraat, 592 te Kapellen uver « Modern Gemeentebeleid ». Begin om 20u.30. Iedereen hartelijk welkom,

Mechelen
ARRONDISSEMENTELE
MEETING
Vrijdag 12 juni om 20.30 u.
arrondissementele meeting in
de zaal Dageraad, Hallestraat
(Grote Markt) Mechelei;!.
Sprekers : volkfevertegenwoordigers Anciaux en Mattheysëens over « Geen Grendels » en
« Integraal Federalisme ».

Merksem
11 JULIHERDENKING
Donderdag 25 juni met Vlaams
Kunstkabaret. K a a r t e n (20 fr)
voor de leden van onze afdeling, van V.O.S. en van de
Vlaamse Kring Groeninghe bij
de ondervoorzitter van
de
V.O.S,; Sint Lutgardisstraat 56.

VOOR EEN VEILIGE CELDBELECCINC

VERKIEZINGSFONDS
Met dank aanvaarden wij vanaf heden elke financiële steunbijdrage voor ons « verkiezingsfonds », Stort uw bijdrage op
onze PC. nr. 1151.12 - v.z.w. Volksunie, Liersesteenweg 197,
Mortsel. Bij opzending onder

T. van Overstraeten
Hoofdredakteur
Alle briefwisseling voor
redaktie naar
Rotatyp, Sylvain Dupuislaan
110
1070 Brussel.
Tel.
23.11.98.
Beheer

Telefoon : 03/30.18.85

V e r a n t w . uitgever M r F. V a n der Eist, Beizegemstraat 20
Brussel 12

ONROERENDE GOEDEREN

via "GROEP DE BONDT"

Jonge regentes Ned.-Duits-Engels.
Goed dactylo. Zoekt passende b e trekking
buiten
het
onderwijs.
Schrijven of telefoneren
senator
Jorissen ( 0 1 5 ) 1 9 9 9 4 .
T 97
Jongedame, 25 I., d i p l o m a plastische
kunsten v a n een hogere technische
kunstschool, zoekt passende b e t r e k k i n g . Schr. of bellen senator J o r i s sen, Astridlaan 80, Mechelen (015)
19994.
T 75
J o n g e m a n , 25 |. zoekt b e t r e k k i n g
als bediende A n t w e r p e n , St. Niklaas
o f Mechelen. Schr. o f bellen sen.
Jorissen, Astridlaan 80, M e c h e l e n ,
tel. ( 0 1 5 ) 1 9 9 9 4 .
T 76
Jonge dame zoekt part-time b e t r e k king in het A n t w e r p s e : telefoniste
of receptioniste, N., F., Eng, S c h r i j v e n of telefoneren senator W. Jorissen,
Astridlaan 8 0 , Mechelen, t e l .
051/19994
T 84
Gemeubeld appartement voor max.
5 personen te h u u r g e d u r e n d e de
zomermaanden, o p 100 m. v a n de
zee te Raversrjde - M i d d e l k e r k e .
Gunstige v o o r w a a r d e n . Tevens g e meubelde kamers te huur met o f '
zonder ontbijt. Tel. 059/729.40
^ 85
Het Dosfelinstituut dankt de schenkers van de t a f e l , de t w e e kasten
en een metalen boekenrek. Een
tweedehandse
koelkast zou nog
w e l k o m z i j n ter Tribunestraat 14,
Brussel 1000.
T 65
Architekt, 28 jaar, w e n s t een zeer
mooi en e e n v o u d i g vlaams meisje
van 21 jaar te ontmoeten met o p t i mistisch, zacht karakter, aktief e n
eerlijk, o m samen aan een schone
toekomst te b o u w e n . Schr. blad o n der T 92
D r i n g e n d over te nemen w e gens ziekte zeer g o e d beklante
volkscafé o u d g e k e n d d u i v e n lokaal in zeer d r u k k e volksbuurt
v a n o u d A n t w e r p e n , gans huis
in huur. Bieren v a n b r o u w e r i j
Maes. Schr. naar de heer E. Goris,
St. Andriesplaats 17, A n t w e r p e n of telefoneren nummer
33.72.67 tussen 19 en 21 uur,
vragen naar de h. Goris, T 95

