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Senator Edgard Bouwens werd uit de Senaat 

« verwijderd » omdat hij kabaal maakte tegen de 

verkwanseling van de Voerstreek. Het is immers 

niet passend dat men kabaal maakt; men moet 

zich in alle stilte en met vrome onderdanigheid 

laten bestelen > Tenminste, als men « slechts » 

V.U.-senator is. Een minister mag al wat meer ; 

minister Major mocht in de Kamer naar Babyion 

meppen zonder dat er een haan naar kraaide. 

We beschouwen het als een eer, dat een van onze 

mandatarissen « verwijderd » werd toen hij op' 

kwam voor de Voerstreek. En we zijn trots op 

onze frakties van Kamer en Senaat, die ook deze 

week hun sterke stempel op de besprekingen heb' 

ben gedrukt en die alvast hebben belet, dat de 

diefstal en de verkwanseling zich ongemerkt en in 

alle stilte zou afspelen. De gebeurtenissen in Ka-

mer en Senaat deze week hebben het hunne er toe 

bijgedragen, het vlaamse volk 'op de hoogte te 

brengen van wat zich afspeelt in het parlement. 

DNDtNKS HtRDNEKII t V.U.-VERWEER 

GRONDWET DER SCHANDE 
De regering is tans vastbesloten, zowei in Kamer als in Se

naat in de eerste week van juli klaar te komen met het 
.. '. i LSI 

grondwettelijk debat en de stemmingen. Struye en van Acker 

hebben zich bij dit inzicht aangesloten en leggen hun verga

deringen een tempo op, dat geen plaats laat voor enige ern

stige bespreking : het zo belangrijke grondwettelijk debat 

ontaardt in een praatmaraton, die af en toe onderbroken 

wordt voor de stemmingen van een haastige en schaamteloze 

meerderheid die er van af wil zijn om in vakantie te gaan. In 

die omstandigheden blijkt, dat de grondwetsherziening voor 

Vlaanderen een steeds aanzwellende katastrofe wordt. 

AHeen reeds de fatale beslissingen 
die in de Senaat werden genomen, nor
men een sombere lijst van voor Vlaan
deren dodelijke bedreigingen : 
• de pariteit in de regering werd grond

wettelijke vastgelegd : 
• de kulturele autonomie wordt ont

kracht door het ontbreken • vAn fis
kale bevoegdheid • de uitbouw ervan 
is onderworpen aan supergrendels ; 

de pariteit dreigt algemene regel te 
worden bij de verdeling der kredie
ten , 
dooi de alarmbel heeft de waalse 
minderheid een feitelijk vetorecht 
en een politiek chantagemiddel ge
kregen ; 
een ekonomisch gewest Brussel werd 
in het leven geroepen, met grenzen 
die zich zullen uitstrekken over een 

V.U.-PARTIJRAAD BIJEEN 
Morgen zondag te 10 u. voormiddag komt de partijraad van de Volks

unie in speciale vergadering bijeen op het partijsekretariaat te Brussel, 
om er het verslag van de frakties en van het partijbestuur te horen en 
om de houding van de Volksunie inzake de grondwetsherziening te be
spreken. Het valt ie voorzien, dat na afloop van deze vergadering be
langrijke politieke verklaringen te verwachten zijn. 

nog niet nader .b^Etald brabants ge
bied buiten de agglomeratie ; 

• de U.C.L. kan zich voor onbeperkte 
tijd te Leuven handhaven en de fa
tale driehoek van « Ie tref* grand-» 
Bruxelles de demain » verder onder
mijnen ; 

• de Voerstreek wordt uit Limbui-g los
gerukt en krijgt het fameuze « spe
ciaal statuut ». 

Dat zijn stuk voor stuk punten die 
onaanvaardbaar werden genoemd niet 
alleen door de Volksunie, maar ook 
door de indrukwekkende lijst van kui
tuur- en strijdverenigingen die het 
breedste gamma van opvattingen in 
Vlaanderen overspannen. 

Alles laat voorzien, dat begin volgende 
week de Senaat klaar komt met het laat
ste grote kommunautaire artikel dat op 
zijn dagorde staat, de grendel op de 
taalwetgeving 

In de Kamer bieden de dingen zich 
op dezelfde dreigende manier aan. Vol
gende dinsdag moet blijken, of het de 
C.V.P. menens is met haar steun aan 
het V.U.-amendement Schiltz. Is dat 
niet het geval, dan neemt ook daar de 
hele zaak de wending en het tempo 
aan, die in de Senaat zopas van kata
strofe naar katastrofe hebben gevoerd. 

Op het ogenblik dat we deze inven
taris opmaken, past het dat we hulde 
brengen aan onze frakties ii. Kamer en 
Senaat die er in geslaagd zijn, een pro
test te verheften dat tot ver buiten de 
Wetstraat in gans Vlaanderen wordt ge
hoord. Welke ook de afloop van de aan 
gang zijnde debatten zal wezen : in deze 
dagen is het vlaamse volk zich — dank 
zij de Volksunie — bewust geworden 
van de dreiging In deze dagen worden 
dan ook de krachten geboren, die het ta-
talt web van leugen en koehandel en 
verzaking zullen verscheuren De strijd 
begint pas voorgoed 

De omstandigheden zijn echter van 
die aard, dat het hoognodig wordt dat 
de Volksunie haar houding toetst aan de 
hierboven opgesomde inventaris en aan 
de vooruitzichten .Het komende week
end zal aan dit onderzoek gewijd wor
den. 

Bij het eerste grondwetsartikel 
dat de Kamer donderdag moest 
behandelen, werd door Schiltz 
namens de Volksunie een amen
dement ingediend dat er toe 
strekt, aan de kultuurraden fiska
le bevoegdheid toe te kennen. Dit 
amendement kreeg onverwachte 
steun van de C.V.P., steun die pu
bliek werd toegezegd door van 
Elslande. 

De C.V.P. kon er niet onder uit, 
de V.U.-tekst te steunen. Haar 
fraktieleider in de Senaat, de heer 
Hulpiau, had twee dagen voordien 
nog gezegd dat kultuurautonomie 
zonder eigen financiële middelen 
geen echte kultuurautonomie is. 
In de Senaat diende de C.V.P. 
overigens een amendement in die 
zin in, amendement dat verworpen 
tüerd en slechts de steun kreeg 
van C.V.P. en V.U. 

De mededeling van van Elslan
de lokte donderdag in de Kamer 
een uiterst scherp incident uit. De 
meerderheidspartijen kwamen in 
konflikt met elkaar; er onstond 
een halve knok- en een hele 
scheldpartij, de vergadering werd 
geschorst en de stemming over 
het amendement uitgesteld tot 
volgende dinsdag. 

WAT 

DOET 

DEC.V.P.? 

Dinsdag slaat het uur der waar
heid voor de C V.P Bij de stem
ming moet blijken, of het haar 
met haar steun aan het amende
ment Schiltz ernst is, dan wel of 
ze alleen maar uit is op een alibi 
bij de vlaamse publieke opinie. 
Als het haar ernst is, heeft ze 
geen andere keuze dan eventueel 
— als het amendement verworpen 
lüordt — haar steun te ontrekken 
aan de regering. Dat zal de tojets-
zteen zijn om de houding van de 
C.V.P te beoordelen. Blijft zij 
ook na de verwerping van het 
amendement de regering steunen, 
dan IS het meteen duidelijk dat ze 
slechts een onsmakelijk — en vrij 
doorzichtig — elektoraal maneu
ver op het ooq had. # 

Of wil zij het, na Mkreeks 
rampzalige stemmingen ir^e Se
naat, ter elfder ure toch nog over 
de andere boeg gooien. enJÊ 

w 
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GRONDWETSHERZIENING 

In verband met de grondwets
herziening werden reeds enkele 
antivlaamse maatregelen goed
gekeurd en nog andere zullen 
volgen, zodat het nodig is heel 
die antivlaamse grondwetsher
ziening onmogelijk te maken. 

Welnu dat is niet zo moeilijk! 
In de regering zitten een aan

tal ministers die beweren dat 
21J flamingant zijn. 

Het volstaat dat zij gezame-
iijk ontslag nemen en er wordt 
onmiddellijk een einde gesteld 
aan dit misselijk vlaamsvijan-
dig geknoei. 

De ervaring opgedaan met 
Hertogmnedal leert echter dat 
die « flaminganten » hun mini
sterzetel verkiezen boven hun 
volk. 

Het Vlaamse volk moet hen 
dus verplichten, zich als Vla
mingen te gedragen. 

De werking om dit te berei
ken kan snel en met beperkte 
middelen gevoerd worden. 

Waarop wacht de leiding van 
de Vlaamse beweging en om. 
het destijds met zoveel tamtam 
opgerichte Overlegcentrum, 
om onmiddellijk aan het werk 
te gaan. 

H.B., Antwerpen 

ZINGEND SPOREN RAPEN 

« Wanneer een volk zingt, 
luisteren zelfs zijn vijanden ». 
Mochten in iedere groep van de 
Volksunie tijdens de Sporen-
vieringen een paar vlaamse 
grammofoonplaten aangeschaft 
worden en ten gehore gebracht 
van al de medeburgers, dan 
zou deze vorm van kulturele 
aktie eerbied afdwingen en de 
luisteraars stichten. 

Vraag aan « Roeland Uitga

ven » V z w., Wilham Woodstr. 
12, Borgerhout, tel 03/35 73 28 
de kosteloze katalogus aan en 
bestel ook uw plaat (prijzen : 
149 fr tot 179 fr) . 

W.dM., Borgerhout. 

VOERGEMEENTEN 

Iedereen weet dat de Voer
streek altijd Vlaams was en nog 
steeds is. Zelfs de Walen geven 
zulks toe ! Niettemin vechten 
zij voor een nieuwe aanhech
ting bij Luik. In de Voerstreek 
leven Vlamingen die Limburg 
genegen zij'n en Vlamingen die 
Luik verkiezen ; maar allen 
zijn Vlamingen ! Een 5-tal 
Waalse inwijkelmgen per dorp, 
willen zioh niet aanpassen en 
blijven de herrieschoppers. 

De Voerstreek schijnt nog 
steeds een politieke munt, een 
drukmiddel te zijn gebleven, 
wanneer elders oplossingen 
moeten gegeven worden. 

Vermits de Voergemeenten 
nederlandstaling zijn, behoren 
zij uitsluitend tot het neder-
lands taalgebied. Zij behoren 
niet bij het eentalig Luik en 
ook niet bij het zgn. tweetalige 
Brussel. De Voergemeenten zijn 
geen randgemeenten en willen 
ook niet als losprijs gebruikt 
worden. Want ook de brusselse 
randgemeenten zijn vlaams en 
behoren tot het nederlandstalig 
taalgebied. Van afstaan, ruilen 
of betalen kan geen spraak zijn. 

De Voerstreek is ook geen 
uitzonderingsgewest, alleen een 
eentalig vlaams gebied, een 
deel van Limburg. Dit geldt 
ook voor de ekonomisdhe plan
ning en decentralizatie. Gans 
Limburg is iiederlandstalig en 
dus volledig afhankelijk van 
de ekonomische raad voor 
Vlaanderen. 

Geen nieuwe gebiedsroof ! 
Wel de afschaffing van onwet-

N A T I O N A L E LOTERIJ 
lid» TRANCHE 

EEN SUPfltHOOS LOT VAN 

TIEN MIUOEN 

Trekking op 29 )unl 

HET BILJET i 200 Ir. 
HET TIENDE I 22 fr. 

WII-LEZERS VRAGEN Bl| HUN OPTICIEN 

Brilmonturep 
D«rs VANDERBRUGGEN * ^ ^rovlnelesfraat 95, ANTWERPEN 

TEL (03)36 12 «iJ Opticien» Vraagt h«t bezo«V van e i m 
'•rtegamwoerdlgar 
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tige verfransingsscholen en an
dere verfransmgsfaciliteiten ! 
De klemste politieke partij, de 
P S C , regeert en de grootste, 
de Vlaamse C V P . laat maar 
begaan. 

Waarom van de duitstalige 
Oostkantons geen bijzonder 
zelfstandig gewest gemaakt ? 
Waarom die inlijving (zonder 
meer) bij een franstalig ge
bied ? Of zijn de Oostkantons 
geen gebied ? 

Waarom geen zelfstandig ge
bied Komen-Moeskroen ? 

Zal de franstalige minderheid 
dit land dan blijven verpesten 
en verfransen ? 

MJ., B. 

NAAR D'HOPPE 

De «Vrienden van de Zwalm», 
toeristische verenigmg uit de 
Zwalmstreek richten volgende 
oproep tot de IJzerbedevaar-
ders. 

« D'Hoppe, waar de Zwalm 
ontspringt is een toeristisch 
centrum en is een vlaams ge
hucht van Vloesberg (Flo-
becq). 

Het gehucht dat 95 t h. Neder-
landstaligen telt geniet van het 
faciliteitenstelsel. Het blijft 
echter teoretisch ! De « wet » 
wordt niet toegepast en de Vla
mingen worden ook op andere 
gebieden benadeligd. Er is bij 

voorbeeld nog steeds geen 
drinkwater, de ontbossing gaat 
verder, praktisch is er geen 
vuilnisophalmg. 

De Vlamingen mogen d'Hop
pe niet m de steek laten Daar
om verwachten we na de IJzer
bedevaart een massale vreedza
me invazie op het gehucht ' 

Ook de tweetalige wiik Vloes-
berg-bos moet « overrompeld » 
worden Daar woont een ras
echte Vlaming, de heer Leo Ro
man. Spijts intimidatie ijvert 
hij verder voor de vlaamse 
zaak. Zijn « Romanhause » is 
een rustige fraaie bar-restau-
rant. Er is een gezellig terras 
en grote parkeerruimte ! Er 
wordt gezorgd voor attrakties. 
Tel 068 47 577, privé 055 43 461. 
Men bereikt de wijk het best 
via Ronse Lessen (Lessines). 

M D., Ophasselt. 

DE VALSTRIK 

Wij hebben een opluchting 
gekend toen wij vernamen dat 
de Senaat verleden week ge
stemd had over alinea 3-ter : 
« Brussel blijft beperkt tot de 
19 gemeenten », dachten wij ! 

Onze blijdschap was van kor
te duur toen we verleden zater
dag de ministeriële interpreta
tie er van leerden kennen, via 
V.U -voorzitter Van der Eist. 

Het gebeurde geeft de maat 
aan van onze parlementaire ze
den in de persoon van C.V.P.-
premier G. Eyskens. Het komt 
er op neer een algemene tekst 
aan te bieden in termen die 
aanvaardbaar zijn voor de op-
pozitie, maar men verzwijgt 
wat men eerlijkerwijze zeggen 
moet, met het inzicht achteraf 
die tekst eigenmachtig te ver
draaien en diens inhoud uit te 
hollen. Als de regeringskoalitie 
met dergelijke oplichterstruk-
ken het « Unitaire Staatsbe
stel » moet redden, lijkt ons dit 
wonderwel op een « uitstel van 
executie » ! 

Wat zou men zeggen van een 
notaris die een eigendom open
baar verkoopt zonder aan de be
langhebbenden de essentiële 
voorwaarden mede te delen in
zake « onkosten van publici
teit, bijkomende lasten, ver
plichte overnamen, bestaande 
dienstbaarheden enz. ». De ko
per zal gewis alles in het werk 
stellen om die « smartkoop » te 
verbreken en het ook halen ! 

S V., Moorse!, 

CENSUUR ? 

Mijn familie en ik hebben 
verleden zaterdag de zeer inte
ressante vergadering in de 
Magdalenazaal bijgewoond. 

Werkelijk dat was nu eens 
een interessante bijeenkomst. 
Er zijn daar dingen verteld 
waar de « anderen » niet goed 
zullen van zijn. Maar toen ik 
maandagmorgen in mijn krant 
met-het-A.V.V.-V.V.K. naar een 
verslag zocht kwam ik van een 
kale reis terug En ja zaterdag 
zaten er maar drie mensen daar 
waar gewoonlijk de pers zit. Iii 
« De Gazet van Antwerpen 8 
heb ik een goed stuk gelezen, 
maar in « Het Volk » helemaal 
niets. Wanneer gaan de vlaam
se kranten nu eindelijk hun 
werk eens doen en informatie 
geven zoals het hoort ? De 
kranten vinden plaats om over 
alles en nog wat te schrijven, 
maar om een dergelijke verga
dering te verslaan hebben ze 
blijkbaar geen tijd en geen 
plaats. 

E.V.,D. 

De redaktie draagt geen ver* 
antwoordelijkheid voor de fit» 
houd der gepubliceerde lezers-
brieven. Ze behoudt zich het 
recht van keuze en inkorting 
voor. Over de lezersbrieven 
wordt geen briefwisseling ge
voerd. É 

van de redaktie 

Br.Ass©l, T8 juni 19 70. 
B e t r . : infvor.'oatie. 

In deze dagen van si^annln/y op het p'olltiftirft 
v lak doet de r edak t i e een bi jzondere i T\f?;\antii np;, 
OM de WlJ- lezers zo dege l i j k en 7̂ 1 v O l ^ d i g mo
ge l i j k voor t e . l ichten. 
We doen da t n i e t a l l e en cidnt we het pi\n r^nzfi 

de df̂ n^̂ 'i-.1'<-'5'̂  
7,ake en o 'k 

< în haor informa~ 
Mr, l o f fe l i jVe n l t -

Zelf.'', In acht ?ye-
Vlaanderen wel 
vri j e r Rtaat t e~ 

eVnno'nische en 

p l i c h t ]>e<;c}\onwen doo}\ ook o-">dat 
p e r s , d i e 7:1 ch vleams noernt, t T 
In ander onzicht -^fchroniell j ' 
t i e p l i c h t e n t e kort nolneb, 
2on<:>erlr'g n i e t t e na ger^prol'.en. 
nor;ien da t de per iodieke pers Iri 
meer informat ie brengt Oindat j'.e 
genover de geTestlf^de po1itiel<e, 
f i n a n c i ë l e machten, toch If; het zo da t de vlaanivse 
openbare menin.'T over de p;rondwotsher7;iening en 
andere zaKen onvolledig on voora l verkf^erd wordt 
voorgelicht. 

Een p«ar voorbeelden: \5 l i j nen iW^r de V J I , -
meeting In de Kagdptlennzaal In de "3tand.nard", 
In andere bladen niet*?, Alleen in <̂o '"^a^'^'t" een 
dege l i j k versaag , d ie t̂ ^venf? ook over de zaak 
I«.plasse Informatie brengt t a n / l i l de ro'^t van 
onr.e bladen de zaak poo^t dood t e ?fw1jgen. Oyer 
de grondwetswijziging: verkeerde i nf or-jnatle en 
vooral het verzwi igen van do e^ï^etitlëie rol van 
de 7olk,<5un1e en haar z i enswl ize . 

Het beleng van ons blpd b l i j k t in de h»\1d1ge ]->e~ 
r iode d u i d e l i j k e r dan o o i t : het brerigt 'de bro'-*»^-
nodige k o r r e k t l e s en aar vijl l.ing, de " f in i sh ing 
t a i c h " in de> vl.aam55e a nform^.tieN Te Of>tho>lde^ voor 
de volgende abonnementens.lag? W^k 
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I Limburg laten ultplunderen? (1 ) 

onrecht 
moet 
hersteld 

(aco) De beurskoersen van de maat
schappijen die voorheen de kempense 
kolenmijnen ontgonnen — André Du-
mont, Beringen, Helchteren-Zolder, Lim-
burg-Maas — hebben vorige en deze 
week een inzinking gekend die kon tel
len. 

De oorzaak is bekend : de beurs rea
geerde ongunstig op de mogeüjkheid 
dat de regering de konventie zou aan
passen op bazis waarvan in 1967 de één-
gemaakte exploitatiemaatschappij N.V. 
Kempense Steenkolenmijnen ontstond. _ 

Aan die ééngemaakte maatschappij 
droegen bovenvermelde vennootschap
pen toen hun industrieel aktief over. 
Hun andere aktiva — o.m. de soms zeer 
aanzienlijke onroerende goederen — be
hielden ze. 

De regering is nu van plan aan die 
voorheen zelf exploiterende maatschap
pijen nieuwe richtlijnen te verstrekken, 
o.m. wa t betreft het gebruik dat ze moe
ten maken van hun inkomsten. 