Maatschappelijke assistente
zoekt
d r i n g e n d w e r k . Schr. of tel. sen.
Jorissen, Astridlaan 80. M e c h e l e n ,
tel. 015.19994
T 89

Coremanssi-raat 22, Berchem-Anfrwerpen

VOOR AANKOOP EN VERKOOP V A N

Dame 45 jaar, zeer betrouwbaar en
b e d r e v e n , zoekt f u l l - t i m e of parttime w e r k Boekhouding omgeving
Leuven of Brussel. Kontakt via senator M. v a n Haegendoren, G u i d o G e zellelaan 63 - HEVERLEE.
T 96

Beginnende d a k t y l o gevraagd voor
Brussel, Nederlands-Frans. Schrijven
sekretariaat V . U . , Voldersstraat 7 1 ,
Brussel 1 , dat doorzendt.
T 87

Voldersstraat 7 1 , Brussel 1
Tel.
(02)125.160.
A l l e klachten v o o r niet o n t v a n g e n v a n blad op dit adres.
Jaarabonnement : 300 fr.
Halfjaarlijks : 170 f r .
Driemaandelijks : 95 fr.
Abonnement buitenland :
480 f r .
Steunabonnement : 820 fr.
(minimum)
Losse nummers : 8 fr.
A l l e stortingen voor hel blad
op
postrekening
1711.39
«Wij» Vlaams-nationaal w e e k blad.

VOOR EEN GOEDE BOUWGROND

zoekertjes

Mortsel

Ekeren
BRUSSEL
Het arrondissementsbestuur
Brussel richt een
massale
Volksunie-meeting in, in verband met de speciale rol die
Hoofdstad Brussel en omgeving
speelt, zowel in het r a a m van
de grondwetsherziening, in het
kader van de ekonomische decentralizatie als in het belang
van de gemeenteraadsverkie-

gesloten omslag of afgifte op
hetzelfde adres ontvangt u een
kwijting, als ontvangstbewijs,
toegezonden. Dank bij voorbaat.
PERSONALIA
Op 28 mei werd te Broechem
dhr. F r a n s Duys ten grave gedragen. Onze oprechte deelneming.
GEZINSKILORIETER
Bij de einduitslag van de
mortselse gezinskilometer feliciteren wij de winnende families Fr. Verheyen (Koeisteerthof) in de kategorie samen
meer dan 90 jaar, en J. Storms
(Borsbeeksebinnenweg) in de
kategorie samen 90 jaar of minder.

Bediende, gespecial. personeelsbeheer, zkt passende betrekking Brussel,
M e c h e l e n , A n t w e r p e n . Schr.
sen.
Jorissen, Astridlaan, 80 M e chelen, tel. 015.19994
' 90
21-jarige j o n g e m a n , diploma oude
human., voldaan aan milit. dienstplicht, zkt b e t r e k k i n g als bediende
of reiziger. Schr. of tel. sen. Jorissen,
Astridlaan 80, Mechelen, t e l .
015.19994
T 91
Gediplomeerde A 2 elektriciteit zkt
w e r k in o m g e v i n g van Brussel of
Leuven Sociaal geval. Kontakt a,u,b.
via senator v a n Haegendoren, G.
Gezellelaan 63 - HEVERLEE (tel, :
016/245,45).
T 88
Diamantbewerker,
50 j . uit het
Nijlense, zoekt betrekking als magazijnier of iets g e l i j k s w a a r d i g s ;
j o n g e m a n 16 j , w e r k t e met leerkontrakt in de d i a m a n t n i j v e r h e i d , zou
graag omschakelen naar andere b e drijfstak. A f k o m s t i g uit de streek
van" N i j l e n Voor beide g e v a l l e n :
sen.
Bouwens k o n t a k t e r e n . Eeuwfeestlaan 163, 2500 Lier, telefoon
(03)70.11.52.
T 94

wu
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Turnhout (arr.)
KOLPORTAGE
Arrondissementele kolportage op 7-6-1970 te Mol. Samenkomst te 10 uur op het Rondplein te Mol.
PLAATSELIJKE P E R S
Het degelijk kiesmanifest
in ons kontaktblad van mei was
sleöhts een start, een noodzakelijk soliede bazis.
Met de eerste V.TJ.-advertentie in Gazet van Turnhout op
22.500 exemplaren sloegen we
de weg in van volkse propaganda. Een stunt ! Met dit nieuwe
zeer-gelezen plaatselijk
blad
maakten we een overeenkomst
tot opname van tekst tot oktober aan advertentie- en publiciteitstarief.
De V.U.-Turnhout voert een
sterke
aanwezigheidspolitiek
in
verenigings-,
kultureel-,
sport-, karikatief- en onderwijsmidden. Dit bracht een lezer
van « Aankondigingsblad »
(3000 exemplaren) ertoe de
hoofdredakteur t e vragen of
achter het editoriaal omtrent
de jeugdkontestatie op het S.J.Icollege (doorzending leerlingen,
konflikten leraars) niet de V.U.
schuilt.

Brabant
Asse
GESPREKSAVOND
DOSFELINSTITUUT
Het Dosfelinstituut richt een
gespreksavond in over ruimtelijke ordening op zaterdag 20
juni in het Kummelshof van 19
tot 22 u. Twee onderwerpen
worden behandeld : het technisch aspekt van de ruimtelijke
ordening (algemene plannen
van aanleg, bijz. plannen van
aanleg en gewestplannen) en
« de ideale ruimtelijke ordening : principes en toepassing
op het gewest Brussel ». Inleider : de h. H. Leyseele.
Inschrijvingen bij de h. Etienn e Keymolen, Steenweg n a a r
Brussel, 111 t e Asse, tel. 52.65.65
tegen 25 fr., sillabus inbegrepen.

Brussel (arr.)
SOCIAAL DIENSTBETOON
VOLKS VERTEGENWOOR.
DIGER DR. V m ANCIAUX
1ste dinsdag v / d maand : 19 tot
20 u u r • Arrond. sekretariaat,
Dupontstraat, 27 te Schaarbeek
20.30-21 u . : Oude Balcaan, Wemmei.
2de dinsdag v / d maand 19,30
20.30 u. : Gouden Voorn, Houtkaai, Vilvoorde ; 21-21.30 u. :
Egmont, Dorpstraat, Maahelen.
3de dinsdag v / d m a a n a : 19,30
20 u u r : Fenikshof te Grimbergen ; 20 - 20,30 : Bij Buelens,
St. Amandsplein, Strombeek ;
21 - 21,30 uur : Kummelshof,
Brusselsesteenweg te Asse.
4de dinsdag v / d maand : 19 - 20
u u r : Bij Theo Pauwels, Haachtsesteenweg te Evere ; 20 - 21
u u r : Bij Pancken, Vilvoordelaan, 60 t e Zaventem ; 21 u u r :
Avondlust t e SteenokkerzeeL
SOCIAAL
DIENSTBETOON
VOLKSVERTEGENWOORDIGER E. DE FACQ
— 16 juni 1970 : 7 uur, Hekelgem. Restaurant Lindehove.
— 18 juni 1970 : 7 uur St. Martens-Bodegem, Café F. De Rij*
bel, Stationsstraat.
— 23 juni 1970 : Opwijk (afspraken via F Berghmans, Ninovestraat 28).
— 24 juni 1970 : 6 u u r Dworp,
Café De Leeuwerik. Kerkplein;
7 u u r Buizingen, In de Welkom,
d'Exaerdestraat ; 7.30 u u r Halle, Café De Sleutel, Markplein.
Afspraken voor Overijse en
Hoeilaart kunnen gemaakt worden door bemiddeling van M.
Dominet. Esdoornenlaan. 53 Overijse.
Alle
schriftelijke
vragen
richten aan het adres : Bekkerzeelstraat 12
St. Ulriks-Kapelle
BESLISSINGEN
ARR. RAAD 30 MEI
De afdelingen moeten op hun
e.k. bestuursvergadering het
punt ledenabonnementen op de
agenda plaatsen, en de voortzetting van de leden- en abonnementenwerving
funktioneel
organizeren.
Er werden 2 nieuwe bestuursleden voor het arr bestuur verkozen : hh. Waiter van Mieghem. Viiverslaan, 125 te Wemmei en Roger Podeviin Lahaystraat 203 te Jette
Elke afdoling zal de VUJO-