Die inkomsten zijn van een dubbele 
aard. Eensdeels zullen de voorheen^ zelf 
exploiterende maatschappijen een jaar
lijkse ui tkering krijgen vanwege de een-
gemaakte N.V. Kempense Kolenmijnen. 
Van meet af aan was voorzien, dat die 
ui tkeringen moesten herbelegd worden 
in Limburg. Maar die kwestie is nog 
niet aktueel, aangezien de ééngemaakte 
maatschapnij slechts over een naar jaar 
met die uitkeringen moet beginnen. 

Daarnaast hebben de voorheen zelf 
exnloi terende maatschappijen echter 
ook inkom'=;ten uit het niet- industneel 
pat r imonium dat ze voor zich zelt be
houden hadden. Minister van Ekonomi-
sche Zaken Leburton wil n u door een 
wet tekst de zekerheid schenpen dat de 
maatschaopijen ook die inkomsten, ot 
al tans een zeker percentage ervan, zul
len aanwenden in en voor de ekspansie 
van Limburg. . . . „. .--i 

Hiertegen is in belgi<:che financiële 
kr ingen verzet gerezen. En dat was de 
oorzaak van de malaise der beursrubriek 
« kolenmijnen ». ^ j i. u • 

Wij s taan op het s tandnunt dat het 
normaal is dat de inkomsten der voor
heen zelf exploiterende maatschappijen 
gebruikt worden voor de rekonversie 
van Limburg, ook de inkomsten uit de 
niet-industriële aktiva. Dat is kort en 
duidelijk gezegd. We wijken er me t 
van af. 

Het was een onvergeeflijke fout van 
degenen die ons in 1967 regeerden — 
een katoliek-liberale koalitie — dat ze 
de nieuwe ééngemaakte maatschappij 
in het leven riepen zonder van meet 

af aan duidelijk te bepalen dat de eko-
nomische substantie van Limburg, onder 
welke vorm ook, in Limburg moest blij
ven. 

Het is een schandaal te meer dat 
slechts nu, meer dan drie jaar later, een 
kans bestaat dat (altans gedeeltelijk, en 
veel te laat) een einde gemaakt wordt 
aan de likwidatie van Limburg. 

Limburg laten uitpiunderen? ( 2 ) 

kapers 
in de 
kempen 

(aco) Het gaat niet op dat gewezen 
kolenmaatschappijen hun onroerend be
zit, of bezit onder een andere vorm, li-
kwideren en uit Limburg weghalen om 
het te herbeleggen in initiatieven waar
bij de Limburgers niet gebaat zijn. 

We weten dat er financiële machten 
bezig zijn, de aandeelhouders op te hit
sen. Aan die aandeelhouders wordt n u 
verteld dat Leburton « hen wil beroven 
van de inkomsten voortvloeiend uit de 
verkoop van de overgebleven aktiva van 
maatschappijen zoals André Dumont ». 
Deze vennootschap had een paar keer 
een deel van het te gelde gemaakte be
zit aan de aandeelhouders uitbetaald. 

Maar dat is de grond van de zaak niet. 
Aan de top van de financiële piramide 
wordt het bezit van de voorheen zelf 
exploiterende mijnmaatschapüijen sis-
tematisch uit Limburg weggedraineerd, 
niet t en gunste van de aandeelhouders 
— die ontvangen slechts enkele krui
mels — maar ten profijte van geheime 
grootkapitalistische plannen, die regel
recht zullen leiden naar de uitplunde-
ring van Limburg. 

Misschien is er velen een licht opge
gaan sedert de maatschanpij Beringen 
op het punt staat te worden opgeslorpt 
door de luikse N.V. Conduites d'Eau — 
een maatschappij die al sedert jaren 
achteruitgaat, maar die tans plotsehng 
in staat gesteld wordt om het aktief van 
Beringen over te nemen. 

De aldus aan Limburg ontstolen akti
va zullen aangewend worden om pro-
jekten te verwezenlijken waarui t de 
l imburgse bevolking geen enkel voor
deel zal halen en waarmee de kleine 
aandeelhouders evenmin zullen gebaat 
zijn ! 

W^ hebbeö de indruk dat de financie-
haaien met hun zakkenrollerstruukje 
« Beringen opgeslorpt » door de luikse 
N.V. Conduites d'Eau te vér zijn ge
gaan. Het was een al te uitdagend ma
neuver, een al te ergerlijke miskenning 
van bet sociaal-ekonomische levensrecht 
van Ldmburg. 

De reaktie van de regering kon dan 

geen 
grondwetsherziening 

tecien 
vk ianc^ ln 

nog moeilijk achterwege blijven. Voor 
ons komt ze te laat en is ze nog veel te 
zwak. 

We eisen dat elke cent van het patri
monium der limburgse mijnmaatschap-
Eijen in Limburg blijft en in Limburg 

erbelegd wordt. 
Een halve eeuw lang hebben de mijn-

bazen geweigerd hun elementairste 
plicht tegenover Limburg te volbrengen. 
In de jaren dat de oprichting van ne-
venbedrijven naast de steenkolenmij
nen Limburg's rijkdom en toekomst had 
kunnen verzekeren heeft de belgische 
en internationale haute finance de Lim
burgers behandeld zoals Union Miniere 
het zelfs niet met Katangezen zou ge
waagd hebben. 

We zullen met alle middelen verhin
deren dat de plundering van het lim
burgse patrimonium ook nu nog verder 
gaat. Er zijn vormen van diefstal ten 
koste van de gemeenschap, die het ka
pitalisme zich in 1970 niet meer straffe
loos kan veroorloven. 

• Europese jongerenbijeenkomsl 

de goede 
weg niet 
gevonden 
(aco) Op initiatief van de Kommissie 

van de Europese Gemeenschappen had 
vorig weekeind te Brussel een jongerea-
colloquium plaats waarvan de inrich
ters verwacht hadden dat het « een 
uitgangspunt zou zijn van de organiza-
tie en van de vertegenwoordiging van 
de europese jeugd, derwijze dat de 
E.E.G.-instanties voortaan de europese 
jeugd bij hun werkzaamheden zouden 
kunnen betrekken, op dezelfde mani^fr 
waarop dit gebeurt met de andere leven
de krachten van de E.E.G.-landen ». 

Tot zover Jean Rey, in een toespraak 
gehouden bij wijze van inleiding van 
het colloquium. Benevens Rey waren 
nog andere E.E.G.-officiëlen aanwezig, 
o.m. Mansholt en Coppé. 

Of de verwachtingen van Rey in veiv 
vulling zijn gegaan, durven we betwij 
felen. Het kongres der europese jonge
ren is vooral aanleiding geweest to t 
zeer langgerokken en verwarde diskus-
sies. Naarmate de onenigheden toena
men, splitste het kongres zich in afzon
derlijke groepen. De gaullistische jeugd 
en de duitse en luxemburgse kristen-
demokratisohe jongeren waren van me
ning dat het nutteloos was verder t e 
praten en verlieten de kommissiever
gadering. 

Wat uiteindelijk dan tooh als tekst 
uit de bus kwam, stuurde aan op de vor
ming van een socialistisch Europa en 
droeg de stempel van anti-amerikaanse 
gevoelens, o.m. wegens de oorlog in 
Kambodja. Dat kan ons weinig schelen, 
maar we verwachten veel meer sub
stantiële en tastbare aktiepunten 

We denken dat te Brussel inderdaad 
echo's hoorbaar zijn geweest van he t 
streven van een aantal europese jon
geren. Maar om tot geldige rezultaten 
t e komen had het colloauium een veel 
betere voorbereiding gevergd 

Inzake de reprezentativiteit van een 
aantal deelnemende jeugdorganizaties 
tast men in het duister. Door de manier 
waarop de E.E G.-Kommissie te werk 
is gegaan, bij de organizatie van dit eu
ropese jongerentreffen. kregen enkelin
gen die alleen zich zelf vertegenwoordi
gen een ma+eloze en ongenroDortioneer-
de kans om hun stempel te slaan op een 
kongresbedrijvigheid die aldus veel van 
haar betekenis heeft ingeboet 

Jonge europese militanten met een 
indrukwekkende staat van verdienste 
waren door de inrichters geweerd of 
voorbijgegaan. Jeugdbewegingen die in 
hun land een vaste bazis hebben en op 
een kontroleerbare manier een zeker 
arbeidsterrein bewerken, werden over
spoeld door ééndagsfenomenen 

We kunnen niet geloven dat de 
E.E.G.-Kommissie met haar colloquium 
van zondag op de goede weg is. 

Hebben de bestendig en goed funk t io 
nerende jongerenorganizaties hierover 
niets te zeggen ? Wanneer zullen ze hun 
st^pdnunten dienaangaande bekend ma
ken ? 

Graag vernamen we ook de mening 
van sedert vele jaren militerende euro
pese federalisten, wier verdiensten — 
laten we ^maar zeggen ! wier bestaan 
zelf — vorig weekeind nogal opvallend 
genegeerd is. 

VAN KATASTROFE 
NAAR KAMOEFLAGE 

De koninklijke Kongo-reis, 10 
jaar na de katastrofale « dipenda » 
— waarbij dat « katastrofale » 
vooral op België slaa* door de ma
nier waarop de kongoicse onafhan
kelijkheid te en door Brussel werd 
in mekaar geknoeid — moet de be
vestiging zijn van een sinds jaren 
door Brussel nagestreefde poli
tiek : het vrijwaren van enorme 
belgische ekonomische belangen 
in de voormalige kolonie. Men 
hoeft niets anders te zoeken ach
ter de reeds begonnen stroom van 
stroperig proza dat nu zal losbre
ken en waarbij vele « ware Bel
gen » nog het beeld voor ogen zal 
zweven van een door de Kongole
zen aanbeden « Bwana Kitoko » 
of « Boeli Matari ». 

Laten we liever nuchter blijven 
en de werkelijkheid zoeken ach
ter dit vertoon. Om te beginnen 
betaalt de belgische gemeenschap 
(zonder pari tei t tussen Vlamingen 
en Walen, want als het op betalen 
aankomt in ons land, betaal t de 
meerderheid het meest) gans deze 
reis. Officieel heet het dat de kon-
golese staat de kosten van het ko
ninklijk bezoek draagt, geplaatst 
in het kader van de t iende verja
ring van de kongolese onafhanke
lijkheid. In werkelijkheid dragen 
wij allen de kosten van deze rond
reis, omdat nu eenmaal België 
nog steeds het grootste aandeel in 
de ontwikkelingshuln aan Kongo 
heeft. De gemeenschap moet dus 
de kosten dragen van een vertoon, 
dat voor 90 t.h. ten goede komt 

aan partikuliere ekonomische be
langen die niet eens zuiver bel-
gisch meer zijn doch waarin het 
belgische aandeel nog zeer groot 
IS. 

verwacht. Niemand kan hem dat 
verwijten, hij is daarin logisch. 
Deze tweede uitgave — in andere 
omstandigheden en uiterlijk in an
dere machtsverhoudingen — van 

BEROEPSHALVE BEKEKEN 

Het gaat hier niet om een prin
cipiële afwijzing van ontwikke
lingshulp aan Kongo. Maar de 
belgische ontwikkelingshulp is in 
haar s t ruktuur veel te eenzijdig 
gericht en in haar oriëntatie te 
sterk ondergeschikt aan de ekono
mische belangen van een bel
gische minderheid. Sinds jaar en 
dag pleiten we voor een multila
terale ontwikkelinsrshulp terwijl 
we vandaag mede naar aanleiding 
van de koninklijke Kongoreis an
dermaal moeten vaststellen dat 
deze hulp hoofdzakelijk bilateraal, 
met andere woorden bijna exklu-
zief op Kongo is gericht. 

EKONOMISCHE 
EN NATIONALE 
ARGUMENTEN 

Prezident Moboetoe maakt er 
trouwens geen geheim van. dat hij 
van deze reis op ekonomisch-fi-
nancieel vlak voor zijn land veel 

de bwana kltoko-legende moet 
het sinjaaï voor de ontwikkelings
hulp, de technische bijstand en 
vooral voor de kapitaalsbeleggin
gen definitief op groen plaatsen. 
Het officiële en ekonomische Bel
gië moet er de visu rotsvast van 
overtuigd worden dat de veilig
heid van kapitaal en leven voort
aan in Kongo verzekerd is. dank 
zij het 7eker niet zachtaardig ko-
lonelsregime te Kinsjasa. 

Moboetoe gebruikt niet alleen 
ekonomische argumenten en for
muleer t niet alleen financiële ver
langens (om niet te zeggen : ei
sen) om deze indruk te verster
ken. Hij pakt ook met politieke 
argumenten uit. die nu eens hele
maal niet overtuigen. Zo zijn ver
klar ing dat Kongo in die tien jaar 
en vooral door Moboetoe's ner-
soonliike biidrage één natie zou 
geworden »!iin. Men mopt zp'fs 
geen historicus zijn om te 
glimlachen bii een dergelijk bou
de bewering. Er kan geen sprake 

zijn van een kongolese natie, niei 
alleen omdat er nog steeds zulke 
sterke stammenverschillen be
staan, doch ook omdat in een veel 
groter verband dan stammenver-
band alleen, van het bestaan van 
regio's kan gesproken worden Om 
niet te zeggen dat er drie. vier 
sterk anderscheiden Kongo's be
staan, niet allpen in de voormalige 
kolonie zelf. doch ook daarbuiten 

Bijvoorbeeld K<>?!?•'•-R'''5''7?'vnie 
waarvan alvast één etnie tot de 
zelfde Bakongo behoort als deze 
die de Kinsiasia-oever van de 
Kongostroom bewonen 

STERKE MANNEN 
Dat zijn overwegingen die zeker 

niet tiidens de komende dagen in 
de half kunstmatig, half spontaan 
verwekte euforie in Kongo zullen 
ter sprake komen MTar ergens 
zien we in de ' impukomst van ko
ning Boud°wiin en sreieraal-nre 
z ider t Moboetoe de ontraoetins 
van twee staat'sboofflpn die elk in 
eiaren land met « stammentwis
ten » hphhpTi ^^^ \(- r<>k'»Ti"n Beide 
landen ziin o" vc'^ehi ' ionde «scbaa 
samengesteld uit arewesten djp 
naar autonomie snakken een pro 
ces dat ten onzent t rae i verloont 
dan het in een perste faze in Kon 
go verionen is B»id«> simbo'iyprer 
ten slotte ppi T-vo'k<; imi+nrisme 
ontstaan uit en beheerst door 
machten die aan de « bels 'srbe >; 
als aan de « knnqrnlpse >' mens 
vreemd ziin en dP7e menselijke 
of volkse verzuchtingen zullen on 
derdrnkken zolane ze daartoe in 
staat ziin 



wu 
^ C.V.P.-konklaaf (1) 

neen 
aan front 
van 
coliard 

(red.) De « Standaard » pakte verle
den week dinsdag uit met een vrij in-
diskreet en kompromitterend verslag 
over een bijeenkomst van de C.V.P.-
prominenten op het kasteel van Ham 
te Steenokkerzeel verleden zondag. 

Indiskreet, omdat het verslag kenne
lijk gebazeerd is op wat goed ingelichte 
deelnemers doorgegeven hebben. Kom
promitterend. omdat de C.V.P. er stel
lig niet op gebrand is dat enkele van de 
« Standaard «-revelaties aan het grote 
Steenokker-zeel werden gehangen. 

Sindsdien hebben de meeste kranten 
ingehaakt op deze informatie, waarbij 
niemand ze inhoudelijk heeft betwist. 

Een der belangrijkste elementen van 
de besprekingen was de afwijzing van 
het travaillisme, van het « front der 
progressieven » zoals het door Coliard 
gepredikt wordt. Lefèvre kwam tot een 
verrassende bekentenis : enkele jaren 
geleden, zegde hij, had hij aan het tra
vaillisme gedacht. Maar het sektarisme 
van de socialisten had hem tot andere 
gevoelens bekeerd. De Saeger sloot zich 
daar bij aan en deed een sterke aanval 
©p de socialisten, van wie hij zegde dat 
ze slechts oog hadden voor benoemin
gen en profijten en wier vakbond een 
konservatief bolwerk is geworden. 

Zowel voor Lefèvre als voor De Sae
ger is dat een vrij sensationele terug
keer van oude stellingen. Voor Wil-
fried Martens — samen met zijn cena-
keltje van C.V.P.-Jongeren — werd het 
een afstraffing. 

Tijdens gans de namiddag was het 
hoofdtema van de besprekingen de zorg, 

om de C.V.P. en de kristen-demokratie 
terug een eigen toekomst te verzekeren. 
Hoe deze wil in een overigens stuurloze 
C.V.P. plots terug kon opduiken, is een 
woord uitleg waard. Wat op het kon-
klaaf van Steenokkerzeel is gezegd, 
werd voordien al aan de man gebracht 
op een aantal vergaderingen onder 
meer door Tindemans. Hierbij heeft 
stellig een rol gespeeld het feit dat de 
P.V.V. uiteengebarsten is en dat de so
cialistische partij langzaam maar zeker 
lek geslagen is op de kommunautaire 
klippen. Aan het ongeluk van de twee 
andere traditionelen trekt de zelf niet 
bijster gelukkige C.V.P. zich op. In 
het land der blinden zou éénoog im
mers koning kunnen worden... 

t C.V.P.-konklaaf (2) 

iedereen 
maar niet 
de 
volksunie 

(red.) Tijdens het C.V.P.-konklaaf 
bleek er — op van den Daele na — 
eensgezindheid te bestaan om de grond
wetsherziening zo spoedig mogelijk 
door te drukken. Die eensgezindheid is 
beslist niet het gevolg van het verheven 
inzicht der C.V.P.-prominenten, dat de 
grondwetsherziening op zichzelf een 
nuttige en nodige onderneming is. 
Neen, de heren zijn bereid om vlug aan 
hun « Nieuwe België » te timmeren, 
omdat ze daar elektoraal voordeel van 
verwachten. 

Het is een illuzie, waarvan zij vrij 
vlug — en reeds op 11 oktober — zullen 
genezen. Maar inmiddels speelt de illu
zie haar fatale rol bij het tot standko
men van de grondwetsherziening. 

De C.V.P.-prominenten menen uit de 
jongste politiek opiniepeiling van Inra 
te mogen afleiden, dat de grondwets
herziening populair is. Voor het eerst 
sinds de verkiezingen van 1968 is im
mers bij de opiniepeiling van april 
jongstleden een vooruigang van de 
C.V.P.-P.S.C. gebleken. 

Zij misrekenen zich schromelijk ! 
De opiniepeiling van april jongstle

den kwam op een ogenblik, dat de open
bare opinie nog sterk onder de indruk 
was van het onverwachte feit dat Eys-
kens er einde februari ondanks alles in 
geslaagd was, een plan voor de grond
wetsherziening door zijn regering te 
doen aanvarden. Dat was een belang
rijk politiek schokeffekt. Praktisch nie
mand kon zich op dat ogenblik een kon-
kreet idee vormen van het plan; alleen 
het feit dat het tot stand kwam, bezorg
de de regering een gunstige beurt. 

Sindsdien liggen de zaken echter to
taal anders : de vlaamse kritiek — en 
voorwaar niet alleen van de Volksunie 
— is losgekomen en uiteindelijk is het 
hele — op het eerste zicht verleidelijke 
— plan uitgemond in een schandalige 
koehandel en een onwaardig parlemen
tair vertoon, dat de publieke opinie 
hoogstens onverschilligheid maar ook 
heel veel direkte of indirekte afkeer 
inspireert... Het gunstige moment is 
voorbij; de C.V.P. zal de rekening van 
haar dwaling betalen... 

Onthouden we nog, dat op het kon-
klaaf werd meegedeeld « dat in geen 
enkel geval kartels of koalities met de 
Volksunie zullen geduld worden ». Ons 
kan dat niet schelen; we hebben de he
ren niets gevraagd en we doen het best 
zonder hun kompromitterende steun. 
Hoe de C.V.P.-kiezers er op reageren, 
zal de C.V.P. eens te meer zélf wel aan 
den lijve ondervinden. We stippen al
leen nog maar eens aan dat de C.V.P. 
bereid is met iedereen te praten, met 
iedereen onderhandelingen te voeren, 
met iedereen afspraken te maken, met 
iedereen bondgenootschappen aan te 
gaan, met iedereen behalve met de 
Volksunie. 

Best zo : laat de heren maar scheep 
gaan met de zich Waal noemende frans-
talige imperialist van den Boeynants... 

Inmiddels zit de Saeger méér dan 
verveeld met de onthullingen in de 
pers. En dient onthouden te worden dat 
Lefèvre een come-back maakt, iets wat 
hij overigens gewoon is onder eerste-
minister Eyskens... 