statuten toegezonden krijgen.
In sept. e.k. zal er een arrondissementele
VUJO-vergadering
belegd worden.
De arr. raad drukt zijn misnoegen uit over het vernoemen
van Johannesburg in de nationale jeugdbrosjure. Dit omdat
deze vernoeming voor verkeerde interpretatie vatbaar is, en
omdat hij van oordeel is dat
men hiermee ofwel teveel ofwel te weinig zegt.
De afdelingen dienen nog een
laatste ernstige inspanning t e
doen voor de meeting in de
Magdalenazaal op 13 juni.
ALLEEN VLAAMSE
EENHEIDSLIJSTEN !
De arrondissementsraad van
de Volksunie Brussel in vergadering bijeengekomen op 30
mei,
n a kennis genomen t e
hebben van het feit dat de gemeenteraadsverkiezingen in en
rond de brusselse agglomeratie
lijsten zullen ingediend worden
onder de naam UTB (vanden
Boeynants) stelt vast dat voor
deze lijsten eens t e meer een
beroep wordt gedaan op de zogenaamde gematigden, die tot
op heden in feite medeaansprakelijk zijn voor de politiek van
diskriminatie en taalwetsovertredingen in de Hoofdstad en
Vlaams-Brabant, wijst erop dat
geen enkele vlaamse stem in
duidelijkheid kan uitgebracht
worden op tweetalige lijsten en
zogenaamd gematigde programma's,
die e r op gericht zijn de
voor de Vlamingen noodlottige
toestand in de hoofdstad t e bestendigen, de raad is van mening dat alleen een duidelijke
uitspraak van de vlaamse kie- '
zers een einde kon stellen aan
de noodtoestand voor de Vlamingen te Brussel en bevestigt
eens t e meer zijn wil om samen
m e t Vlamingen uit iedere andere opinie te komen tot vlaamse eenheidslijsten.
AKTIE BRUSSEL EN
RANDGEMEENTEN
Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen en in het kader
van ons federalistisch offensief
moet de grote meeting op 13
juni a.s. in de Magdalenazaal t e
Brussel een w a r e machtsontplooiing worden. Deze zaal in
Brussel-Centrum moet vol zijn!
Niettegenstaande het
gehele
vlaamse land aktief aan deze
aktie deelneemt, zal het grootste deel van de zaal toch moeten gevuld worden.met mensen
van ons ari'ondissement, en van
onmiddellijk er rond. Alle leden moeten aangezet worden
om n a a r de Magdalenazaal te
komen, en dit niet éénmaal,
m a a r zo vaak als nodig. Schrijf
ze, telefoneer ze, bezoek ze !
Zorg dat alle affiches en pamfletten gebruikt worden. Deze
kan m e n nog steeds bekomen
op het arr. sekretariaat.
Steun voor onze aktie : P e r :
8654.50. v / d Volksunie Brussel
t e Brussel met vermelding :
Aktie Brussel. Wij rekenen op
U !
AKTIE MAGDALENAZAAL
Nadat op het zangfeest te
Antwerpen, en gedurende deze
week aan de voornaamste brusselse stations tienduizende pamfletten verspreid werden, zal de
rest — nog enkele tienduizenden — bus per bus uitgedeeld
worden in de randgemeenten
van Brussel. Hiervoor doen wij
een beroep op iedereen ! De
kalender ziet eruit als volgt :
Maandag 8 juni, kerk Wemmei,
verzameling om 20 u. — Dinsdag 9 juni, kerk St. Genesius
Rode om20.30 u. ofwel lokaal
« Uilenspiegel » P l e t i n t k x s t r a a t
38 te Brussel om 20 u. — Woensdag 10 juni, kerk Drogenbos om
20.30 u. ofwel lokaal Uilenspiegel om 20 u. — Donderdag 11
juni, kerk Wezembeek om 20 30
u. ofwel lokaal Uilenspiegel om
20 u. — Vrijdag 12 juni, lokaal
Ons Huis te Haren, hoek Versunstraat-Parochiestraat om 20
u.
Wie helpt mee ?
ARR. RAAD
Volgende arrond. raad op zaterdag 27 juni om 15 u u r in
Waltra-Stan Philips, Arduinkaai te Brussel. Agendapunten
voor deze arrondissementele
raad dienen binnen te zijn op
donderdag 11 juni e.k.
VUJO ARR. BRUSSEL.
HALLE-VIL VOORDE
De heer Francis van den
Eynde, Bondstraat 4 te Brussel
werd aangesteld als voorlopig
verantwoordelijke
voor
de
VUJO werking in ons arrondissement
Ieder belangstellende
kan
kontakt met hem opnemen, ofwel rechtstreeks, ofwel via het
arrondissementeel sekretariaat.