NIET ALLEEN IN DE GRONDWET 
Vorige week werden de grond

wettelijke debatten over de kul-
turele autonomie in de Senaat 
anderhalve voormiddag onderbro
ken om een wet te bespreken tot 
financiering van de gebouwen 
voor universitair onderwijs. 

Deze wet voorziet een besteding 
van meer dan 17 miljard over de 
jaren 1970-1979. 

Van deze 17 miljard zullen on
geveer 10 miljard voortkomen uit 
de arbeid en het spaarvermogen 
van Vlaanderen. Van deze 17 mil
jard zouden in geval van federalis
me dus 10 miljard aan Vlaanderen 
ten goede komen. De bepalingen 
van de wet zijn zo opgesteld, dat 
de Vlaamse instellingen slechts 
vilf miljard zullen krijgen. 

Terwijl de heren van de C.V.P., 
B.S.P. en P.V.V. zich trots maken 
op een stukje totaal ondoeltref
fende kulturele autonomie, beste
len zij de nederlandse kuituur in 
België voor vijf miljard. 

Zij « doen » het ! 

DE REKENSOM 

Het totaal van 17 miljard dat 
geïnvesteerd zal worden, bestaat 
deels uit rechtstreekse buitenge
wone staatsuitgaven voor de rijks
instellingen en deels uit leningen 
aan lage rentevoet (renteloos de 
eerste tien jaar) voor de vrije in
stellingen. 

Hoe dan ook komt dit bedrag 
voort van de arbeid en van het 
spaarvermogen van de bevolking 
— voor meer dan 60 t.h. van de 
Vlamingen. Dit blijkt duidelijk 
uit de belastingsstatistieken en de 
gegevens van de Algemene Spaar
en Lijfrentekas. In deze 17 miljard 
zijn de investeringen voor de 
luxe-kliniek van Leuven-Frans te 
Woluwe niet begrepen 

OBJEKTIEVE KRITERIA 
Sedert 1965 beloven de regeer

ders « dat er objektieve kriteria 
zullen opgesteld worden voor de 

universitaire investeringen ». Se
dert 1965 beloven zij dat de Vlaam
se achterstand in het universitair 
onderwijs prioritair moet worden 
opgehaald. 

Van deze dubbele belofte kwam 
niets in huis. Er werd dan maar 
opnieuw een ontwerp van voorlo
pige wet ingediend. De bestedin
gen worden voor 1970-1973 echter 
definitief vastgelegd. Voor de vol
gende jaren zijn de gestelde voor
uitzichten niet absoluut bindend. 

Er zijn ongeveer 37.000 fransta-
lige en 35.000 nederlandstalige 
studenten. De leeftijdsklasse van 
de 18- tot 25-jarigen bestaat voor 
meer dan 62 t.h. uit Vlamingen. 
Wij leveren 62 t.h. van de solda
ten. 

Mijn amendementen om het to
taal bedrag volgens deze bevol
kingsverhoudingen te verdelen, 
werden verworpen niet alleen door 
de franstalige senatoren maar ins-
geli.Tks door de C.V.P., de B.S.P. 
en de « blauwe leeuwen » van de 
P.V.V. 

Terwijl deze heren zich trots 
maken op « hun » kulturele auto
nomie, beroven zij de nederlandse 
kuituur voor 5 miljard. Men zegge 
het voort ! 

HET GAAT ONS ALLEN AAN 

Wat betekenen een zekere kul
turele en gewestelijke autonomie, 
indien men ons de middelen wei
gert om er gebruik van te maken ? 

De middelen ! Dat zijn de men
sen die, onafgezien van vaders 
portemonnee, door het hoger on
derwijs worden gevormd. 

Opdat Vlaanderen morgen vrij 
en welvarend zij, in samenwerking 
met alle volkeren van Europa 
moeten nu de kaders van de maat
schappij worden gevormd. 

Dat gaat alle mensen aan die 
met werken hun brood verdienen ! 
Alleen een hoog ontwikkeld volk 
kan goed betaalde arbeid ver
richten. 

VLAAMS PARTIKULARiSME 
EN KONTESTATIE 

De verschillende vlaamse in
stellingen deden en doen touw-
tjetrek, ieder voor eigen zaak. 

De K.U.L. klaagt er terecht over, 
dat zij niets ontvangt voor studen-
tentehuizen en restaurants. 

De antwerpse tribulaties zijn 
overbekend. 

Limburg vecht voor een over-
schotje. 

Kortrijk hoopt op uitbouw. 
Binnen iedere universiteit woedt 

een interne strijd tussen de fakul-
teiten en de profs. 

De studenten kontesteren de 
konsumptie-maatsohappij en alle 
onrechtvaardigheden wereld wijd. 

Waarom ziet men niet in dat 
het zinloos is, onderling te vech
ten voor een groter stukje van de 
kleine taart en dat het zinvol zou 
zijn om te beginnen, samen te 
vechten voor een grotere taart ? 

Waarom vergeten zij die iets 
beweren te weten van wat Marx 
betoogde over de vervreemding 
van het arbeidersloon, dat de 
vlaamse arbeiders hier voor 5 mil
jard beroofd worden van hun ar
beid ? 

De stemming van de C.V.P. 
B.S.P. en P.V.V. is een schoolvoor
beeld van wat er terecht zal ko
men van de objektieve kriteria 
bii hun kulturele autonomie ! 

Wij hopen dat minister van 
Mechelen 'n paar miljoentjes meer 
büscharrelt tegen de pretentie van 
minister Parisis. 

Wij hopen het maar wij ont
houden dat het dan gaat om een 
mini-budjet, ten slotte om bij
komstigheden in vergeliiking met 
de universitaire miljardendans. 

Onthouden wij het als gevleu
geld woord : men schenkt ons een 
stukje kulturele autonomie, maar 
men weigert ons de duiten voor 
kuituur. 

M. van Haegendoren 

We kregen enkele dagen geleden 
het maandblad « Antenne » van de 
V.TJ. arrondissement St Niklaas 
in handen en meteen zaten we met 
een flinke rode kop. Want wat 
«Antenne » niet over het hoofd 
had gezien, waren « Wij » rats 
vergeten : verleden maand werd 
Maurits Coppieters vijftig. 

We zijn met een schuldkompleks 
blijven rondlopen. Want als één 
man verdient dat hij in de schuine 
lettertjes en de bloemen wordt 
gezet, dan is het Maurits Coppieters. 

Als we aan de mens Coppieters 
denken, valt 'ons als eerste van 
zijn eigenschappen te binnen dat hij 
breekbaar is. Zo hebben we hem 
destijds de Volksunie zien 
binnenstappen : een frêle, breekba
re gestalte. Iemand van wie je je 
afvraagt, hoe hij het in het 
ongenadig politiek bedrijf zal 
harden. "• 

Ook nadat wij het hem jarenlang 
hebben wéten harden, is toch die 
indruk van breekbaarheid gebleven. 
Hooggestemd, boordevol van het 
meest ongerepte idealisme, met 
nog altijd een zweem van de jeugd
leider die zijn leven onder het 
motto « ik dien » inzette, in staat 
om door voorbeeld en woord de 
mensen rondom hem op te tillen 
tot volgehouden en belangloze toe
wijding : een zeldzame figuur in 
de politiek en zelfs in de aan 
idealistische en toegewijde mensen 
toch niet arme Volksunie. Hij 
kan het zich veroorloven om 
breekbaar te zijn, hij mag de weel
de van een ongemeen rijk gemoed 
gerust blijven dragen in de politieke 
arena ; er straalt zoveel menselijke 
waarachtigheid en waarachtige 
menselijkheid van hem af, dat 
hij er door omhuld en beschermd 
wordt. Wie met deze man in kontakt 
komt, met hem werkt of zelfs 
wie er een politiek tegenstrever 
van is, beseft onmiddellijk dat de 
dingen op een hoger vlak dan het 
gebruikelijke moeten besproken en 
gedaan of uitgevochten worden. 

Ware het niet een zo gehipotekeerd 
woord, we zouden zeggen : 
Coppieters is een der zeldzame 
échte aristrokaten die we ooit 
ontmoet hebben. 

Het nummer van « Antenne », dat 
onze aandacht op zijn verjaardag 
vestigde, bevatte bijdragen over 
Coppieters door mensen die hem 
sinds altijd of tijdens een van de 
vele aktieve stadia van zijn leven ge
kend hebben : Anton van Wilderode, 
Arthur de Bruyne, Maurits van 
Haegendoren, Luc van Maldeghem, 
Paul Kongs, dr Rubbens, Paul 
Daels, Dries Caluwaerts, de senato
ren Elaut en de Paep. Alle bijdragen 
reiken ver uit boven het in derge
lijke omstandigheden gebruikelijk 
gelegenheidsproza ; men voelt aan, 
dat Coppieters een onuitwisbare 
voor heeft getrokken door het 
leven van al deze mensen. Hij is 
inderdaad iemand die niet onge
merkt voorbijgaat. En God weet, 
van hoe weinig mensen dat kan 
gezegd worden. 

Dat hij een uitstekend parlementair, 
een briljant redenaar is, weet onder
hands wel heel Vlaanderen. Aan 
de Volkstmie bewijst hij de grote 
diensten, die hij voordien bewezen 
heeft aan andere grote vlaamse 
organizaties en aan duizend-en-één 
initiatieven. De pedagoog en 
onderwijsmens — in de allerbeste 
betekenis van het woord — is 
te herkennen aan zijn prachtig 
Dosfelinstituut. Zijn breekbaarheid 
sluit de onverzettelijke en strijd
vaardige beginselvastheid niet uit. 
Een der fundamentele krachten in 
deze frêle man is de verontwaar
diging. Echte verontwaardiging is 
alleen mogelijk bij heel eerlijke 
mensen. En daar, Maurits, schuilt 
het geheim van je onverwoestbare 
breekbaarheid. 

'lio Genes, 
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V.U.-otlensiet voor echte kultuurautonomie en behoud der Voerstreek 

ZEER ZWARE INCIDENTEN 
IN DE SENAAT 

BILAN VAN EEN ZWARTE WEEK 

• Dinsdag werd de kultuurautonomie ontkracht, door de weigering om 
fiskale bevoegdlteid te verlenen aan elke kultuurgemeenschap. 

• Woensdag werd de grendel van de zogenaamde alarmbel gestemd. Eén 
enkele C.V.P.-er — de eenzame van den Dale — had de moed om tegen 
te stemmen. 

• Eveneens woensdag werd artikel 132 gestemd, dat aan de franstalige 
universiteit de kans geeft om zich voor onbeperkte tijd te Leuven te 
handhaven en van daar uit verder te wroeten in de fameuze driehoek 
van « Ie tres grand Bruxelles de demain ». 

• Donderdag werden — in afwijking van de door de kommissie weerhou
den tekst — de drie gewesten aanvaard (Vlaanderen, Wallonië en 
Brussel), waarbij het « gewest Brussel » de mogelijkheid krijgt om 
zich uit te breiden buiten de agglomeratie en waarbij de kiem wordt 
gelegd voor een rampzalig federalisme-met-drie en Brussel op de wip. 

• Eveneens donderdag werd de Voerstreek, die destijds in ruil voor het 
verlies van Komen-Moeskroen bij Limburg werd gevoegd, uit Vlaan
deren weggerukt. 

HET INCIDENT 

Donderdag laat in de avond werd de meerderheid in de Senaat, reeds 
geprikkeld door de opeenvolgende avond- en nachtzittingen, woelig toen 
de Volksunie woordvoerder na woordvoerder naar het podium stuurde 
om er het behoud van de Voerstreek bij timburg' te verdedigen. Toen 
Jorissen uitgedaagd werd door Vander Poorten en daarop repUkeerde, 
barstte de bom : voorzitter Struye — die reeds de hele dag het Volks
unie-offensief niet lede ogen had gevolgd -— riep Jorissen tweemaal tot 
de orde Egard Bouwens werd « verwijderd » omdat hij op zijn lessenaar 
bonkte ! De « verwijdering » is een maatre.gel^die.^sinds de jongste we
reldoorlog nog nooit werd getroffen en die in geen enkele verhouding 
staat tot het « vergrijp » (!) van onze senator. Zo wordt de oppozitie 
monddood gemaakt in wal nog altijd onze parlementaire demokratie 
heet. 

IN DE KAMER 
INZET VAN DE DEBATTEN 

• Totnogtoe had het grondwettelijk werk in de Kamer zich hoofdzakelijk 
afgespeeld in de kommissie, buiten de kijker van de publieke belang
stelling. 

• Het was in de Kamerkommissie voor de grondwetsherziening dat Tinde-
mans verleden week verklaarde, dat het zopas in de Senaat gestemde 
artikel 3-ter alleen sloeg op het « taalgebied Brussel » en niet op de 
« agglomeratie Brussel », wat er op neer kwam dat 3-ter waardeloos 
werd gemaakt en de deur opengezet voor de toekomstige uitbreiding 
van de brusselse agglomeratie bij gewone meerderheid. 

Tijdens de openbare zitting van donderdag geraakte de meerderheid 
in moeiljkheden door een amendement van P.V.V.-er Willy Declercq, 
die wilde geschrapt zien dat de gewesten fiskale bevoegdheid zouden 
krijgen. De Volksunie wenste zich niet uit te spreken over deze mate
rie, vooraleer vast zou staan welke de gewesten zijn en over welk gebied 
ze zich uitstrekken. Daar er veel afwezigen waren, bleek er geen grond
wettelijke meerderheid voor het regeringsstandpunt aanwezig. Van 
Acker wist de stemming te verdagen tot volgende week. 

Eveneens donderdag kwamen de moeilijkheden rond het amendement 
Schiltz dat, zoals we op pagina één uitvoerig uiteenzetten, de steun 
kreeg van de C.V.P. 

HET INCIDENT 

Deze laatste kwestie verdeelde de meerderheidspartijen onmiddellijk. 
Van Eynde, die een aanval van razernij leek te hebben, kreeg het zwaar 
aan de stok met van Elslande. De Kamer was onmiddellijk een heksen
ketel. Minister Major brieste verwijten in de richting van de Volksunie, 
kwam Babyion uitdagen en slaan, maar werd weggejouwd door de kre-' 
ten « fascist » van op de V.V.-banken. Zaalwachters moesten tussenbeide 
komen, toen ook vice-premier Cools in een vechtpartij dreigde betrokken 
te worden. De vergadering werd voor meer dan een uur geschorst en da 
stemming over het amendement Schiltz uitgesteld tot dinsdag. 

HET IJZERBEDEVAARTKOMITEE: 

LIEVER GEEN HERZIENING 
DAN EEN SLECHTE 

f'ii'llLÏI'liTlf'" 
h Ji iiJI iih 

Het Bedevaartkomitee sluit zich beslist aan bij de 
opmerkingen en bezwaren ter zake van de grond
wetsherziening naar voren gebracht door de Vlaam
se Volksbewegmg, de Kultuurraad voor Vlaande
ren, de Ekonomische Raad voor Vlaanderen, het 
Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen en tal
rijke andere vlaamse instellmgen en verenigingen. 

Zonder het goede te ontkennen dat de regerings
ontwerpen en de reeds in Senaat gestemde teksten 
bevatten, acht het komitee het geheel wegens de 
tekorten die er aan kleven en de gevaren die zij op
leveren, onaanvaardbaar. 

Waar de pariteit m de regering m de grondwet 
za. worden ingeschreven en onmiddellijk van 
kracht zal worden, zou de pariteit in de bestuurs
organen van de brusselse agglomeratie eerst na 
Verloop van zes jaren worden verwezenlijkt en ge
paard gaan, als tegenprestatie van de zgn vrijheid 
van het gezinshoofd inzake de onderwijstaal van 
de kinderen. 

Om dit laatste te rechtvaardigen, onderstelt men 
dat tegen dan het nederlands onderwijs te Brussel 
voldoende zal uitgebouwd zijn. 

De verfransingsdruk te Brussel berust echter 
niet alleen noch misschien in de eerste plaats op 
het tekort aan vlaamse scholen en de erbarmelijke 
toestand van sommige die bestaan, maar is groten
deels een ekonomisch en sociologisch verschijnsel 
dat onmogelijk binnen die korte tijd kan opgeheven 
worden, zodat alles laat vrezen dat de verfransmgs-
machine ongehinderd zal kunnen voortdraaien 

De kulturele autonomie gelijk voorgenomen 
wordt die in te voeren, wordt grotendeels uitgehold 

door de weigering aan de daarvoor op te richten 
instellingen van de onmisbare financiële eigen 
middelen. Op de koop toe blijft de reële invoering 
van de kulturele autonomie nog afhankelijk van 
een goedkeuring bij bijzondere meerderheden en 
wordt aldus de deur opengehouden voor allerlei ge
konkel en afpersingsmaneuvers. 

De grendelprocedures zullen de vooral te Brussel 
noodzakelijke verdere uitbouw van de taalwetge
ving en meer bepaald een doelmatige sanktione-
ring ervan praktisch uitsluiten 

Het voorstel Brussel te verheffen tot een aan het 
vlaamse en het waalse gelijkwaardig ekonomisch 
gewest waarvan de omschrijving niet eens bepaald 
wordt, is ekonomisch niet verantwoord, houdt 
groot gevaar in voor Vlaams-Brabant en dreigt het 
land te voeren naar een noodlottig drieledig fede
ralisme. 

Het is duidelijk dat de huidige ontwerpen niet 
kunnen leiden tot een voor beide groepen aanneme
lijke en duurzame regeling van de gemeenschaps
verhoudingen in België en dat derhalve het hoofd
doel van do grondwetsherziening niet zal bereikt 
worden 

Om deze redenen roept het Bedevaartkomitee 
alle vlaamse parlementsleden en het ganse vlaamse 
volk op tot krachtdadig verzet tegen de voorgestel
de beperkingen van de kulturele autonomie en te
gen de grendels, ook al moest de huidige grond
wetsherziening daardoor nu niet doorgaan. 

De zelfstandigheidsdrang van het vlaamse volk 
zal in ieder geval de oplossingen afdwingen waar 
nu kortzichtig voor terruggedeinst wordt. 

i'if 
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TOETEREN 

Over het brusselse « Komitee 
•van openbaar welzijn » (we 
vertalen de naam in het Ne
derlands, alhoewel hij in het 
Frans véél mooier klinkt...) 
kunnen we kort zi.1n de fran-
kofone Brusselaars hebben een 
onstelpbaar heimwee naar 1830 
en de Stomme van Porti ei. Of 
insDireren zij zich aan de « co-
mi té's » van dp pieds nolrs te 
Als iers en aan de plastiqueurs 
van het OA.S. ? 

De eni^e reden om aan deze 
Zinnekensfoll^lore een echo te 
•wilden is. dat de Vlaminfpn 
7ich niets in de oren moeten 
la*-en blazen de Brusselaars 
ziin OD ?een enkele wijze 
slachtoffers van de huidige 
grondwetsherzien'n? Het ziin 
de Vlamingen — alleen de Vla
mingen — die offers moeten 
bren^^en. Van de Brusselaars 
wordt slechts gevraagd, nog 
even geduld te hehhen met hun 
annoyionistisfhe plannen 

T'nt welke graad van stun'ede 
histerie de brusselse frankofo-
nen door hun pers en hun voor
mannen ziin opgenept. is dui-
deliik gebleken uit het toeter-
koncert verleden donderdag. 

MOULIN TOETERT 

Onder de brusselse politieke 
voormannen die op een pers-
konferentie het toeteroffensief 
aankondigden bevond zich — 
blijkbaar zeer op zijn gemak 
temidden van deze bende reak-
tionaire folkloristen — de kom-
munist Moulin 

Men vergete niet dat Moulin 
de woordvoerder is van de hele 
kommunistische parti j , inbegre-

DE ALARMBEL 
« De alarmbel betekent- niefs meer of 

niets minder dan dat de vlaamse parle
mentsleden gewoonweg verzaken aan 
hun numerieke meerderheid. Ais men 
daar bijvoegt dat in verschillende grond
wettelijke bepalingen de eis van bijzon
dere meerderheden voor de toepassings
wetten werd ingeschreven, dan kan men 
toegeven dat de Volksunie niet helemaal 
ongelijk had toen ze stelling nam tegen 
deze « grendel » toegepast op de nume
rieke meerderheid van de vlaamse ge
meenschap, en dat de parlementsleden 
van de nationale partijen een belangrijk 
offer hebben gebracht ». 
«La Libre Belgique», donderdag 18 juni 1970. 

belangrijk of waardeloos ? 

pen de kameraden uit Vlaande
ren. 

De hoofdman van de De Brou
wers, de Turfs en tutti quanti 's 
een brusselse toeteraar. 

De kommunisten — gewoon 
aan dialektische karperspron-
gen — zullen in hun « Rode 
Vaan » ofwel er over zwijgen 
ofwel er een «uitleg» aan geven 
die al even betrouwbaar zal 
zijn als de hele sovjetenciklo-
pedie 

Wanneer vervangen de stoe
re vlaamse kommunisten de 
sikkel en hamer in hun vlag 
door het stroelend lid van het 
brussels Manneke ? 

• « 
c^tt\ 

LEDENSLAG... 

Temidden van het federalis
tisch offensiet van de Volks
unie en van de bijna dagelijks 
toenemende inzet ter voorbe
reiding van de « slag om de ge
meentehuizen » duurde de le
denslag van de Volksunie bijna 
geluidloos maar niet minder 
trefzeker voort Onze propa
gandisten zijn en blijven ijve
rige bijen, die rusteloos instaan 
voor allerlei opdrachten en die 
naar best vermogen vervullen. 

De stand in de ledenslag zag 
er begin juni uit als volgt De 
cijfers geven de stand per ar
rondissement tegenover het hen 
opgelegd streefcijfer aan : 1. 
Oudenaarde 120 t h 2 Oosten
de-Veurne-Diksmuide • 106 t h . 
3. Dendermonde : 106 t.h. 4. Me-
chelen • 102 t.h 5 Tongeren-
Maaseik • 95 t.h. 6 Hasselt : 91 
t h 7 Turnhout • 90 t h 8 Brug
ge : 87 t.h 9 Aalst 84 t h. 10. 
Brussel 11 Kortrijk 12 St Ni-
klaas : elk 83 t.h 13. Gent. 14. 
Leuven • elk 80 t.h 15 Antwer
pen • 72 t h 16 leper 65 I h en 
17. Roeselare-Tielt : 56 t.h. 

COMITÉ DU SALUT PUBLIC 

...NADERT STREEFCIJFER 

Vier arroiidisse-
menten overschreden reeds hun 
-treefcijfer, drie staan op het 
)unt het te bereiken en acht 
lebben de helft al ver achter 
/,ich. 

Het nationaal gemiddelde be
draagt 84 t.h., een vooruitgang 
met eventjes 11 t.h. bij de vori
ge maand ! In aanmerking ge
nomen de voor de deur staan
de vakantie, doch ook de kies-
striid die ledenwerving in de 
hand werkt is het vermoeden 
gewettigd dat we binnen enke
le maanden de 100 t h. bereiken 
vooral als de middelmatige en 
achterbliivende arrondissemen
ten een flinke duw geven. 

EEN ANTWOORD 

AAN 

DE ''STANDAARD** 
De « Standaard » heeft deze week gemeend, ons de levieten 

te moeten lezen. Onder de titel « Belangrijk of waardeloos ? » 
vraagt de krant zich af, wat de Volksunie nu eigenlijk wil . 
Want in het Volksunie-weekblad « Wij » werd verleden week 
uitgelegd, waarom de V.U.-senatoren het grondwetsartikel 3-ter 
hebben goedgekeurd ; de « Standaard » citeert ons : « omdat 
daarin voor het eerst de afbakening van Brussel-Hoofdstad en 
het s tatuut van de zes randgemeenten werd geregeld. Wat 
zwaarst is, moet zwaarst wegen ». En elders in « Wij » — zo 
stelt de « Standaard » tot zijn (geveinsde ?) verbazing vast — 
wordt 3-ter een pyrrhusoverwinning genoemd, een artikel dat 
helemaal geen waarde heeft. 

De « Standaard » stelt dan de vraag : « Hoe ziet de Volksunie 
het nu eigenlijk ? Is de afbakening van Brussel belangrijk of 
heeft zij geen waarde ' Het klinkt biezonder gek te vernemen 
dat de vlaamse kleurpolitiekers zich tot een ongehoord bedrog 
hebben geleend, waar de V U.-senatoren toch ook ja hebben 
gestemd ». 

Tot daar de « Standaard ». 
Het klinkt echter méér dan bijzonder gek, vast te moeten 

stellen dat de « Sta'ndaard » zich tot een nog ongehoorder be
drog leent. Want vlak boven het « Standaard »-stukje waar in 
« Wij » de levieten werd gelezen, stond een artikel onder de 
titel « Wat betekent de term Brussel ' ». En daarin komt de 
anonieme steller ervan zélf tot de konkluzie : « Samengevat 
kan men dus zeggen dat de brusselse agglomeratie om te be
ginnen de 19 gemeenten zal omvatten, maar dat later wijzigin
gen mogelijk zijn overeenkomstig met een wel bepaalde pro
cedure ». 

De « Standaard » moet er heus geen tekeningetje bij hebben J 
hij weet evengoed als « Wij »-zelf hoe de vork aan de steel zit. 
Het grondwetsartikel 3-ter ontleende zijn belang inderdaad aan 
het feit, dat daarin de afbakening van Brussel-Hoofdstad en 
het s tatuut der randgemeenten werd geregeld ; daarom keur
den onze senatoren het goed. Maar praktisch op hetzelfde ogen
blik werd in de Kamerkommissie voor de grondwetsherziening 
door niemand minder dan minister Tindemans gezegd dat 3-ter 
slechts slaat op « het taalgebied Brussel » en niet op de agglo
meratie. De « Standaard » is nou niet precies een argeloze ziel, 
te dom om te begrijpen wat dat betekent. Hij zegt het t rouwens 
zelf : de brusselse agglomeratie zal om te beginnen de 19 ge
meenten omvatten en later zullen we wel zien . 

Is het van de kleurpolitiekers ja of neen bedrog, wanneer zij 
beweren dat met 3-ter de afbakening van Brussel bezegeld is ? 

Het stukje in de « Standaard » druipt van kwade trouw. Het 
is trouwens niet het enige. 

Verleden zaterdag hield de Volksunie in de Magdalenazaal 
een meeting, die werd bijgewoond door meer dan 1 000 mensen 
en waarop voorzitter van der Eist verklaringen aflegde die 
toch niet helemaal van belang ontbloot waren. . . « De Stan
daard » wijdde aan deze vergadering juist geteld 17 lijnen, on
der de hoofding « Raadsverkiezingen ». Dat zijn tien lijnen 
minder dan de krant over had voor een « Vechtpartij tussen 
herbergier en klant » op dezelfde pagina en net evenveel lijnen 
als het stukje « Jacht op horlogedief » in dezelfde krant . 

In de « Standaard » van verleden zaterdag kon men lezen 
dat « de Volksunie nog wel in de oppozitie blijft, maar gere
geld stemt met meerderheid en zelfs de grendels aanvaardt op 
de afbakening van de taalgebieden ». Dat zou dan de objektieve 
samenvatt ing moeten zijn van een week parlementaire aktivi-
teit in de Senaat, tijdens dewelke de Volksunie voortdurend in 
het offensief stond. In dezelfde « Standaard » van verleden 
zaterdag werd een overzicht gegeven van de senaatsdebatten ; 
de steller van het stuk speelde het klaar daarin totaal voorbij 
te gaan aan het aandeel van de Volksunie. Hoe objektief dat 
allemaal is, kan worden uitgemaakt wanneer men weet dat 
alleen reeds verleden week donderdag senator Baert — die 
algemeen beschouwd wordt als een der knapste deskundigen 
in het debat — meer dan vijftien keer aan het woord kwam.. . 

Wanneer « Wij » de vraag « belanir i jk of waardeloos ? » 
stellen in verband met de « Standaard «-informatie, dan is he t 
antwoord vrij eenvoudig. Waardeloos ! 
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Senator Claes en de sterke Arm der Wet .. 

Verleden zaterdag op de middag, 
tussen een vergadering van de Partij
raad en de meeting van de Magdalena-
zaal in, u>as er aan het Sabena-gebouw 
in het hart van Brussel een alleszins 
merkwaardig schouwspel te beleven : 
een paar auto's stopten, enkele Volks
uniemandatarissen sprongen er uit 
en begonnen ijverig een aantal emmers 
en borstels uit de koffers te halen. In
tussen werden ze vervoegd door een 
aantal andere mandatarissen en leden 
van de Partijraad, die hadden staan 
wachten in de hal van het Centraal 
Station. 

Twee minuten later begon de « aktie 
Sabena » : alle ruiten van de Air-Termi-
t}us werden volgeplakt met kleine 
affiches en pamfletten, waarop de hier
naast afgedrukte tekst prijkte. Twee 
grote borden met de opschriften « met, 
Sabena vliegen de Vlamingen buiten » 
en « Sabena vliegt tegen de lamp » wer
den naast de ini^an^ van het gebouw 
aangebracht. 

Verbaasde Sabena-retzigers kwamen 
informeren wat er aan de gang was. Ze 
kregen deskundige idtleg in een viertal 
europese talen. Enkele verbruikers op 
het terras van het Sabena-gebouw wil
den ook het fijne van de geschiedenis 
kennen ; onder hen bevond zich een 
F.D.F.-senator die, toen hij snapte 

waarover het ging, ijlings achter een 
krant wegdook. 

Inmiddels waren een paar franstalige 
en vrij histerieke Sabena-heren en -da
mes uiting komen geven aan hun gevoe
lens. De plakkers — die onverstoorbaar 
doorwerkten — kregen de raad om te
rug te keren naar hun dorp in 
« Flandern ». 

De rel was al ruim een kwartier aan 
gang, toen de eerste wagen van de 
brusselse politie kwam aangegierd. De 
agenten — in zomerkledij en verder 
ook nog al aan de zonnige kant — zaten 
kennelijk met de hele zaak verlegen, 
traden niet op en telefoneerden om ver
sterking. Die versterking kwam opda
gen : een politie-officier in burger, een 

' dito iff plechtig zwart uniform en een 
overvalswacen met een knuppelkom-
¥ndfi'ab.'^ 

^ De-zaken bleven echter, aan de tus-
tige kant : geïmponeerd ^door de aan-
weziglicid van zoveel senatoren en 
volksvertegenwoordigers gaf de brus
selse politie er de voorkeur aan, de hele 
stapel pamfletten te laten plakken en 
uitdelen. 

Deze aktie geldt als een verwittiging • 
indien Sabena volhardt in de boosheid, 
zal het niet bij de ene plakpartij van 
verleden zaterdag blijven ! 

MET SABENA VLIEGEN DE VLAMINGEN.. 

...BUITEN 
« Avec SABENA, vous y seriez déja » : misschien is dat wel waar 
voor de frankofonen. Voor de Vlamingen echter geldt nog altijd : 
« Met SABENA vliegt men best buiten ». Deze in feite « genationa-
lizeerde » maatschappij (« genationalizeerd » onder het motto : de 
verliezen voor de gemeenschap en de profijten voor een kleine kliek 
frankofonen), die moet teren op openbare gelden omdat haar ver
antwoordelijken niet bekwaam zijn voor een gezond beheer en die 
in ons land over een feitelijk monopolie beschikt, doet al het moge
lijke om de Vlamingen te vernederen en achter te stellen. 
Wij zijn wel goed om SABENA met onze centen in leven te houden, 
maar wij zijn met goed genoeg om er enige verantwoordelijkheid 
te krijgen of zelfs maar om in onze taal aangesproken te worden. 

EEN PAAR CI|FERS : 
• Van de acht hoofdpiloten is er slechts één Vlaming. De overige 

ze^en zijn Frans-eentalig 
• Van de zes monitor-piloten zijn er vijf Frans-eentalig en is er 

slechts één Vlaming. 
• Van de vier hoofdnavigators zijn er drie Frans-eentalig en is er 

slechts één Vlaming. 
• Van de zeven grondinstrukteurs zijn er zes Frans-eentalig en één 

Frans-tweetalig. 
• Van de tien hoofdmekaniekers zijn er acht Frans-eentalig en twee 

Frans-tweetalig 
• Dat maakt voor 35 goedbetaalde topbetrekkingen slechts drie 

Vlamingen. 

EEN PAAR FEITEN : 
• De SABENA heeft een zogenaamd tweetalige telefoongids uitge

geven. Het enige Nederlands dat er in voorkomt is het woord 
« telefoongids » en het woord « uitgever ». naast de gebruiksaan
wijzing. 

• Onlangs werd een franstalige aangesteld tot dienstoverste, alhoe
wel hij tweemaal deelgenomen had en tweemaal mislukt was 
voor het vereiste taaleksamen. IVlen heeft hem desondanks be
noemd, nadat hij mondeling heeft beloofd, binnen zes maanden 
wel een woordje Nederlands geleerd te zullen hebben... 

SABENA is een tipisch voorbeeld van de taaitoestanden die in ons 
land nog bestaan in talt^ijke openbare en half-openbare diensten. 
Nochtans willen de kleurpolitieke grendelaars met hun nieuwe 
grondwetsherziening definitief beletten, dat daar nog ooit veran
dering in komt ! 

WAT ONS BETREFT: WE HEBBEN ER GENOEG VAN; 

A/5 SABENA met met de Vlamingen wil vliegen, 

dan zal SABENA tegen de tamp vliegen. 

DE VOLKSUNIE 

V.U. - MEEHNG 
" BRUSSEL" 

(m v.l). Arrondissementsvoorzitter Piet Vrancken 
die als gastheer zou optreden, leidde de sprekers (de 
mandatarissen van Brussel) Defacq, Claes, An-
ciaux en de algemene voorzitter Frans van der Eist 
in. Deze bijeenkomst in de Magdalenazaal was een 
belangrijke schakel in het federalistisch offensief 
van de Volksunie, dat als een wervelwind door 
Vlaanderen waait. Het lag voor de hand dat de 
sprekers in het hartje van de hoofdstad het eeuwig 
onderwerp Brussel zouden aanpakken en de Vlaam
se gemeenschap in Brussel zouden oproepen tot een 
radikale uitspraak tegen de anti-vlaamse hjsten bij 
de nakende gemeenteraadsverkiezingen. Kan het 
anders dan dat deze oproep de volledige instemming 
kreeg van de ganse vergadering ? 

De rede van voorzitter van der Eist. de hoofd
schotel van dit federalisti.'ich offensief, kreeg nog 
een andere dimensie sinds het goedkeuren verleden 
week in de Senaat van artikel 3-ter. 

Volksvertegenwoordiger Eugeen Delacq pleitte, 
als eerste spreker, voor het vormen van federaties 
van de gemeenten rond Brussel en eiste dat de 
randgemeenten onvoorwaardelijk bij Vlaanderen 
zouden horen en dat de faciliteiten, die als een 
aanpassingstermijn bedoeld waren, zouden afge
schaft worden want, aldus de heer Defacq, de fran
kofonen hebben sinds zeven jaar de tijd gehad zich 
aan te passen Verder trok de heer Defacq van 
leer tegen de grondspekulatie in de randgemeenten 
die de autotochtone bevolking verplicht, wegens te 
hoge prijzen uit te wijken. 

Senator Lode Claes die, zoals hij hetzelf zegde, 
met veel geduld en begrip voor de « toestand » 
van de andere partijen in de hoofdstad onderhan

delt tot het vormen van vlaamse eenheidslijsten, 
verklaarde dat de Volksunie zich m het Brusselse 
zeker niet zal onthouden en overal van zich zal 
doen spreken. De onderhandelingen zijn half on
derweg, er zijn o vereenk omste met verschillende 
groepen maar het vormen van de lijsten zal nog 
wel een tijd duren. Hij waarschuwde echter de 
Vlamingen in Brussel, met te stemmen op tweeta
lige lijsten en gat deze oproep als strikte gedrags
regel mee. 

De aandachtig beluisterde rede van meester van 
der Eist was zeer scherp en vertolkte de vrees voor 
een grondwetsherzienmg tégen Vlaanderen De al
gemene voorzitter verklaarde dat het de Volksunie 
is geweest die door haar bestendige aktie de krizis 
in dit land gewild heeft en veroorzaakt heeft. Al
leen dan zal de Volksunie een grondwetsherziening 
steunen wanneer die leidt tot het erkennen van de 
twee volksgemeenschappen. Want, aldus de V U.-
voorzitter, de huidige grondwetsherziening is een 
bevestiging van de unitaire staat en tracht de drang 
naar het federalisme in te dijken 

Onaanvaardbaar voor de V U is het prijsgeven 
van de vlaamse meerderheid in het parlement door 
de grendels en de alarmbellen. De voorzitter ver
klaarde zich nader en maakte opnieuw duidelijk 
dat slechts 47 franstaligen hun wil zouden kunnen 
opdringen aan 118 nederlandstaligen Ook verwierp 
de voorzitter het beginsel van de pariteit m de re
gering, omdat tweederden van de bevolking vlaams 
is. Dit waren de overbekende onderwerpen, haast 
tot m den treure herhaald en aangeklaagd maar die 
blijkbaar nog met behoren tot de denkwereld van 
dt « vlaamse » mandatarissen der kleurpartijen. 

De heer van der Eist zei vervolgens dat de grond
wetsherziening een keerpunt heeft gebracht in de 
geschiedenis van het belgische unitarisme. Dat sr 
een klimaat van totale verwarring ontstaan is, een 
knoeiboel waar (aldus een krant) geen twintig poli
tici meer wijs uit geraken.. In deze toestand, zo ver
volgde de heer van der Eist, wordt het parlement 
gevraagd te kiezen tussen de « nieuwe » unitaire 
staat van Eyskens en het federalistisch voorstel van 
de Volksunie De heer voorzitter stelde voor dat de 
kiezer zou gevraagd worden, zich uit te spreken 
over deze twee voorstellen 

Laten we terloops vermelden dat, toen de voor
zitter het podium besteeg, men het « Mim Vlaan

deren heb ik hartelijk lief » speelde. De heer van 
der Eist kreeg bij het emde van zijn rede een lang
durig en geestdriftig applaus van een rechtstaande 
zaal. 

Als vierde spreker werd volksvertegenwoordiger 
Vic Anciaux aangekondigd Hij die zowat het sim-
bool is van de vlaamse strijd in Brussel zou het in 
zijn krachtige rede vooral opnemen tegen de nieu
we formatie van den Boeynants en diens verkie-
zmgsplannen. 

Handelend over de grondwetsherziening zei dok
ter Anciaux, dat zij nog niet in de Kamer was be
land en dat daar de V U net zoals in Senaat scherp 
van zich zou afbijten. Sprekend over de Senaat 
bracht Anciaux hulde aan de fraktie en in het bie-
zonder aan senator Baert voor zijn bitsig verzet en 
zijn ongekende ijver. De gentse senator oogstte 
een daverende ovatie. Volksvertegenwoordiger An
ciaux voegde er aan toe dat de V U. in de Kamer 
een andere taktiek zou toepassen en verzekerde de 
aanwezigen dat bij een volgende parlementsverkie
zing de V.U. zo sterk zal zijn dat men haar niet 
meer over het hoofd zal kunnen kijken. 

Vic Anciaux zei dat er een merkbare kentering 
ten goede is voor de Vlamingen in Brussel, dat het 
dieptepunt voorbij is en dat de verfransing. zoals 
Simonet beweert, niet onomkeerbaar is. Hij eiste 
nogmaals en met klem de pariteit in het brussels 
sohepenkollege 

Totdaar de brusselse bijdrage tot het federalis
tisch offensief van de Volksunie, een belangrijke 
bijdrage in een arrondissement waar Vlaanderen 
het meest bloedt en. onn het met de nationale voor
zitter te zeggen. « waar men wettelijk de voordeur 
tegen de verfransing sluit maar de achterdeur van 
de verfransing op Vlaams-Brabant opent ». 

Eens te meer was deze strijdnamiddag, door een 
1500 mensen, en door de haast voltallige groep van 
Volksuniemandatarissen bijgeiooond. een bevesti
ging van de vaste wil van de Volskunie om op dit 
vijf-voor-twaalf-ogenblik de vlaamse gemeenschap 
te waarschuwen tegen het gei'aar van een grond
wetsherziening die nadelig zal zijn voor Vlaande
ren. De brusselse mandatarissen mochten van de 
aanwezigen 20.000 fr (en vijf gulden) in ontvangst 
nemen als steun voor hun verbeten en rechtvaar-
dwe stuid 
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STAAN HUN MAN 

De Senaat is al zijn achterstand in
zake het vergaderen aan het ophalen. 
Elke dag openbare zitting vanaf 10 uur 
om toch naast de grondwetsherziening 
nog zoveel mogelijk begrotingen, wets
voorstellen, wetsontwerpen, mondelinge 
vragen en interpellaties te behandelen. 