Jette
KIESFONDS
Steun steeds welkom op PCR
4062.21 van de VUJO-Jette.
Dank bij voorbaat.

Kampenhout - Berg •
Buken
BESTUUR UITGEBREID
In
het
vooruitzicht
van
de gemeenteraadsverkiezingen,
w e r d het plaatselijk V.U.-bes t u u r in aanwezigheid van Vik
Anciaux en arr. bestuurslid
Theo Beenders uitgebreid. Voorzitter : J. Schoevaerts, Voortstraat 14 te Kampenhout ; sekretaris : J a n De Greef, Stokstraat 40 te Kampenhout ; Financien en adj. sekretaris : Daniel Van Hecke, Fazantenlaan 6
te Berg ; propaganda en organizatie : Pol Verdoodt, Duistboslaan 5A t e Berg. Aan het nieuwe bestuur een vruchtbare
werking.
Londerzeel
EIGEN L I J S T
Ook hier zal de Volksunie bij
de gemeenteraadsverkiezingen
een eigen lijst indienen. Veel
voorbereidingen zijn reeds achter de rug. Er kan reeds gedacht
worden aan de definitieve inzet
van de verkiezingskampanje.
Veel sukses !

Malderen
AUTOKARAVAAN
Op zaterdag 6 juni e.k. autokaravaantocht, ingericht door
de V.U. Malderen met medewerking van de afdelingen
Londerzeel en Kapelle o/Bos in
het kader van de aktie « Brussel uw hoofdstad » en als propaganda voor de massameeting
van 13 juni in de Magdalenazaal te Brussel.
Bijeenkomst aan de kerk van
Malderen te 9u.30, waar propagandamateriaal ter beschikking
staat. Vertrek te 10 u u r stipt.

St. Katharina Lombeek
AFDELING HEROPGERICHT
Vrijdag 29 mei 1.1. werd onder
leiding van de arr. sekretaris
overgegaan tot het heroprichten
van de Volksunie-afdeling. Werden in het bestuur verkozen •
voorzitter : Laurent De Backer,
K e r k s t r a a t 26, tel. 52.13 45 ;ondervoorzitter : Willy van den
Broeck; sekretaris en afgev. arr.
raad : Willy l'Ecluse, Nieuwsstraat 102 te Asse ; Penningmeester : J.P. Evlenbosch ; propaganda : L. Floru en O. Serv r a n c k x ; raadsleden : F. Faes,
J. Debacicer, Oct. Assebnan.

St. Pieters en
Lambrechts Woluwe
NIEUWE AFDELING
Eindelijk werd hier gestart
m e t een nieuwe afdeling. In
aanwezi.gheid van senator Lode
Claes werrlen mejuf. Els Grootaerts. Erf prinslaan 130. 1200
St. Lambrechts Woluwe en de
heer Baert Leon, G. Henrilaan
18, aangeduid als verantwoordelijken. Het arr. bestuur wenst
deze nieuwe afdeling, gegroeid
uit Etterbeek-St. Joost ten Node
het beste.

Oost-Vlaanderen
Aalst (stad)
ONZE AKTIVITEIT
Op 1 mei werden door een
delegatie van leden, bestuursleden en mandatarissen bloemen
neergelegd aan het m o n u m e n t
van priester Daens. 's Avonds
werd verzet gezocht in een
spelletje beloften ; verwondert
het iemand dat onze schatbewaarder met de prijs ging lopen •'
Op twee vruchtbare bestuursvergaderingen werd de laatste
hand gelegd aan de organizatie
van onze verkiezingskampanje.
Het wordt sensationeel Financiale Werken van de Volkskom Stortingen op p.r 398.60
van Kredietbank Aalst (voor
rekening nr 16713 van de Sociale Werken van de VolksI unie)

Gent (stad)
AUTOKARAVAAN
Wij verwachten nog veel
m e e r deelnemers voor de tweede karavaan op vrijdag 12 juni.
Verzamelen te 18.45 u u r stipt
op het Fonteyneplein (opzij
van de Rooigemlaan, tussen
Drongensteenweg en Bevrijdingslaan). Wij bewerken deze
maal de volkswijken van de
Brugse Poort.