Deze week werden de drie voormid
dagen in beslag genomen door de be
groting van Openbare Werken, de begro
ting van de ijzige minister De Saeger 
die de C.V.P.-jongeren op de samen
komst van de C.V.P.-prominenten vori
ge zondag nog flink op hun donder gaf. 
De Saeger beweerde, dat men de pro
gressieven zeker niet moet zoeken bij 
de B.S.P. en bij het A.B.V.V., stelling 
waar inderdaad wel veel voor te zeggen 
valt. 

Bij deze begroting voerden twee V.U.-
senatoren het woord. Senator Willy Per-
syn, overigens altijd van de eerste tot 
de laatste aanwezig op de senaatsban-
ken en die er vlug helemaal zijn draai 
gevonden heeft, en senator van Haegen-
doren, een van de weinige all-round-se-
natoren die zich niet tevreden stellen 
met de specialiteit op een of op een paar 
terreinen 

Vanzelfsprekend gaat praktisch alle 
aandacht naar de grondwetsherziening. 

De vergadering vorige dinsdag begon 
al onmiddellijk met een onderbreking 
van anderhalf uur. De C.V.P., onder de 
indruk van de V.U.-kritiek op de zoge
heten kultuurautonomie en in het bij
zonder van de rake kritiek op de pari
taire verdeling van de kredieten, die de 
V.U. terecht diefstal heette, had een 
amendement klaar gemaakt om de kul-
tuurraden — zo ze er ooit komen — toe 
te laten zélf belastingen te heffen of 
bepaalde belastingen van de staat over 
te nemen. 

Nodig was dit amendement niet, want 
er was een soortgelijk amendement van 
de V.U.-senator Baert. Het debat erover, 
om 2 uur begonnen, eindigde om half 
zeven met de nederlaag van de C.V.P., 
die enkel door de V.U. gesteund werd. 

Het V.U.-amendement, dat hetzelfde 
beoogde en waar even voordien over ge
stemd werd, kreeg zelfs — hoe onlogisch 
ook — de steun van de vlaamse C.V.P. 
niet. 

Het debat over de kultuurautonomie 
zou trouwens slechts laat in de avond 
eindigen. Het werd gevolgd door de kul
tuurautonomie voor de duitstaligen door 
het artikel over de verhuis van Leuven-
tuurautonomie voor de duitstaligen, door 
de beruchte alarmbel. Zover zaten we 
woensdagavond. 

De debatten worden gekenmerkt door 
de aanvallen van de Volksunie en soms 
van het F.D.F. Af en toe mengen de 
C.V.P.-ers en de P.S.C.-ers zich in het 
debat en soms de waalse socialisten. De
genen die men praktisch niet hoort, zijn 
de vlaamse socialisten en de vlaamse 
P.V.V. Zij vormen over het algemeen 

in de komer 
Terwijl in de Senaat de barometer 

bestendig op storm staat, verlopen de 
besprekingen in de Kamer rimpelloos. 
De « hoge vergadering » beleeft histo
rische dagen, zoals men dat in dikdoend 
proza heet. En niet alleen maar histo
rische dagen, ook opwindende momen
ten. Zo kon het gebeuren dat een be-
Saard academicus naar het spreekge-
Btoelte rent, zich van de mikro meester 
maakt en begint te schreeuwen. Struye, 
de voorzitter, geschandalizeerd door 
deze parlementaire piratenpraktijk, 
heft verontwaardigd de vergadering op 
en schrijdt liturgisch als een bedaagde 
prelaat naar de uitgang, waar de onver
wachte spreker hem dreigend met op
geheven hand tegemoet loopt. De plecht
statige senaatsvoorzitter, die meende 
dat hij het voorzitterschap tot een on
aantastbare olimpische hoogte had op
getrokken, zal de akademische onver
laat deze snoodheid nooit vergeven. Hij 
zal blijven gruwen voor deze smet op 
zijn prezidentieel blazoen. En dat ter
wijl in de Kamer voorzitter van Acker 
zalig indommelt tot een applausje hem 
wekt. Misschien zullen straks de enkele 
technische grondwetsherzieningen een 
paar gensters schieten, tot het onweer 
van de Senaat in de loop van de volgen-
de weken naar de Kamer overwaait. 

Richard van Leemputten kloeg het be
leid aan dat zal voeren tot de sluiting 
van Fabelta-Aalst. waardoor honderden 
arbeiders zullen getroffen worden. Hij 
vroeg uitleg over de verleende kredie-

het geluidloos dekor, tenzij ze geprik
keld geraken door de V.U.-aanvallen. 

Wie definitief de achting van vriend 
en tegenstander gewonnen heeft en die 
onbetwistbaar het best deze grondwets
herziening kent, is onze gentse senator 
Frans Baert, die onvermoeibaar zijn 
tientallen amendementen verdedigt en 
die de tegenstanders, zoals de heer Hou-
ben, op hun plaats spijkert wanneer ze 
een tegenaanval wagen. 

Hij wordt praktisch voor elk debat 
over de artikelen flink gesteund door 
Jorissen en van Haegendoren en vaak 
ook door Ballet en Bouwens. Ook Elaut, 
Blanquaert en de nieuweling Hardy 
wierpen zich op hun beurt in het debat. 

Donderdag vrij laat begon de diskus-
sie over de ekonomische gewesten met 
een bazisrede van Lode Claes. 

De vergadering donderdagmiddag be
gon met een paar uur algemene bespre
king. 

Dan zat men strop omdat de teksten 
van de kommissie en van de regering 
herwerkt waren door de verslaggever 
Calewaert. We stonden tegenover een 
nieuwe tekst. 

Als gevolg daarvan vroeg de Volks
unie een schorsing om haar amende
menten aan te passen aan de nieuwe 
tekst. 

Het was de eerste maal in de loop
baan van de Volksunie dat de fraktie 

geerden heftig toen hij een tekst van 
Jos van Eynde voorlas. Jorissen zette 
ook de P.V.V.-ers voor hun verantwoor
delijkheid : hij herinnerde er aan dat 
de Voerstreek destijds bij Limburg 
werd gevoegd door een amendement 
van de toenmalige P.V.V.-volksverte-
genwoordiger van der Poorten, tans se
nator. 

Van der Poorten vond het blijkbaar 
onprettig, op dergelijke wijze aan zijn 
vroeger standpunt herinnerd te worden. 
Hij kwam op het podium en viel Joris
sen grof aan. De vergadering werd 
steeds maar woeliger. Toen van der 
Poorten op bedekte wijze insinueerde 
dat Jorissen onwelvoeglijk en stijlloos 
zou geweest zijn, reageerde onze frak-
tieleider heftig. Voorzitter Struye, die 
de hele dag reeds weinig inschikkelijk 
geweest was voor de Volksunie, wees 
niet van der Poorten terecht maar riep 
Jorissen tweemaal tot de orde. 

Meteen waren de poppen aan het dan
sen; de hartstochten van de Voerver-
kwanselaars laaiden op. Onze senatoren 
lieten zich echter niet afslachten. Bou
wens sloeg met de vertaaltelefoon op 
zijn lessenaar. Enkele toegeschoten bo
des tracïhtten hem dit te beletten, ter
wijl een onbeschrijfelijk kabaal in gans 
de vergadering losbarstte. Struye schor
ste de zitting. 

VOERSTREEK VERKOCHT ! 
HET INCIDENT BOUWENS 

een schorsing vroeg. Ze kreeg ze ook. 
De Volksunie deed echter de zaken in 
het groot donderdagnamiddag. Omdat 
de tekst ergens niet klopte, vroeg de 
Volksunie even later hem onmiddellijk 
terug naar de kommissie te verwijzen. 
Weer werd haar advies gevolgd. De 
schorsing duurde anderhalf uur. 

Pas opnieuw begonnen vroeg de V.U.-
fraktievoorzitter een nieuwe schorsing, 
omdat de kommissietekst weer gewij
zigd was en dus een nieuwe aanpassing 
van de Volksunie-amendementen nodig 
was. Voor een derde maal diende men 
aan de Volksunie toe te geven. 

Het werd meer bewogen toen de 
Voerstreek ter sprake kwam. De pop
pen gingen onmiddellijk aan het dansen 
toen het, F.D.F, het woord nam. Toen 
echter eenmaal de Volksunie-redenaars 
elkaar op het podium opvolgden, werd 
het soms een ware heksenketel. 

De zaken begonnen een scherpe wen
ding te nemen na een bitse tussen
komst van Dehousse. Baert en Hardy 
kwamen aan het woord en even later 
hield Jorissen een hartstochtelijk plei
dooi voor het behoud van de Voerstreek 
bij Limburg. Zeer handig citeerde de 
V.U.-fraktieleider enkele uitspraken van 
politiekers over het vlaams karakter 
van de Voerstreek; de socialisten rea-

Na enkele minuten werd de vergade
ring hernomen : de senaatsvoorzitter 
sprak — kennelijk tot verrassing van 
de meeste aanwezigen — de verwijde
ring van Bouwens uit. Dat is een uit
zonderlijke strenge maatregel, waarvan 
rnen in de annalen slechts precedenten 
vindt voor de jongste wereldoorlog. Ter
wijl de Volksunie heftig protesteerde, 
juichten praktisch alle overige senato
ren — behalve enkele waalse federalis
ten—Struye toe. De Volksunie-fraktie, 
solidair met Bouwens, verliet daarop de 
vergadering. 
. Na dit incident en nog een paar schor

singen werden stelselmatig alle amen
dementen inzake de Voerstreek verwor
pen. Rond 2 uur vrijdagmorgen kwam 
de emdstemming : op een paar onthou
dingen na stemde de hele Senaat voor 
het losmaken van de Voerstreek uit 
Limburg en het verlenen van het fa
meuze « speciaal statuut » aan dit ge
bied. In het buitengaan grinnikten een 
paar vlaamse senatoren van de meer
derheidspartijen : « als de Volksunie 
weg is, kunnen we er tenminste vlug
ger mee gedaan maken ». 

19 juni 1970 : een dag om bewaard te 
blijven niet alleen in de annalen van 
de benaat, maar ook en vooral in het 
geheugen van de Vlamingen ! 

ten en kwam op voor het recht op in
spraak van de arbeiders. Hij kreeg het 
daarbij aan de stok met zijn aalsterse 
kollega van Hoorick, die op loer lag 
naar het elektorale voer. 

Evrard Raskin nam het nog maar eens 
op voor de fruittelers die in hachelijke 
financiële papieren zitten. In zijn kri
tiek spaarde hij de minister niet, die 
zich nu al 12 jaar in het departement 
heeft genesteld. 

Maurits Coppieters interpelleerde 
over de hinder van het lawaai. Als voor
naamste lawaaiverwekkers noemde h i j : 
het verkeer, de nijverheid en de lucht
vaart. Hij wijdde uit over de schadelij
ke gevolgen voor het menselijk lichaam 
als een bepaalde geluidsdrempel wordt 
overschreden. Spreker wees op de ini
tiatieven die in het buitenland werden 
genomen en stelde vast dat België weer 
ten achter bleef. Hij stelde tien vragen 
aan de minister en diende een wetsvoor
stel in ter bestrijding van het lawaai. 

Bij de grondwetsherziening kwam er 
wat deining. Ter sprake was de inde
ling van de parlementsleden in taal
groepen. De brusselse P.V.V.-er Munde-
leer, die graag voor wat opschudding 
zorgt, had zijn zware batterijen opge
steld tegen het artikel dat deze indeling 
bepaalt. Niet zonder scherpzinnigheid 
en welbespraaktheid probeerde hij aan 
te tonen dat het artikel in strijd is met 
de grondwet, die bepaalt dat de parle
mentsleden het gehele volk vertegen
woordigen, en geen provincie of streek. 
Dus ook geen taalgroep. Hij zei dat de
genen die het ontwerp goedkeuren te
kort komen aan hun eed, de grondwet 
na te leven. Er ontstond een steekspel 
tussen juristen, waar ook Meyers en 
Wigny aan te pas kwamen. Mundeleer 
zei dat er verschillende professoren van 
grondwettelijk recht in de Kamer zete
len en dat hij graag hun standpunt zou 
kennen. 

Van Acker zei spottend onder gelach, 
dat het Mundeleer niet veel wijzer zou 
maken, want dat deze specialisten alle
maal een verschillende stelling zouden 
verdedigen. Tindemans, minister van 
kommunautaire betrekkingen was bij
zonder zwak in zijn antwoord aan Mun
deleer. 

Hugo Schiltz verdedigde een amende
ment, waarbij de kultuurgemeenschap-
pen de bevoegdheid krijgen fiskale mid
delen te verwerven. Hij verwees naar 
de gemeenten, provincies en dgl., die 
ieder deze bevoegdheid bezitten. Hij be
toogde dat er van kultuurautonomie 
geen sprake kan zijn als de gemeen
schappen niet over eigen middelen kun
nen beschikken om hun beleid te voe
ren. 

Maurits Coppieters dreef de C.V.P. in 
de touwen met uitspraken van senator 
Hulpiau, die in een amendement deze 
bevoegdheid aan de kultuurgemeen-
schappen wil toegekend zien en voor de 
t.v. verklaarde dat er geen kultuurauto
nomie is zonder eigen fiskaliteit. 

De brusselse P.V.P.-ers zijn wild op 
hol geslagen, na de goedkeuring van ar
tikel 3-ter. waarbij de uitbreiding van 
het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad 
onderworpen wordt aan een grendelpro
cedure. Hier komt het taalimperialisme 
van deze opgewonden heerschappen 
zichtbaar om de hoek kijken. Want de 
uitbreiding van de brusselse agglomera
tie (die zal samenvallen met Brussel-
hoofdstad) zal helaas wél mogelijk zijn, 
zowel als de ekonomische uitbreiding. 
Dus de administratieve en ekonomische 
uitbreiding van Brussel-hoofdstad is he
laas niet verhinderd. De beruchte « car-
can », de afsluiting, bestaat alleen maar 
m het hoofd van de aan de kook ge
brachte franstalige Brusselaars en dat 
kan men duidelijk aan hun redeneer
vermogen merken. 

Nik Claes. 

• Volksvertegenwoordiger van Leem-
putten interpelleerde de minister van 
Ekonomische Zaken over de aange
kondigde sluiting van Fabelta te 
Aalst. 

• Volksvertegenwoordiger De Facq 
lichtte de stemming van zijn fraktie 
toe over het voorstel van rezolutie 
inzake de bijdrage van de overheids-
sektor in de ontwikkelingshulp. 

• Volksvertegenwoordiger Coppieters 
interpelleerde de minister van Volks
gezondheid over de bestrijding van 
de hinder. 

• Volksvertegenwoordiger Schiltz 
kwam herhaaldelijk tussen in het de
bat over de herziening van artikels 
110, 113, 126 en 32 bis van de grond-
wet, en verdedigde hierbij een amen. 
dement. Volksvertegenwoordiger 
Coppieters nam deel aan het zelfde 
debat en voerde eveneens het woord 
tijdens de bespreking van het wets-
ontwerp over de algemene struktuur 
van het hoger technisch onderwijs. 

• Volksvertegenwoordiger Raskin 
vroeg aandacht voor de fruittelers. 

• BIJ ordemotie vroeg senator van 
Haegendoren de verdaging van de 
bespreking van het wetsontwerp 
over de universitaire expansie. Hij 
kwam verder herhaaldelijk tussen-
beide tijdens het debat over hel 
wetsontwerp betreffende de finau< 
ciering van de universitaire inves. 
teringen en verdedigde daarbij ver-
scheidene door hem ingediende amen. 
dementen, daarin bijgestaan door 
senator Hardy die hiermee zijn 
maiden speech hield. 

• In de voortzetting van het debat over 
de grondwetsherziening hield sena
tor Baert talrijke tussenkomsten, ge-
flankeerd door senatoren Jorissen, 
Elaut, van Haegendoren en Ballet. 
Een reeks amendementen bij art. 59 
bis werd in het kader van dit debat 
door onze sprekers verdedigd, hoofd-
zakelijk door senator Baert. 

• Senator Jorissen protesteerde tegen 
de talrijke onderbrekingen van de 
meerderheid, die door de voorzitter 
minder beteugeld worden dan deze 
van de oppozitie. Ook senator Ballet 
protesteerde tegen de slechte toe-
passing van het reglement, meer i« 
verband met het al te gebroksgewijs 
vertalen, drukken en ronddelen van 
voorstelteksten. 

• Ook bij de bespreking van andere te 
herziene artikelen van de grondwet 
kwamen senatoren Jorissen, Baert en 
Ballet herhaaldelijk tussen. 

• Senator van Haegendoren lichtte in 
scherpe bewoordingen de zienswijze 
van zijn fraktie toe vóór de stemming 
van het wetsontwerp betreffende de 
financiering van de universitaire 
investeringen. 

I Senator Persyn drong tijdens het 
debat over de begroting van Open
bare Werken aan op een herziening 
van de wetgeving inzake onteige
ningen en handelde over de bevoor-
deliging van Wallonië en Brussel bij 
de verdeling der kredieten voor 
openbare werken. Hij vroeg ook 
meer aandacht voor fietspaden, 
groene zones en ruimtelijke orde
ning. 

I Senator van Haegendoren lichtte de 
houding toe van zijn fraktie teïen-
over art. 132 (overgangsmaatregelen 
voor Leuven-Frans). 

I Senator Lode Claes kwam tussen In 
het debat over het amendement voor 
het toekennen van fiskale machten 
aan de kulturele raden. 

I Senator Bouwens bepleitte tijdens 
het debat over de begroting van 
Openbare Werken de demokratize-
ring van de ruimtelijke ordening, een 
betere wegsignalizatie en oefende kri-
tiek uit op de bevoordeliging van 
Wallonië door het toekennen van 
aanvullende kredieten. Dezelfde se
nator kwam tussen in het debat over 
art. 132 van de grondwetsherziening. 

I Senatoren Bouwens, Jorissen, Baert, 
van Haegendoren en Ballet trokken 
tijdens de bespreking van art. 38-ter 
van leer tegen de alarmprocedure. 

I Bij de bespreking van art. 107 (re
gionale organizatie) belichtte senator 
Claes de nadelen van het ontwerp. 

I Schriftelijke vragen werden gesteld 
door volksvertegenwoordigers Cop. 
pieters, De Facq, Leys, Lootens, Mat-
theyssens, Raskin, Schiltz, Vansteen-
kiste, Wannyn en door senatoren 
Bouwens, van Haegendoren. Baert, 
Ballet. Jorissen, De Paep, Persyn. 
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VLAAMS-BRABANT OPGEOFFERD 

Duiderlijiker gezegd : Brussel zal mogen uitbrei
den, niet meer — zoals tot op heden gebeurde — 
op ordeloze, verbrokkelde wijze met lint- en mors-
toebouwing in alle riohtingen, maar alleen via aan
geduide kanalen. Nog duiderlijker : Brussel mag 
een stervormig uitgerokken stad worden, gaande 
van Aalst naar Leuven en van de mechelse omge
ving tot over de taalgrens 

Er worden weliswaar groene wiggen in het land
schap uitgespaard, zodat de stedelingen nooit ver 
« van den buiten » zullen wonen. Moeten wij h ier 
aan toevoegen dat in zulk toekomstperspektief de 
hele sterstad onder eenzelfde politiek en admini
stratief gezag zal moeten vallen, om behoorlijk be
s tuurd te kunnen worden ? Wat meer is : aangezien 
de tussenliggende groene zones in dienst gedacht 
worden van de bebouwde, zullen ook zij logischer 
wijze onder het gezag van Groot-Brussel moeten 
komen. 

Zonder omwegen gezegd : de huidige overheid 
bereidt de inpalming van het grootste gedeelte van 
Vlaams-Brabant door Brussel planmatig voor. 

Als men weet hoe de situatie van de Vlamingen 
er uit ziet te Brussel en zelfs reeds in de randge
meenten, dan mogen wij zonder overdrijving be
weren dat het gewestplan Halle-Vilvoorde voor de 
toekomst van de vlaamse Brabanders en zelfs voor 
die van Vlaanderen niets minder dan rampzalig is. 

UITGANGSPUNT VERKEERD 

Zo een ster-vormige ontwikkeling is met het oog 
op de groen-voorziening van de stedelingen een 
goede vondst, indien het gaat om een stad die «men 
wi l (laten) uitbreiden. Maar dit is juist het funda
menteel verkeerde uitgangspunt ! 

Is het denkbaar dat de p lannenmakerè 'aan deze 
biezonderheid niet gedacht hebben ' Dat zij een 
amerikaans exper iment zo maar op Brussel hebben 
toegepast zonder te beseffen wat de uitbreiding van 
Brussel voor de vlaamse gemeenschap en vocJr de 
belgische politiek aan nasleep meebrengt ? 

Men neme ons niet voor al te naïef. De groep 
« Mens en Ruimte », die voor dit plan verantwoor
delijk tekent, is altijd doorgegaan voor vlaamsge-
zind (welke banden heeft hij nog met minister van 
Mechelen, een der stichters ?). Hij weet dus goed 
waar het rond Brussel om te doen is. Hij weet dat 
de vlaamse strijd zich toespitst op Brussel. En niet 
anders gewonnen kan worden dan door Brussel t e 
beletten, nog verder uit te breiden. Zovelen wer
ken al zo lang en met zoveel moeite om Brussel te 
beperken tot de 19 gemeenten, om de faciliteiten 
in de randgemeenten af te schaffen of toch niet ui t 
te breiden. Hun strijd is verre van beslecht Men 
kan zich afvragen of er bij de strijders geen zijn, 
die enkel voor het oog van de flaminganten stri iden. 

Want ondertussen wordt alvast door « Mens en 
Ruimte », onder de politieke verantwoordeli jkheid 
van de heer De Sae?er. minister van Onenbare Wer
ken, de kwade slag beraamd Uiteindelijk zal het ge
zag van Brussel zich toch moeten uitstrekken over 
he t hele gebied dat sociologisch en stedebouwkun-

HET ARTIKEL DAT EEN DESKUNDIGE 
OP DEZE BLADZIJDE VOOR ONS HEEFT 
GESCHREVEN, MOET GELEZEN WORDEN 
MEDE TEGEN DE ACHTERGROND VAN 
DE REGERINGSPLANNEN DIE VORIGE 
WEEK IN DE KAMERKOMMISSIE VOOR 
DE GRONDWETSHERZIENING ZIJN UIT
GELEKT EN DIE DE AFBAKENING VAN 
BRUSSEL-HOOFDSTAD, ZOALS ZE TOT 
STAND KWAM DOOR DE STEMMING VAN 
ARTIKEL 3-TER IN DE SENAAT. TOTAAL 
WAARDELOOS MAKEN MINISTER TIN-
DEMANS UITDRUKKELIJK EN EERSTE-
MINISTEK EYSKENS BEDEKT IN EEN 
INTERVIEW MET « LE SOIR » HEBBEN 
LATEN DOORSCHEMEREN DAT DE BE-
GRENZING VAN 3-TER SLECHTS SLAAT 
OP HET « TAALGEBIED BRUSSEL », MAAR 
DAT DAARNAAST DE AGGLOMERATIt, 
BRUSSEL EN HET EKONOMISCH GEWEST 

BRUSSEL DE MOGELIJKHEID KRIJGEN 
OM ZICH UIT TE BREIDEN. WAT ONZE 
MEDEWERKER AFGELEZEN HEFT UIT 
DE KAART VAN HET GEWESTPLAN 
HALLE-VILVOORDE. VALT EVENEENS 
AF TE LEZEN UIT DE PLANNEN VAN DE 
REGFRING 

Eindelij\ is de \aart van het gewestplan Halle-
Vilvoorde publie\ gemaa\t. Eindelijk weten wij, 
wel\e ruimtelijke ontwi\l{eling Brussel wordt 
toebedacht, wel\ lot de omwonende Vlamingen 
beschoren is. 

Brussel verschijnt op de \aart van dit plan als 
'het middelste gedeelte van een enorme inl{tvis. 
Vanuit Brussel vertre\]{en zeven lange, diWe 
vangarmen : een naar Mechelen, een naar Leu
ven, een naar Overijse, een naar Nijvel, een naar 
Holle, een naar Aalst {eindigend in een driehoe\ 
met Ninove en Asse) en een naar Kapelle-op-den-
Bos. 

Wat betekenen deze armen ? Volgens de op
stellers van het plan « ontwiI(l{elings-assen », het
zij stro\en waar nijverheid en woningbouw zul
len samengetrokken worden. 

STER OF INKTVIS? 

dig Brussel uitmaakt. Op de feitelijke bezetting, ver
stedelijking van de brabantse landstreek komt het 
aan. Die gaat niet alleen ongestoord verder, zij 
wordt gepland ! 

Dat ze ons dan gerust laten met hun gordel van 
smaragd. Dat ze in alle talen zwijgen over een 
groene gordel. In de plaats van een gordel komt er 
een rad. Voor onze ogen ! 

BRUSSEL INSLUITEN 

Men zou nog kunnen aanvaard hebben dat die 
gordel door de lijn Halle-Mechelen even onderbro
ken wordt. En ook die inbreuk zou men zo smal 
mogelijk kunnen houden en metter t i jd zelfs ver
smallen. Maar niets in dat hele plan wijst op een 
gordel. Integendeel, er komen nog vijf andere uit-
valsbanen bij, wa l rvan sommige (bv. naar Ka-
pelle-op -den-Bos) vrijwel landelijke gebieden ver
stedelijken. 

Dat er voor groen gezorgd wordt tot dicht bij de 
stadskern ' Dat is een mooi ding, maar dat heeft 
niets te maken met de politiek-strategische rol die 
alle vlaamsgezinden aan de groene gordel steeds 
toebedacht hebben • een werkelijk keurslijf (niet 
het denkbeeldige, waar de Brusselaars het altijd 
over hebben), een landelijk gebied dat het stede
lijke Brussel in de werkelijkheid, op het terrein, 
duidelijk afscheidt van al wat er rond ligt. Een 
landelijke gordel die breed genoeg is om uitbrei
ding te stuiten en waarbinnen er weliswaar enkele 
grotere « verzorgingskernen » (Zaventem, Overijse) 
en zefs gewestelijke centra (Halle, Asse) tot — 
bescheiden — ontwikke' ing mogen komen. 

Decentralizeert men Brussel werkelijk (en niet 
alleen met regeringsverklaringen), dan zal deze 
stad al veel van haar uitbreidmgskraoht verliezen. 
En blijft die neiging toch bestaan, dan late men — 
ver genoeg verwijderd om aaneengroei te beletten 
— steden als Aalst, Mechelen Leuven en Ottignies 
tot satellieten uitgroeien. 

Wie zuivere toestanden wil rond Brussel, bedenke 
dat taalgrenzen alleen daar vastliggen, waar zij 
door een soort niemandsland lopen tussen de be
bouwde kommen door Overal elders ontslaan er 
gemengde gebiec'ön CMoeskroen Edingen, Brussel), 
twistpunten en voor ons steeds verlies. 

Missen de verantwoordelijken de moed om dit 
door te drijven (blijkbaar is dit het geval met de 
makers van het gewestplan), dan verliest Vlaande
ren op min of meer lange termijn onverbiddelijk 
he t grootste en belangrijkste deel van Brabant ; 
dan wordt de politieke macht van Brussel definitief 
uitgebouwd ; dan beschikt Brussel over een vol
doende hinterland om, binnen onze petieterige bel
gische verhoudingen een « Dri t te im Bunde » t e 
worden in een eventueel federalistische herinrich
t ing van België. 

Of de plannenmakers het uitdrukkelijk zo bedoe
len dan wel of ze zich alleen maar, « met de dood 
in het hart », bij een onafwendbaar geachte ont
wikkeling neerleggen, heeft weinig belang. In feite 
gedragen zij zich als gangmakers van de derde 
macht Gross-Brüssel. 

ZWAKKE VOORHOEDE 

Veel weerstand mag men tegen dit rampspoedig 
plan helaas niet verwachten. De meeste argelozen 
zullen er zich om verheugen want « als de bouw 
gaat, gaat alles » (omhoog) : bouwgronden, aanne
mersbedrijven, loodgieterij, schilderwerken en daar
bij de hele ter t iaire sektor. Hun geweten sussen 
zij wel met de gedachte « dat dit toch niet tegen t e 
houden is » Een eerste illustratie van dit kwade 
vermoeden vinden wij in het persbericht dat de 
Intercommunale HAVIBA op 30 mei de wereld in 
zond. Deze HAVIBA, die de provincie Brabant en 
99 van de 100 gemeenten uit het arrondissement 
Brussel plus het bijzonder arrondissement groe
peert, heeft de kans gekregen om minister De Sae-
ger adviezen te verstrekken over het gewestplan 
voor Halle-Vilvoorde, 

Na vier vergaderingen heeft het advieskomitee 
een zogenaamd principieel advies uitgebracht, 
waarin het stelt dat het beoogde doel niet haalbaar 
is tenzij acht « principes » gevolgd worden. Met 
geen woord wordt gerept over de verwerpelijkheid 
van het principe zelf van Brussel's fanta^itische, 
zij het gekanalizeerde uitbreiding Integendeel hun 
acht « principes » bepleiten verdere inbreuken op 
de groene zones en leggen alleen nadruk op finan
ciële regelingen En in dat komitee zetelen o m . 
mensen van de Ekonomische Raad Vlaams-Brabant ' 

file:///aart
file:///aart


10 WM 

de w/ereld 

B E V O L K I N G S E X P L O Z I E 
BIJ DE AANVANG VAN EEN 

NIEUW DEKADE PEILEN FUTURO
LOGEN EN WETENSCHAPSLUI NAAR 
WAT DE TOEKOMST ZAL BRENGEN 
IN DIE TIEN JAREN DIE ONS VAN 
HET VOLGENDE JAARTAL MET EEN 
NUL ACHTERAAN SCHEIDEN, HIER 
1980. DEZE INDELING IS UITERAARD 
BETREKKELIJK, WANT HET IS 
TOCH ZO DAT WAT BVB. IN 1973 ZAL 
BEREIKT WORDEN REEDS JAREN 
VROEGER WERD VOORBEREID 
NIETTEMIN ZIJN ER VOLDOENDE 
GEMEENSHAPPELIJKE VERSCHIJN
SELEN EN BEWEGINGEN DIE DEZE 
INDELING WETTIGEN ZONDER DAT 
WE ZE DAAROM ALS ABSOLUUT 
MOETEN BESCHOUWEN. 

IN ONZE VORIGE REEKS ARTIKE
LEN WEZEN WE OP HET VER
SCHIJNSEL VAN DE BEVOLKINGS
EXPLOZIE IN DE WERELD, DIE EEN 
BESLISSENDE FAKTOR IS IN HET 
VRAAGSTUK VAN DE MENSELIJKE 
LEVENSSFEER. DEZE BEVOLKINGS
EXPLOZIE IS VAN EVEN GROOT 
BELANG EN ZAL STEEDS BELANG
RIJKER WORDEN IN DE VERHOU
DING ONTWIKKELINGS- EN ONT
WIKKELDE LANDEN EN IN DIT 
VERBAND ZIET MEN DE ZEVENTI
GER JAREN NIET ZONDER ZORGEN 
TEGEMOET 

Men stelt immers vast dat de hogere 
groeisnelheid van de bevolking der ar
me landen (Azië, Afrika en Latijns 
Amerika) vergeleken met deze der zo
genaamde rijke landen de voornaamste 
oorzaak is van de kloof tussen beide we-
reldgebieden. Dat laat zich onmiddellijk 
begrijpen als men nagaat dat een veel 
te geringe financiële en ekonomische 
uitrusting ondanks de geleverde inspan
ningen het inkomen per hoofd in de 
ontwikkelingslanden nagenoeg niet 
stijgt omdat er veel meer monden tot 
voeden bijkomen terwijl in de rijke lan
den dit inkomen per hoofd voortdurend 
en relatief snel stijgt. Met andere woor
den de stijging van het individueel wel
vaartspeil in de ontwikkelde landen ge
beurt veel sneller dan in de ontwikke
lingslanden terwijl bovendien de bevol-
kingsaangi-oei in de rijke landen trager 
gebeurt dan in de ontwikkelingslanden 
of stagneert en zelfs omslaat Enkele 
cijfers verduidelijken dit 

Het groeiritme van de bevolking in 
de rijke landen bedroeg tussen 1960 en 
1970 1.2 t.h. bij het begin van deze pe
riode en daalde tot 0,8 th. op het einde 
van de periode. In de ontwikkelingslan
den gebeurde precies het tegenoverge

stelde : daar steeg de groeisnelheid van 
2 naar 2,5 t.h. Men kan nog geen presie-
ze cijfers aanhalen wat de aangroei van 
het nationale produkt in de bewuste pe-

' node betreft, maar over het algemeen 
neemt men aan dat die aangroei 5 t.h. 
bedraagt. Door de hogere aangroei van 
de bevolking bedraagt de procentuele 
stijging van het nationaal produkt ech
ter slechts 2.5 tegenover een gemiddelde 
stijging van 4,5 t.h. in de zestiger jaren 
met een toename per hoofd van 3,5 t.h. 

'in de ontwikkelde landen. In de dage
lijkse praktijk betekenen die cijfers het 
volgende : voor minstens 70 t.h. van de 
huidige wereldbevolking betekent deze 
aangroei dat er wat meer te eten is en 
dat er iets meer kan uitgegeven worden 
voor kleding terwijl de rest van de we
reldbevolking met een hoofdelijk inko
men van gemiddeld 15 maal meer in 
staat is door deze aangroei nog meer 
luxe-goederen te kopen en zich met 
steeds meer diensten te omringen. Het 
is trouwens in dit laatste verband op
vallend hoe snel de tertiaire sektor in 
de welvaartslanden aan belang wint te
genover de primaire (landbouw) en se-
kundaire (nijverheid) terwijl de terti
aire sektor in de ontwikkelingswereld 
bijna nog niet in de kinderschoenen 
staat. 

De veel snellere bevolkingsaangroei 
in de zogenaamde derde wereld is o.a. 

DEZE WEEK 
IN DE WERELD 

Kommunistische troepen pogen de 
kambodjaanse lioofdstad Pnom Penh 
te omsingelen. Anderzijds wordt de 
herovering van de stad Kompong 
Speu gemeld, belangrijkste verbin
dingsknooppunt tussen Pnom Penh 
en de belangrijkste aanvoerhavens. 
door zuidvietnamese en kambodjaan-
se troepen. 
Met een dinsdag .il. bereikte ver
blijfsduur van 13 dagen en 18 uren 
in de ruimte door de russische kos
monauten Nikolajev en Sebastianov 
in « Sojoez 9 » verslaan ze het re-
kord, dat de Amerikanen Borman en 
Lovell aan boord van de « Gemini 7 » 
in 1965 gevestigd hadden. 

Prezident Nasser van de Verenigde 
Arabische Republiek doet een beroep 
op de amerikaanse regering om 
Israël tot ontruiming der veroverde 
arabische gebieden te bewegen. De 
Rais legt er de nadruk op dat de Ver-

ook een gevolg van het feit dat hoe dan 
ook deze wereld van de moderne medi
sche wetenschap profiteert waar in het 
Westen de ontwikkeling van de medi
sche wetenschappen als het ware gelijke 
tred hield met de industrializatie en dus 
met de welvaart. Dit heeft tot gevolg 
dat in de ontwikkelingslanden, met een 
te geringe ekonomische struktuur, de 
sterfte sneller terugliep dan men aan
vankelijk verwachtte en het geboorte
cijfer hoog bleef. De hele situatie wordt 
direkt veel duidelijker als men weet dat 
op een geschatte wereldbevolking van 
3.700 miljoen in 1970 (over China en 
sommige andere gebieden in de wereld 
tast men in het duister) plus minus 
2.750 miljoen mensen in de ontwikke
lingslanden leven hetzij ca 75 t.h. van 
de totale bevolking ! Tegenover dit ho
ge bevolkingsaandeel van drie vierden 
moet diezelfde ontwikkelingswereld het 
met een aandeel van slechts 16,3 t.h. 
stellen in de ekonomische wereldkoek 
in 1960, nauwelijks tot 18,8 t.h. gestegen 
in 1970. Dat is toch wel een schrijnende 
ongelijkheid, die er meteen op wijst hoe 
relatief onbeduidend de zogenaamde 
ontwikkelingshulp in het recente verle
den is geweest en die in de huidige stand 
van zaken het pessimisme verklaart 
waarmee men in verband met ontwikke
lingshulp de zeventiger jaren tegemoet 
ziet. 

enigde Staten en de arabische lan
den geen rechtstreekse geschillen 
hebben Intussen verklaart de is-
raëlisfhp minister van Buitenlandse 
Zaken de heer Abba Eban dat 
Israël geen aanhechtingsplannen 
koestert. Israëlische troepen dringen 
op sirisch grondgebied door. 
De oostduitse prezident Ulbricht 
stelt de opname van beide Duitslan
den in de UNO voor als eerste stap 
naar een oplossing van het duitse 
vraagstuk. 
Veertig braziliaanse politieke gevan
genen vrijgelaten en naar Algerië — 
dat asiel verleent — gevlogen in ruil 
voor de vrijlating van de door een 
klandestiene oppozitiegroep ontvoer
de westduitse ambassadeur von Hol-
leben die woensdagmorgen na « tech
nische storingen » op vrije voeten 
werd gesteld. 
In Argentinië volgt de gematigd ge
achte generaal Levington, de door 
de militaire junta afgezette prezident 
Ongania als staatshoofd op. 
Verkiezingen voor de parlementen 
van de westduitse deelstaten Noord-
rijn-Westfalen, Neder-Saksen en 
Saarland verlopen rampspoedig voor 
de F.D.P. (liberalen) die al hun zetels 
in Neder-Saksen en Saarland ver
liezen terwijl de S.P.D. (socialisten) 
achteruit boeren in Noordrijn-West-

P E R U 
De gelegenheden om de waarde 

van de informatie die we voorgescho
teld krijgen op de proef te stellen 
zijn niet zo zeldzaam. Ze hebben 
echter niet dezelfde kracht en bete
kenis. De natuurramp in Peru (en 
dat schijnt die aardbeving daar wel 
te zijn ondanks de korte en tegen
strijdige berichten over invloed van 
de franse atoomproeven, waarover 
trouwens ook al heel weinig berich
ten verschenen) kreeg terecht be
langstelling. Maar over de uithonge-
ringsramp in Biafra die wij mensen 
zelf hebben veroorzaakt, heerst een 
volledige stilte ! En zelfs de ramp 
in Peru steekt maar met moeite en 
voor niet al te lange tijd het hoofd 
uit boven de vloed van berichten 
over dp striid voor de w<»rpIcJbeker 
voetbal I 

Na Brazilië en Argentinië is Peru 
het derde grootste land in Zuid-Ame. 
rika in oppervlakte (1.285.215 vier
kante kilometer) en het vierde groot
ste in bevolkingsaantal (met een ge
schatte bevolking van twaalf-dertien 
miljoen). Het hedendaagse Peru is 
natuurlijk geen voortzetting van het 
riik van de Inka's, want de eeuwen 
kolonizatie liggen er tussen, maar 
bijna de helft van de aktuele bevol
king (volgens een schatting door 
niet-Indianen : 46 procent !> stamt 
rechtstreeks af van die Inka's. Hoe
wel tussen haakjes moet in dit blad 
toch wel vermeld worden dat dr. 
August Borms, die helemaal geen 
provinciaaltie was, dit land bereisde 
en er een boek over schreef ! 

De officiële taal van Peru is het 
Spaans, zoals Frans de officiële taal 
is van een aantal onafhankelijk ge
worden afrikaanse staten. Maar zeker 
31 procent van de bevolking spreken 
alleen Ketschoea (de Indianentaal 
van het Noorden) en 4 procent spre
ken alleen Aimara (in het Zuiden). 
Om deze cijfers juist te beoordelen 
mag het woordje « alleen » niet wor
den verwaarloosd ! Want alwie en-
kele woorden of hoogstens een paar 
gebrekkige zinnetjes in het Spaans 
verstaat of spreekt, staat « natuur
lijk » bij de andere procenten gerang-
schikt ! 

Naast de 46 procent zuivere Indi
anen zij er nog (weer eens geschat!)' 
42 procent « mestizos » van blanken 
en Indianen. W ât wel toelaat te stel
len dat ongeveer tachtig procent van 
de bevolking zeer overwegend indi
aans is ! En bij deze « Indianen » is 
de traditie, de verbondenheid met 
hun eigen levenswijze nog zeer sterk. 
Zelfs bij hen die zich nabij de steden 
komen vestigen ! Er is ook nog een 
aantal Indianen, een honderdtal 
stammen, die helemaal geen kontakt 
hebben met het « moderne » leven, 
hün aantal wordt op ruim honderd
duizend geschat. 