Gentbrugge
MODELLIJST
Dinsdag 26 mei werd door
het bestuur overgegaan tot de
samenstelling van de modellijst voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Deze
lijst zal aan de leden ter goedkeuring worden voorgelegd op
een algemene ledenvergadering, op vrijdag 12 juni in de
bovenzaal van café Lunapark,
Brusselse steenweg 408 te Gentbrugge. Leden : brengt u w mening n a a r voor !

Oudenaarde (stad)
FEESTAVOND
Ja, het is zo ver. De afdeling
Oudenaarde richt een feestavondje in voor haar leden en
simpatizanten op zaterdag 13
juni, begin om 20 uur, in feestzaal « Keizer Karel », Gelukstede te Oudenaarde m e t koud
avondmaal.
Gastspreker : Mik Babyion.
75 fr. per persoon.
BESTUURSVERGADERING
Het uitgebreid afdelingsbestuur k w a m in vergadering bijeen op 29 mei 11. Het stelde tot
zijn voldoening vast dat de afdeling de streefnormen inzake
ledenwerving ruimschoots overschreden heeft. De inspanningen worden echter v e r d e r gezet daar de afdeling t e r u g aan
de top inzake ledenstand wil
prijken.
In dezelfde vergadering werd
beslist h e t aangekondigd « Federalistiscii offensief » grootscheeps aan te pakken. Een
h e r w e r k t organizatieplan van
J a a k J a n i n werd voorgelegd,
dit moet de afdeling toelaten
h a a r programma met meer efficiency uit te voeren. Alle medewerkers zullen hiervoor binnenkort een rondschrijven ontvangen.
Het uitgebreid afdelingsbestuur komt terug samen op vrijdag 12 juni om 20 u. 45 op ons
sekretariaat, Einestraat 40.

Ronse
BESTUURSVERGADERING
De maandelijkse bestuursvergadering zal gehouden worden
in ons gewoon lokaal op maandag 8 juni te 20 u.

West-Vlaanderen
Blankenberge
BESTUURSWIJZIGING
De afdeling w e r k t sinds een
paar weken nog intenser onder
het nieuwe voorzitterschap van
de heer Raf Ponjaert (Groenestraat 37). Ook kwam de heer
Erik
Scherpereel
(Vrijheidstraat 49 A) de bestuursploeg
aanvullen en versterken. Twee
aktieve aanwinsten die deze
grote afdeling — m e t voor 1970
opnieuw een flinke ledenwmst
— beslist verdient Verder ziet
het bestuur er als volgt uit ;
Julien Tersi. Erik Persyn. Hilaire Sabbe en mevrouw Misson-Buysse
Brugge (arr.)
DIENSTBETOON
VOLKSVERT. P. LEYS
Onze volksvertegenwoordiger
houdt voortaan elke zaterdag
vanaf 11.30 uur een centraal
spreekuur voor het Brugse, in
het Breydelhof, J. Suveestraat
2 te Brugge. Verder bliift hij
elke vrijdag ten huize bereikbaar van 14 tot 16 uur : Manitobalaan 5 St
Andrie- (tel.
155.20)
TREFPUNT
De zaterdagmiddag in het
Breydelhof groeit stilaan uit
tot het ideale ogenblik om V U mensen aan te treffen Ook provincieraadslid Guido Van In is
steeds aanwezig, zelfs prov
raadslid Jef Deroose komt geregeld uit Heist «overgewaaid»
Bestuursleden van arrond en
. afdeling maken er eveneens