En het aantal blanken ? Wel, een 
amerikaans naslagwerk van 1967 
geeft aan : 13 procent van de bevol
king, een duits van 1968 vermeldt 
er slechts 11 procent... (Volgens het 
amerikaanse werk zijn er dan 49 % 
Indianen en 37 % « mestizos »). Zij 
hebben nog altijd de macht in han
den ! En de zwarte spelers in de ploeg 
vari Peru ? Wel die komen dan uit 
het half procent negers ! Het half 
procent Chinezen en .Tapanners kan 
blijkbaar niet voetballen. 

falen. Overal winst voor de C.D.U. 
(kristen-demokraten). De N.P.D. (von 
Thadden) verdwijnt. Daar het in de
ze verkiezingen om bijna de helft 
van het westduitse kiezerskorps ging 
hebben deze uitslagen een nadelige 
invloed op de S.P.D.-F.D.P.-regerings-
koalitie Brandt-Scheel. Algemeen 
wordt aangenomen dat de kiezers 
een ongunstig oordeel uitspraken 
over de ekonomische politiek van de 
regering en over haar ouverture 
naar de landen van het oosteuropees 
blok. Bij de liberalen dreigt een 
scheuring wat fataal zo zijn voor de 
regering Brandt. 
Nazi-jager Wiesenthal raakt over
hoop met verscheidene Oostenrijkse 
ministers, aan wie hij een nazi-verle
den aanwrijft 
Na akkoord tussen Hoessein van 
Jordanië en het Palestijns bevrij. 
dingsfront keert de rust in het land 
geleidelijk terug, óemengde patroel-
jes oefenen toezicht op de naleving 
van het akkoord uit, waardoor twee 
familieleden van Hoessein uit mili
taire sleutelposten werden verwij
derd. Er zou verdeeWheid ï" hef Jor
daanse leger heersen 
Het definitief aantal doden van de 
aardbeving in Peru wordt op 20.000 
doden en 40.000 vermisten (met oua-
si-zekerheid eveneens gedood) ge
schat. 



(Arqos) Het is allemaal begonnen toen in 
maart jl. te Moskou een spaans vliegtuig land
de. Het toestel kwam uit Manilla aanvliegen 
en vervoerde de spaanse minister van Buiten
landse Zaken, Gregorio Lopez Bravo. Haastig 
liep de slanke minister (46) naar een loods 
vanwaar sovjetamhtenaren van Buitenlandse 
Zaken hem meetroonden naar hun opdracht
gevers ergens in het reusachtige ,door sneeuw
stormen geteisterde Moskou. Een paar uur 
later meldde de sovjetradio dat dit oponthoud 
te wijten was aan de har slechte weersom
standigheden en beslist geen politieke bete
kenis had. Maar op ditzelfde ogenblik klom 
Lopez Bravo reeds in hetzelfde toestel, dat 
oiimiddellijk koers zette naar de hoofdstad 
van Spanje. Onder hem zag hij het haast ma
chinaal wuiven van vier sombere kommunis-
tische ambtenaren. 

Weersomstandigheden of niet... maar in 
april jl. klommen sovjettoeristen, gekleed in 
kleurige op zomers klimaat berekende pakken, 
de laddertjes op van de daverende sovjettoe-
stellen met bestemming Spanje. In diezelfde 
bonte wemeling stond een groepje marine
officieren : de leden van de russische mari
ne-missie die men later, na het uitsterven van 
de madrileense verkeersdrukte, in de huurt 
van de Puerto del Sol kan zien, slenterend, 
belangstellend, beleefd en zwijgzaam. Kwa
men zij naar de stierengevechten kijken ? 
Had hun aanwezigheid iets te maken met de 
vitale belangen van de russische zeevisserij ? 
Nuchtere waarnemers menen dat de stoere 
m,atrozen gewoon de besprekingen voortzet
ten die Lopez Bravo in maart jl. te Moskou 
tijdens een tussenlanding op gang heeft ge
bracht. In diezelfde optiek, zo menen zij, wer
den de betrekkingen van fascistisch Spanje 
met de landen van het volksdemokratisch 
Oostblok « genormalizeerd ». Madrid heeft al 
een roemeens konsulaat en een luchtverbin^ 
ding met Warschau ; nu is het alleen nog 
wachten op de hongaarse konsul en op het 
uitstippelen van een konsulair akkoord met 
Tsjecho-Slovakije. En dit alles nadat Lopez 
Bravo door die godvergeten weersomstandig
heden te Moskou hij Gromyko's plaatsvervan
ger terecht was... 

Wie is Lopez Bravo, de diplomatieke dui
velskunstenaar die in een katwijl de weers
omstandigheden en de grimmige Krimlinamb-
tenaren naar zijn hand en wensen zette ? Hij 
is niet eens een beroepsdiplomaat. Ingenieur 
van beroep studeerde hij hogere wiskunde en 
hedrijfsekonom^ie. Uiteraard kwam hij eerst 
in het bedrijfsleven terecht maar zelfs in 
1959, toen hij staatsfunktionaris werd, xvas het 
hem op de eerste plaats om ekonomie te doen. 
Ditzelfde jaar wordt hij al direkteur-generaal 
op Buitenlandse Handel. Het is wel zeker dat 
hij aan die omstandigheden zijn levendige be
langstelling voor internationale politiek dankt, 

LOPEZ BRAVO 
zijn onbetwiste kovipetentie ter zake, in 1962, 
zim benoeming tot minister van Nationale 
Industrie. De verbazende industriële opvlucht 
van Spanje in het jongste decennium is vooral 
het rezultaat van Bravo's «.frenetieke aanpak» 
(New York Times). 

Met Lopez Rodo, de chef van de industriële 
planning en nog andere ministers, behoort 
Lopez Bravo tot het machtige, anti-falangis-
tische Opus Dei, een wijdvertakte organizatie 
van katolieke leken die in oktober 1969 in het 
nieuws kwam toen Franco tot een sensatione
le kabinetswijziging besloot. Die dag trad Lo
pez Bravo in de plaats van minister van Bui
tenlandse Zaken Castiella. De falanx was ra
zend om wat zij « verraad aan de revolutie » 
heette. Maar dit gaat zeker : met Lopez Rodo 
deelt Lopez Bravo de bijna hartstochtelijke 
overtuiging dat Spanje's toekomst onafscheid
baar is van haar integratie in de europese ge
meenschap. In die optiek moeten ook de be
moeiingen worden gezien van de spaanse mi
nister van Buitenlandse Zaken om het kon-
flikt met Groot-Brittanié omtrent Gibraltar 
in juLste banen te leiden. 

De toekomst zal uitwijzen welk lot de prag
matische toenaderingspogingen van Lopez 
Bravo tot de E.E.G. en het Oostblok bescho
ren lüordt Eenzelfde voorbehoud geldt trou
wens voor zijn opening op de V.S, waaraan 
de pientere minister sinds maanden bezig is 
en waarbij hij, zoals steeds, niet aan een eks-
kluzieve optie denkt, maar een sohede. tege
lijk vrijblijvende verhouding op het oog heeft. 
Nog in maart jl., enkele dagen voor zijn over
haaste tussenlanding in Moskou, was hij te 
Washington te gast om te praten over de toe
komst van de amerikaanse lucht- en marine-
bazes op het iherische schiereiland. Tegen 
eind september e k moet immers beslist wor
den of het steunpunt-akkoord van 1953. dat 
in 1968 verviel maar sindsdien al twee keer 
werd verlengd, al dan niet gehandhaafd blijft 
Lopez Bravo zal alleszins van een meer rea
listische gespreksbazis moeten vertrekken dan 
zijn voorganger Castiella die Amerika's mili
taire aaniüezioheid op spaans grondgebied wil
de afhankelijk maken van amerikaanse wa-
penleveringen ten belope van een miljard 
dollar, gespreid over een periode van vijf jaar 

Bovenal zal hij de indruk moeten vermij
den dat zijn opening op het OoHblok bedoeld 
zou zijn als een drukkinqsmiddel om de V.S 
tot meer toegevendheid to.v. het spaanse 
•standpunt te bewegen. Allicht mag men aan
nemen dat de specialist in tussenlandingen, 
die zijn ingenieursopleiding in de States vol
trok, de Amerikanen te goed kent om veel 
van dergelijke doorzichtige maneuvers te ver
wachten. 

J#* 
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Ten voordele van de slachtoffers van Peru gaf Fi
del Castro van zijn bloed. 

NIET OVERWONNEN 

Kleine feitjes openbaren soms veel. Het is toch 
wel heel tekenend dat in Tsjecho-Slovakije alle 
uitingen van oppozitie onderdrukt kunnen worden, 
maar dat daardoor de medewerking aan de beruch
te « normalizatie » volgens het russische patroon 
nog niet aanvaard wordt. De medewerkers aan deze 
« normalizatie » schrijven bijna uitsluitend onder 
een schuilnaam, ze lezen hun teksten voor radio en 
televizie niet zelf voor. Ze hebben blijkbaar maar 
liefst dat hun buren, vrienden en misschien zelfs 
hun eigen familie het niet weten. En dat is geen fa
beltje : de tsjechische televizie betaalt een drievou
dig honorarinm een iedereen die bereid is zijn eigen 
teksten zélf te komen voorlezen Onderdrukt, 
maar niet overwonnen, ten minste nog niet. Dat 
kan men er wel uit afleiden. 

INFORMATIE 

Maria Antonietta Macciocchi was gedurende zes 
jaar korrespondente voor het itaiaanse partijblad 
« L'Unita » te Parijs. Sindsdien stond ze in het ak-
tieve partij- en propagandaleven in Italië. In haar 
« Lettres de l'intérieur du parti » vertelt ze over 
een propagandabijeenkomst in een napolitaanse 
volkswijk Er wordt een film over de Nato afge
draaid en heel vertrouwelijk vraagt een volks
vrouw : « Zijn dat de Duitsers ? » Als ze hoort dat 
het Amerikanen zijn die ze ziet marsjeren. begrijpt 
ze er mets meer van De Amerikanen met hun zal<:-
ken vol sigaretten ! De verwarrmg stijgt ten top 

als ze dan hoort dat er een oorlog is ! « Is dat 
waar ? Is er oorlog ? Mamma mia ! En waar is dié 
oorlog ? ». De bron kan niet verdacht worden, ze 
is kommunistisch. En heel waarschijnlijk staan in 
die volkswijk talloze televizietoestellen, want zo 
is het ook wel in Napels. Ter informatie over de 
kracht van de informatie en ter vermijding van il-
luzies, want het is met zo dat alleen de studentea 
mensen zijn. 

KAMPBEWONERS 

Zopas is de franse vertaling verschenen van het 
boek van de sovjetburger Anatoli Martsjenko over 
de kampen in zijn land (« Mon témoignage »). Hij 
vertelt daarin hoe hijzelf en anderen, zoals Joeri 
Daniel, een tijdlang geloofden aan de woorden van 
Kroetsjov dat er geen politieke gevangenen meer 
waren in de Sovjetunie. Toen hij dan hoorde van 
een bepaald geval, meende hij dat er hoogstens en
kele tientallen zouden zijn. Tot dat hij er zelf in te
recht kwam ! De meer dan waarschijnlijk tien
duizenden die ook vandaag nog in die kampen zit
ten, kunnen in enkele groepen worden ingedeeld. 
Er is de groep van hen die in de tijd van Stalin 
tot vijfentwintig jaar werden veroordeeld Sinds 
1960 kunnen zij begenadigd worden maar de beslis
sing ligt in de handen van de politieke politie ! En 
die heeft een « voorkeur » voor de gemeenrechte-
lijken. Er is ten tweede de groep van de « nationa
listische bourgeois ». Dat zijn uitsluitend Oekraïe-
ners. Letten, Esten, Tartaren, enz. Russen zijn er 
niet bij. Die slechte « nationalisten » zijn natuur
lijk noodzakelijk bourgeois ! Vervolgens is er de 
nieuwe_groep van de « kritikasters ». Een heel oude 
groep zijn de « gelovigen » ! zij die omwille van hun 
godsdienstige levensovertuiging gestraft werden. 
Niemand spreekt er over. maar nog in 1958 heeft 
Kroetsjev een anti-religieuze aktie gelanceerd De 
laatste groep ten slotte is een groep «vrijwilligers» : 
gemeenrechtelijken menen (ten onrechte !) dat het 
lot van de politieke gevangenen lichter is dan het 
hunne Daarom maken zij zich vrijwillig schuldig 
aan een politiek vergrijp en komen zo bij de poli
tieke gevaA'genen terecht. 

KRITIEK OP KRITIEK 

De londense « Times » Is zeker geen polemisch 
blad en hoewel haar redaktie in de loop van de 
tientallen jaren van haar bestaan wel vergissingen 
heeft begaan, staat ze terecht bekend als nuchter en 
zakelijk. In verband met de europese kritiek op het 
amerikaans beleid dat hoe dan ook door de ameri
kaanse regering als defensiebeleid wordt be
schouwd, merkte de « Times » op : « De Europeanen 
zijn toch echt wel heel slecht geplaatst om de ame
rikaanse defensiepolitiek te kritikeren, vermits zij
zelf onbekwaam blijken te zijn de hunne te verze
keren Europa telt 250 miljoen inwoners, de Sovjet
unie 220 miljoen. Maar wat zouden die 250 miljoen 
betekenen zonder de amerikaanse paraplu ? 

) 

|IW 

Alle middelen helpen, meent G^nrae Brown van de Labourpartij en geeft na zijn verkiezingsrede, hegele'id 
door een v^^groep, een liedje ten beste. Hij oogstte veel bijval... 
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TWEE BOEKEN LICCEN VOOR MIJ : DE ZAAK 

IRMA LAPLASSE EN CALCENAAS, HET EERSTE 

BOEK VAN ROGER VAN DE VELDE. TWEE TRAGI

SCHE BOEKEN. 

PLEIDOOI 

VOOR 

VRIJHEID 

Irma Laplasse f 1945 

HET EERSTE : EEN DOKUMENT, HOOFDZAKELIJK BE
STAAND UIT SCHRIJNEND EENVOUDIGE DAGBOEKBLAD
ZIJDEN EN BRIEVEN. GEEN LITERATUUR. EEN GETUIGENIS 
VAN BERUSTING DAT OPSTANDIG MAAKT. IRMA LAPLAS
SE WERD VERMOORD. ZIJ WAS ONSCHULDIG. ZIJ WAS 
ALLEEN EEN VLAAMSE MOEDER. DE MOORDENAARS LE
VEN GEZOND, WELVAREND, MACHTIG. 

Roger van de Velde 

t 1970 

HET TWEEDE : WEL LITERAIR. BIJZONDER KNAP ZELFS. 
GETUIGEND VAN EEN INTENS LEVEN, EEN BRANDEND 
BEWUSTZIJN EN TOCH AFSTANDELIJK. GESCHREVEN IN 
p E GEVANGENIS, DOOR IEMAND DIE ER NIET WIL AAN 
ip;APOT GAAN. ZO TREEDT DE AUTEUR NAAR VOREN UIT 
pEZE EERSTE VERHALEN. MAAR HIJ GING ERAAN DOOD. 
feOGER VAN DE VELDE : EEN ZIEKE, ONHERSTELBAAR GE
SCHAAD DOOR DE LAKSHEID VAN GENEESMIDDELEN-
KONTROLE. INPLAATS VAN EEN ONTWENNINGSKUUR EN 
BEGELEIDING : ALS MISDADIGER ACHTER TRALIES, OPGE
SLOTEN BIJ KRANKZINNIGEN. 

ZIJN MISDAAD : HIJ WAS ZIEK. ZIJN BOEKEN RAAKTEN 
DE GEVANGENIS UIT, HIJ WERD BESPROKEN, BEKROOND, 
EN - TE LAAT — VRIJGELATEN. NU IS HIJ DOOD. 

Met deze dingen voor ogen, 
smaakt het bewustzijn bitter. 
Er is alleen nog een posthuum 
eerherstel mogelijk. 

Maar worden wij niet onge
rust ? 

Deze slachtoffers hebben een 
naam. Zij lieten ons geschriften 
die getuigen van de kwaliteiten 
van hun geest en hart. Hun na
gedachtenis kan zich bevrijden 
van het vuil dat op hen werd 
geladen door een misdadig ge
recht. 

Wat daarnaast allemaal in 
stilte, op dit ogenblik, hier, met 
mensen zonder pen, zonder 
naam ? Wij kennen de grote 
schandalen, vooral in het bui
tenland : russische schrijvers, 
amerikaanse negers, egyptische 
arbeiders, joodse kinderen, Viet
namese burgers, zuidamerikaan-
se diplomaten : allemaal ge
vangen, vermoord of beschoten. 
Maar wat gaat hier om, in dit 
kleine hipokriete land ? On
recht van 25 jaar is nog niet 
hersteld. 

De boeken van Roger van de 
Velde liggen vers in de uit
stalramen en hij is dood. 

Hoeveel zijn er zo die in de 
geivangenis zitten, omdat ze 
ziek zijn of anders dan de grote 
kudde ? Hoeveel zitten er aan 
de verkeerde kant van de tra
lies ? 

Van uit onze ongerustheid 
stellen wij deze vragen. Wat 
valt eraan te doen ? Zijn wij 
zelf niet schuldig ? Door onze 
eigen mentaliteit waarmee we 
onze kinderen doordrenken, 
thuis, op school. We hebben zo 
onze oordelen, onze "baarden. 

Eigenlijk weten we zelf niet 
goed waar we ze vandaan heb
ben. In hoever zijn ze opgedra
gen vanuit de kudde en haar 
schapelijke orde ? Overgeërfd, 
opgezogen met de rietjes van 
de konsumptiemaatsohappij, op
gelopen in de krant ? In hoe
ver hebben we ze zelf ontdekt 
of herontdekt en gevormd van 
uit onze eigen vrijheid, volwas
sen, kritisch en eerlijk. En als 
we zelf ontdekt en waardevol 
bevonden hebben, hebben wij 't 
recht om ze aan anderen op te 
dringen, te hanteren als norm 
om te oordelen ? 

Hebben wij het recht te ver
oordelen wie tot andere waar
deschalen komt, wie gewoon 
anders oordeelt, anders leeft, 
anders is ? Leren wij onze kin
deren niet al te gauw oordelen 
en veroordelen omdat wij hen 
zelf voortdurend met oordelen 
en veroordelingen te lijf gaan ? 
Maken wij hen vrij en leren 
wij hen de vrijheid van anderen 
te respekteren ? 

Ik geloof dat wij heel veel 
fouten maken. Wij hanteren de 
gangbare « normen » zonder te 
onderzoeken hoe ze gegroeid 
zijn. Wat daarbuiten valt is 
hoogst twijfelachtig, apart, 

uniek, buitennissig, zwak, per
soonlijk ? Wat doen we er 
mee ? Gemakshalve kataloge-
ren wij : wij maken er een ge
nie van, een vedette, een mis
dadiger, een gek. Daarmee is 
het geval in kwestie uit de 
massa afgezonderd en is de 
rest weer lekker grijs. Alles 
kan weer volgens de normen. 
Tot er weer zo eentje komt die 
er tooh uitschiet. Men probeert 
hem kopje onder te duwen. 
Meestal lukt dat wel na een 
tijdje. Op school is het meestal 
al gebeurd, soms iets later. En 
dan gaan we met zijn allen 
kreatief zijn, voor ontvoogding 
strijden, over de Vlaamse volks
kracht spreken. Wij doden de 
vrijheid, de kreativiteit, de le
venskracht vaak in de kiem. 
Daarvoor hebben wij onze nor
men, onze instellingen, onze 
strukturen. Verstikkend. 

Of menen wij het echt met 
die volkskracht ? Menen wij 
het met het personeel huma
nisme dat de mens centraal 
stelt ? Zouden wij dan niet be
ginnen met die mens en zijn 
vrijheid wat meer te respekte
ren ? Zouden we niet beginnen 
bij onze eigen kinderen en 
voor hen leefbare strukturen 
scheppen ? 

VOOR WIE MOCHT TWIJFELEN OF DIT MET 

EMANCIPATIE V A N 'DE VROUW TE MAKEN 

HEEFT, ZEGGEN W l ] MAAR : )A HOOR, ALLES. 