een erezaak van t e r beschikking te zijn voor leden en simpatizanten, voor om het even
welke aangelegenheid.
NACHT VAN J A B B E K E
Op 11 en 12 juli e.k. 3e uitgave van de reeds populaire
N.V.J..
P r o g r a m m a : zaterdag 11 juli,
20 u u r : Bruegeliaans Bierfeest
m e t de Blaaskapel Thoriz (16
man).
Zondag 12 juli, 14 uur :
Mare Dex-show m e t 2 orkesten
en tal van zanger(essen), h u moristen, akkrobaten. Een bij
uitstek familiale show, w a a r
ook het jonge volkje zijn h a r t j e
kan ophalen. Zondag 12 juli,
20 uur : dansfeest m e t Ron Davis en het Davissextet.
Toegang per manifestatie :
50 fr. per persoon. J e u g d gratis
toegang.
Globale k a a r t e n voor de 3
shows : 100 fr. Verkrijgbaar b i j
Vlaamse Kring, J a b b e k e (G.
Eeckeloo, Aatrijksesteenweg 39,
tel. 81220) en bij alle V.U.-afdelingen, benevens tal v a n
vlaamse verenigingen.
BRUGGE (Stad)
VLAAMSE VRIENDENKRING
OP REIS
In
samenwerking
richten
V.O.K.,
Vlaamse
Spaarkas,
Vlaamse Klub, V.O.S., Vlaams
Kruis, V.U., I n t e r Nos. G u d r u n ,
11-julikomitee 65, een t w e e daagse reis in n a a r h e t r o m a n tisch verlofoord Monschau in
Duitsland, op 22-23/8/70.
Leden reizen m e e tegen 575
fr., niet-leden tegen 650 fr.,
avondmaal, overnachting, m o r gen- en middagmaal inbegrepen.
Na een bezoek aan de Voerstreek wordt de groep ontvangen door de burgemeester v a n
Monschau.
Een eerste toerauto is r e e d s
volzet, benevens 18 ingeschrevenen voor een tweede. Inschrijvingen bij de uitbater v a n
het Breydelhof, J. Suveestraat
2, Brugge (tel. 35067), tot einde
juni.

Diksmuide
HET FEDERAAL
OFFENSIEF
Zaterdag 13 juni v e r t r e k t een
autobus naar de grote volksvergadering in de Magdalenazaal
te Brussel 1. Inschrijven bij
Leo Devreese, IJzerlaan 83,
Diksmuide.
Ingelmunster
PROFICIAT
Een hartelijk proficiat aan
onze jongste afdeling ; de ledenslag is een sukses. Doe zo
verder.
Belangstellenden mogen zich
altijd wenden tot de afdelingssekretaris Hubert Spriet, Beneluxlaan 7, Ingelmunster.

Kortemark - Handzame
VOLKSVERGADERING
Op 12 juni aanstaande komt
plaatsvervangend kamerlid Em.
Vansteenkiste bij onze afdeling
op bezoek. Nadere inlichtingen
volgen : houd van nu af aan
deze dag vrij.
O'^stende
DOSFELINSTITUUT
In aanvulling m e t het bericht vorige week onder deze
hoofding verschenen gaat de
aangekondigde diskussie over
het federalisme als levensbeschouwing en politieke leer
door te Bredene. zaal « Queen
Mary » Kapellestraat, op 9 juni
om 20 u. Inleider : Walter Luyten Inschrijven bij J Vandemeulebroeckr,
Anjelierenlaan
25, Oostende, tel. 059/804.28
R o e s e i a r e """ielt ( a r r . )
ATXE HENS AAN DEK
Gelieve nota te nemen van de
datumverandering voor de algemene arr. vergadering onder
het motto : « operatie vakantie ».
Nieuwe datum • zondag 14
juni om 10 u. in Het Vlaams
Huis, Izegem.
Roeseiare ( s t a d )
KOLPORTAGE
De grote kolportage van 24
mei was een sukses. Proficiat
aan de nieuwelingen welke we
hopen nu regelmatig in ons
midden te zien.
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SINDS NU 20 JAAR...
Is onze arbeider riPimmer één ook onxe bedrijfsleider!
En wat hij voor 10 iaar schreef, blijft waar én aktueel...
K Geen moeilijkheid zal voor mif te groot zijn en
geen inspanning te zwaar I M*n medewerkers en
ikzelf staan elk ogenblik paraat om U *t beste van
*t beste te bieden. Steeds waren onxe prijzen de
laagste
onze prestaties de beste. Zelfs van de
goedkoopste van onze bouwwerken mogen we met
fierheid getuigen dat ze degelijk zijn, modern en
mooi.

In elk huis hebb«n we i^ets van onszelf geschonken
en nooit zün we afsferskt naar minderwaardig werk
of seriebouw W e hebbew het met ieder van onze
kliënten heel ernstig en diep gemeend We hebben hen een beetie warmte en oprechte genegen
dienstvaardigheid geschonken. We hebben hun
droom gerespekteerd zonder hun middelen te misbruiken ».

DAT IS HET GEHEIM VAN ONS SUKSES!
Waarom ?
Dat heeft te maken met de kwaliteit van onze meer dan 600 arbeiders, met de 1001 mogelijkheden die w i j bieden met een enige
keuze van voordelige bouwgronden, met de gunstige prijzen m e t volledige vrijheid bij de keuze van architekt met de gratis voorlichting 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 Bankmaatschappij, voor de Bank van Brussel, voor de Kredietbank,
voor de Regie van Telegraaf en Telefoon, voor Bayer en BASF, voor dlrekteurs.
loernallsten en professoren, voor winkeliers bedlenden en arbeiders, voor de
Maatschappij van Goedkope woningen, enz ..

Voor niemand is tiet een avontuur geworden...
W i j zi|n voor onze duizenden kliènten 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 gedaaa

Een kleine greep uit
uir onze grote keuze...
1 Prachtig domein met visrijke vijvers, 25 000m voor slechts 8 5 0 0 0 0 F
2 Residentiële vlllapercelen + 2 0 0 0 m ' van 260 000 F af
3 Gloednieuwe luxe-appartementen met Sauna van slechts 606 000 F af
4 Uitzonderlijke villapercelen Brasschaat-Vrlesdonk 25m of 12.5m breed
slechts 325 000 F.
5 Mortsel mooie percelen voor meesterwoning — laatste mogelijkheden
7m breed slechts 240 000 F
6 Kontich bil A I autosnelwegen en toch rustig percelen voor meesterwoning 6 of 1 Om breed van slechts 170 000 F af
7 Hohoken Kloskoleln voor meesterwoning 6x30m nos geen 150.000 F
8 Cenk- klaar om in te staooen orachtie appartement Nieuwbouw, 2 of
3 slaaokamers van slechts 760 000 F af
9 Cent- D^imnoort orestigewonlnsen met 2 siks van slechts 850 000 F af.
10 Leuven- Rp^identleel park met villapercelen uitzonderlijk natuurschoon van slechts 260 000 F af

U

hoeft

het

niet

te

geloven..;

Kom onze realisaties bekijken ondervraag onze kliënten Kom U vergewissen van de geest In ons bedrijf, de « spirit ». Het vak
m^inschap ' de beroeosfierheld ' de organisatie ! U vindt er « More Heart ! More brains ! »

Geen stempel, maar

cachet I

^^en onpersoonliike seriebouw • bteeds prinselijke eenvoud ' En telkens opnieuw voorname sti}! komfort en degelijkheid
een huurder weet dat te waarderen en betaalt graag wat méér .. Daarom ook hogere opbrengst en veilige belegging

i
I

600 ARBEIDERS... 1001 MOGELIJKHEDEN
ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN
ANTWERPEN
Meir 18
Tel. r03>3l 78.20

GENT
Onderbergen 43
TeL: (09^25 19 23 (09)25.94.69

CENK
Winterslagstraat 22

Tel- ro i n 544 42

LEUVFN
BrU««pl«P**r!«a»

Tel • ff>ic\9^f

33

ac

Zelfs
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HET ZAHGFEEST IN BEELD

BIJ DE FOTO'S
(Van links naai rechts en van hoven naaf

onder)

1 Zoals steedf^ een bom volk op dit 33ste Vlaams-nationaal zangfeest.
2 Saltatina torgdt voor geslaagde koreografie.
3. ü e ieugO een vertrouwd en trouw element op dit geweldige
treffen,
4. Dansende en klauwende leeuwen bij de vleet.
5. Mensen die een ovatie meer dan verdienen ; Arraand Preud'
homme *n regisseur Remi van Duyn
6. De muziekbands waren weer paraat en roffelden de trom.