OF DACHT U DAT U V A N ONS WIJSJE AF WAS ? 

" . Nelly Maes 

VOORBEELDIG ST. NIKLAAS 

Uit goede bron wordt vernomen, dat 
er op de modellijst van de Volksunie te 
St Niklaas twee jonge vrouwen op de 
vijf « verkiesbare » plaatsen staan. 

Het spreekt vanzelf, dat de dinami-
sche Nelly Maes niet ontbreekt. Zij ver
tegenwoordigt niet alleen de vrouw op 
de lijst, maar tevens de jeugd : een dub
bele taak, die beslist niet te zwaar is 
voor haar verbazingwekkende werklust. 

Terecht mag St. Niklaas als voorbeeld 
worden gesteld ! 

GOED ZO, ANTWERPEN 

Ook Antwerpen heeft begrepen, dat 
er in de Volksunierangen een vernieu
wende wind waait. Naar verluidt maakt 
een jonge studente in de Politieke We
tenschappen een uitstekende kans om de 
derde plaats op de modellijst in te ne
men. Proficiat, Antwerpen ! 

KERN 

Tijdens de Volksunie-vergadering in 
de Magdalenazaal te Brussel werden 
heelwat vrouwen opgemerkt, die een ak-
tieve rol spelen in de partij-afdelingen. 

Enkele korte gesprekken waren vol
doende om te beseffen, dat solidariteit 
onder de V.U.-vrouwen geen ijdel begrip 
is. In vele gemeenten steken zij de kop
pen bij elkaar én de handen uit de mou
wen om de belangen van de vrouw te 
verdedigen bij de komende gemeente
raadsverkiezingen. 

De Volksunie mag zich gelukkig prij
zen, dat zij zo een « harde » kern bezit. 

MENENS TE MENEN 

Het wordt menens te Menen ! 
De Volltsunie heeft er een vrouwen

afdeling opgericht, die niet alleen aan 

de noodzakelijke ontspanning voor man 
en vrouw denkt, maar tevens kenschet
sende politieke aktiviteiten verricht. In 
de gemeente Bellegem deinzen de vrou
wen er niet voor terug propagandama-
terieel te kolporteren. 

Schrijft ons de sekretaris van de 
Volksunie-Menen : « Wij vragen niets 
liever dan dat onze vrouwen en jonge 
meisjes zich ook politiek bewust zouden 
worden. Zij hebben vaak verrassend 
eenvoudige oplossingen, die wij soms 
heel ver gaan zoeken. Voor sommige as-
pekten van de politieke en sociale vraag
stukken zijn zij het, die als moeder of 
werkneemster de oplossingen hebben 
aan te bieden ». 

Wij delen de mening van Menen I 

ALLE HENS AAN DEK 

Hoewel de vakantie voor de boeg 
staat en men de indruk zou kunnen krij
gen, dat men er het bijltje bij neerlegt 
om een poosje in de zon te gaan liggen, 
vergisse men zich niet. 

Achter de schermen wordt druk ge
werkt opdat het Volksunie-offensief 
voor de gemeenteraadsverkiezingen in 
hevigheid zou kunnen toenemen. De 
kalmte, die wellicht enkele weken zou 
kunnen ontstaan, is misleidend Het is 
de kalmte voor de storm. 

Toch vergen de voorbereidingen een 
grote inspanning voor alle aktieve le
den. Daarom richten wij een warme op
roep tot alle Vlaamse vrouwen om mee 
te helpen aan de voorbereiding van het 
gemeenschappelijk offensief. Zonder uit
zondering kan iedereen haar steentje 
bijdragen En denk eraan, het schrijven 
van briefomslagen of het plakken van 
zegels is even belangrijk als het werk 
der studiegroepen ! In het gemeenschap
pelijk offen.sief bestaat er geen minder
waardig werk ! 

Alle hens aan dek, moet ook de leuze 
van de vlaamse vrouwen zijn. Bereid-
willigen wenden zich tot dé afgevaar
digden van de partij-afdelingen in hun 
gemeente. 
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GROTE M 

André Claeys heeft zich vroeger reeds doen ken
nen als romancier. Deze gewezen ambtenaar in 
Kongo debuteerde met de opmerkelijke Kongo-ro-
man « Het duistere rijk », die de driejaarlijkse 
prijs voor afrikaanse letterkunde kreeg. In 1964 was 
« Zonen van Cham » verschenen, eveneens een Kon-
go-roman. In 1966 sneed Claeys in zijn niewe roman 
« Pape Claus » een heel andere tema aan en plaatste 
het verhaal in een heel andere tijd en milieu : in 
dat der middeleeuwen ergens in de lage landen. 
Demonie en middeleeuws bijgeloof, schuld en boete, 
wraak en vergeving trokken de grote geestelijke 
lijnen van dit opmerkelijk boek, waarmee Claeys 
bewees niet alleen een Kongo-auteur te zijn, iemand 
die door de gebeurtenissen die hij meegemaakt 
had zo onder de indruk gekomen was dat hij ze 
moest verwoorden. Hij bewees ook een andere tema-
tiek aan te kunnen en uit zijn verbeelding te kun* 
Men scheppen 

Met zijn nieuwe roman « Grote Mungu » grijpt 
deze verbeelding nog veel verder : nu zijn er niet 
meer de houvasten van een toch in zijn grote trek
ken gekende middeleeuwse gemeenschap ; André 
Claeys neemt ons mee naar de toekomst, naar 2196, 
Science-fiction ? Men kan het zo noemen, maar bij 
Claeys is het niet te doen om, zoals in menig SF-
roman alleen maar uit vernuftig-bedachte dedukties 
een wereldbeeld te scheppen of een maatschappij 
zoals die in de toekomst zullen zijn. Claeys wil men-
selijke situaties en wil eigen problemen en vragen 
transponeren in een toekomende tijd. 

Nog onlangs, op de bijeenkomst voor SF-auteurs, 
werd erop gewezen dat het bij SF niet ging om een 
futuristische « Spielerei » alleen, maar om het voor-
uitdenken, het verplaatsen van de steeds gelijkblij
vende mens in een totaal andere, technische maat
schappij 

De grote Mungu in Claeys gelijknamige roman 
is een allesbeheersende en -wetende robot, die ech
ter gevoed moet worden met menselijke energie : 
hij is de evenwichts- en rechtsfaktor in een maat
schappij die uit kunstmatig geschapen mensen be
staat, verdeeld in een aantal kategoriëen volgens 
de initieel meegegeven aanleg en intelligentie : 
van A tot Y. De leider van de hoogste groep, A-one, 
is de onmiddellijk-hoogste na de grote Mungu. De 
Z-mensen zijn een minderwaardige soort, nog op 
natuurlijke wijze ontstaan en voortgeplant. Na een 
wereldkatastroof waarbij de kontinenten verwoest 
werden blijft alleen in Amerika, in de Caladros 
Valley, een rezervaat van mensen over, 'die zicH tot 
deze nieuwe maatschappij ontwikkeld hebben : 
een buitennatuurlijke menselijkheid, zonder de 
natuurlijke gevoelens van de « achterlijke » Z-men
sen. Storingen in hun biologische of mentale funk-
ties worden hersteld, ofwel worden zij opgenomen 
in de grote Mungu, voor wie deze mensheid slechts 
energiebron voor zijn verder bestaan — en voor de 
orde in de komende maatschappij — betekent. 

Maar deze kunstmatig gekweekte mensheid 
wordt bedreigd : door een afnemen, een slijtage van 
het ovo-potentieel en door een soort magnetisch 
krachtveld dat de aarde nadert en als in een grote 
bel opsluit. Daarenboven nadert een raket de aarde 
en men vraagt zich af wie dat kan zijn In deze ra
ket bevinden zich twee mensen, die in 1996 met een 
vijftigtal anderen naar de Planeet Formosa vertrok
ken om er een kolonie te stichten. De reis, het ver
blijf en de terugkeer (de anderen bleven dood ach
ter) namen zes jaar in beslag, maar op de aarde is 
bet inmiddels 2196 geworden. De menselijke soort 
^^.^^^^^^ <3e ondergang : de Z-mannen zijn opge
offerd aan grote Mungu of gesterilizeerd en er blijft 
dus geen natuurlijke biologische energie meer over. 
Door overplanting van de organen van de aan hart-
krizis gestorven Z-man Mike op T-f-13, een techni
cus die met een Z-vrouw vriendschap had gesloten, 
kan het menselijk geslacht gered worden : Eve, de 
vrouw die met de raket is teruggekeerd en Tfl3, 
vertrekken met een onderzeeër naar een onbekende 
bestemming, naar een ander kontinent, waar de 
menselijke gemeenschap weer op natuurlijke wijze 
zal ontstaan uit de liefde der mensen, terwijl Nova 
Mondo ondergaat 

Wij konden het verhaal siechts bij benadering 
weergeven : Claeys heeft hier zijn fantazie laten 
gaan, maar dan toch binnen het strenge schema van 
de door hem vooropgestelde, binnen het technische 
kader van de door hem aangegeven mogelijkheden. 

Claeys heeft willen wijzen op de zelfvernietigende 
kracht van een techn s he evolutie en een vertech-
nizeerde maatschapp,, iie de natuur vervangen wil 
door plastiek, de religie en de geest door een alles
beheersende robot, de lietde tussen de mensen en de 
solidariteit door een uitsluitend utilitaire verbin
ding, en het natuurlijk biologische van 't leven en 
t voortplanten door een a-seksuele voortzetting der 
soort in retorten Claeys heeft willen wijzen op het 
gevaar voor de mensheid, wanneer zij op de weg 
van de ongebreidelde vooruitgang de eerbied voor 
de natuurlijke verhoudingen en krachten verliest, 
wanneer de geslachtelijke en geestelijke liefde uit
geschakeld worden evenals de ons omringende na
tuur In die zin mag men dit boek dan ook wel als 
een waarschuwing beschouwen : het totalitarisme 
der robotten en technici dat zich op elk vlak, ook 
het politieke wil doorzetten De russische schrijver 
Valery Tarsis waarschuwde reeds daarvoor toen 
hij zei • « men wil van ons kommunistische mens
apen maken ». 

UNGU 

Claeys heeft een probleem durven aansnijden dat 
meer en meer aktueel wordt Want men kan niet 
gaan protesteren tegen verontreiniging der ludit 
of uitroeiing der bossen enerzijds en zich anderzijds 
keren tegen de biologische bazis waarop natuur en 
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mensheid gebouwd zijn. De verhouding tussen de 
geslachten en hun specifieke taken, de opbouw van 
de menselijke gemeenschap naar natuurlijke wet
ten, van gezin tot volk behoren hiertoe. Wie aan de 
bazis raakt, ondergraaft het voortbestaan van de 
menselijke soort, ondergraaft het hele gebouw waar
op de menselijke kuituren — van de primitiefste 
tot de meest verfijnde — zijn opgetrokken, en 
maakt de eigen realizaties derhalve zonder zin en 
zonder toekomst. 

Het boek is goed geschreven, met af en toe wel 
eens een taalkundig vlekje. Het leest vlot en is met 
vaste hand gekonstrueerd. Een verrijking voor onze 
toch al niet zo rijke Science-Fiction letterkunde is 
Claeys' werk voorzeker ! 

André Claes : « Grote Mungu » 262 hlz, geh. 165 fr. 
Boekengilde De Clauwaert, Kessel-Lo. (leden : 100 
fr). 

I 

]fr<«^f^p 

| F * ' 

II ' 

^ f 
/ 

i>iè .• 

Verleden jaar hielden twee antwerpse kunstenaars, heeldhouwer-keramleker Georges Flipse en kunstschil
der Achilles Swyssen, voor de eerste maal een tentoonstelling. Deze kende een enorm sukses, wat de twee 
artiesten ertoe aanzette het dit jaar nog maar eens te proberen. Tot einde juni stellen zij hun werken, schil
derijen en tekeningen, beeldhouwwerk en keramiek ten toon in het Vleeshuis, recht tegenover het stadhuis 
te Lier. Andermaal was er veel belangstelling. Deze kunstenaars brengen werk dat gerust mag worden 

gezien, dat technisch zeer knap is, zowel grafisch, koloristisch als ruimtelijk. 

LEEUW OM LEEUW! 
De ene fascistoide-vnie dramaturg houdt zi jn volk voor « dat 
de emblemen van de vlaamse geschiedenis uitsluitend dienen 
om stofwolken te maken boven belangen en machtskoncen-
traties, dat de emblemen in handen z i jn van profiteurs ». 
(Hugo Claus) 

De andere fijnbesnaarde komediant degradeert zichzelf tot 
verwelkte variété-artiest : « De flamingant was meestal een 
boer, de VNV'er een gestampte boer » 
(Zi jne Excellentie Theo Lefèvre, De Standaard 29 4 7 0 ) 

' t kan ook zó : 

« ...Vooruit nnet de Vlag en we wijken 
geen voet 

*t is Vlaams wat ons hart roept 
en Vlaams roept ons bloed ' » 

« Maar He Dinaso had stijl, w s ' 
een heer 
Een beetje militaire stijl » 

(Theo L.) 

(Gerard Walschap) 

NATIONALE BEVLACGINCSAKTIE 
Waterstraat 133 - 9110 - Sinf-Amandsberg - tel. 09/51.15.83 

GELIJKE PRIJZEN VOOR BOEREN PN GESTAMPTE EXCELLENTIES 

Voor pr i jzen, bestellings- en verzendingsmodaliteiten aiie inlichtingen op 

het sekretariaat, Tieltse Stwg 12 - 8780 Oostrozebeke, tel. (056)660.73 
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De etnologie, of zoals men in het Duits zegt 
de « Völkerkunde » is, naar de ondertitel van 
bet boek van Karl F. Kohlenberg luidt een 
« sleutel tot het begrip van de mens ». 

Kohlenberg heeft in zijn boek de geschiede
nis geschreven van een wetenschap, vanaf 
haar ontstaan tot op heden, vanaf de avon
tuurlijke eerste ontdekkingstochten tot de 
uitgebreide studie van vreemde landen en kui
turen. 

Juist door deze studie van het eigen karak
ter der volkeren, wordt begrip geleerd voor 
het gemeensdhappelijke, dat alle volkeren der 
aarde vertoindt. Juist in de miskenning van de 
eigenheid, in het utopisch egalitarisme, ligt 
de kiem voor veel onbegrip en voor daaruit-
volgende onrechtvaardigheid en verdrukking. 

De auteur heeft zijn boek in een viertal 
hoofdstukken ingedeeld, en begint bij de eer
ste tekenen van belangstelling voor vreemde 
volkeren en kuituren : bij Herodotus, bij Po-
seidonios die wellicht als eerste etnoloog kan 
beschouwd worden. In zijn beschrijving der 
Galliërs is de bekommernis aanwezig om een 
objektieve weergave en een begrip voor dit 
volk. 

In het tweede hoofdstuk wordt dan « de 
geboorte van een wetenschap » beschreven : 
uit de beschrijvingen en het onderzoek van 
ontdekkingsreizigers en zendelingen groeit het 
beeld van vreemde volkeren en stammen. 

Het derde hoofdstuk, onder de titel « Das 
psydhologische Zeitalter » wordt de verdere 
evolutie geschetst, aan de hand van voorbeel
den, auteurs en werken, waarbij ook de studie 

volkeren -

kunde 

van de geschiedenis der volkeren, evenals het 
taaifenomeen als belangrijke faktoren tot be
grip worden naar voren gerukt : « Volkeren-
kunde is tegelijk volkerengeschiedenis en al
leen wie het verleden kent kan het heden be
grijpen » en zoals Wilhelm von Humboldt 
zei : « Taal is tegelijkertijd de uiterlijke ver-
sohijningsvorm van de geest der volkeren : 
men kan beide niet identisch genoeg denken ». 

Het vierde en laatste deel draagt de titel 
« loh und du » en de auteur citeert daarbij 
het woord van Schiller : « Wilt gij uzelf er
kennen, zie dan hoe de anderen het doen ; 
wilt ge de anderen verstaan, blik dan in het 
eigen hart ». In verband met de ontwikkeling, 
bloei en verval van kuituren verwijst hij naar 
Frobenius en Spengler. Hij stelt vast, dat het 
ras een realiteit is, dat de rassistische ideëen 
maar ook de universalistische tegenargumen
ten beide uit Darwins erfleer voortkomen, ja 
dat zij zelfs op essentiële punten vaak over
eenkomen, maar dat zij zowel aan de ene als 
aan de andere zijde, beide vaak verkeerd be
grepen en door demagogen misbruikt werden. 

In een slothoofdstuk trekt de auteur enkele 
konkluzies en geeft de pozitie aan van een 
wetenschap, die als wetenschap nog jong is, 
maar wier doel, namelijk de kennis van 
vreemde volkeren en kuituren, het anders-zijn 
van anderen uit kracht van een natuurlijke 
evolutie maar tevens hun verbonden-zijn met 
ons door het algemeen-geldende en algemeen-
menselijke, reeds in de oudheid werd gezien 
en waarheen door mannen als Herodotos, Po-
seidonios, Lafitau enz. werd gezocht. 

Deze «Völkerkunde » die in de reeks « Das 
moierne Sachbuch » verscheen bij Diederichs 
Verlag, Düsseldorf, is een levendig gescheven 
en mooi geïllustreerde kennismaking met een 
wetenschap die de mens als deel van een bi
ologische kultuurgroep bestudeert. 

Karl F. Kohlenberg : « Völkerkunde » — 

348 hlz — DM 15 — Diederichs Verlag, Düs

seldorf. 

In de reeks « Keur der sociologie », 

uitgegeven door de Standaard-uitgeverij, 

verscheen een studie — of liever een 

zestal studies, geordend tot een geheel 

— over het poIitiel<e sisteem in Polen. 

Al deze studies werden geselekteerd uit 

« Studies in Polish Politica! System ». 

Zoals toegegeven wordt, heeft de studie der so
ciologie in de kommunistische landen een grote ver
traging ondergaan : dr. Minkowski zegt o.m. dat hij 
in 1959 tijdens een diskussie aan de oostzonale Hum-
boldt-Universiteit van Berlijn op de vraag hoe men 
daar aan sociologie deed, het verbijsterend ant
woord kreeg dat men daarvoor beter de tram naar 
West-Berlijn nam. De afkeer voor de sociologie in 
het kommunistisch sisteem was overbodig, zo oor
deelden vele marxisten : zij kon slechts een burger
lijken en anti-marxistische ideologie dienen. 

Na 1956 kwam daar in Polen enige kentering in. 
De beoefening van de sociologie werd echter gebon
den aan datgene, wat Gomoelka ook voor de schrij
vers had gezegd : « wij verzetten ons alleen tegen 
publikatie van werken die geïnspireerd zijn door 
anti-kommunistische en reaktionaire propaganda en 
waarvan de ideologische en morele strekking ge
richt is tegen het socialisme ». Dat de interpretatie 
van dit « verzet » en haar grenzen afhankelijk zijn 
van de momenteel heersende instanties en de geest 
die hen bezielt, is duidelijk. Dat personen vaak over
gaan van soepelheid tot strak dogmatisme, bewees 
Gomoelka zelf. De poolse sociologie is dus, in haar 
huidige vorm, een aanhangsel en een hulpweten
schap voor het officiële marxisme. Aan de beoefe
naars dezer wetenschap worden eisen gesteld zo
wel wat wetenschappelijke kapasiteit als wat loyau-
teit tegenover het regime betreft. Men heeft een 
hele teorie opgebouwd om te bewijzen dat deze 
laatste eis niet in tegenspraak is met de weten
schappelijke objektiviteit. Maar het feit der m.oge-
lijke — en der werkelijk optredende — kontrover-
sen inzake het begrip « socialistische ontwikkeling » 
werd door de studentenmanifestaties van maart '69 
en het verzet tegen de inval in Tsjecho-Slowakije 
wel zeer duidelijk. 

Het boek bevat, zoals wij reeds zegden, een zes
tal studies, na een inleiding van dr. Milikowski over 
Polen-bufferstaat : een kort historisch overzicht, 
de zaken vanuit pools standpunt beziend en nogal 
eenzijdig. Het eerste deel bevat een opstel van 
Wlodzimierz Wesolowski over de verandering der 
klassenstruktuur in Polen, het tweede bevat opstel
len over het hegemonie-partijsisteem, over kontrole 
zonder oppozitie en over politiek leiderschap. In 
het derde deel wordt dan de lokale politiek onder 
de loep genomen : de machtsstruktuur m de lokale 
gemeenschap, de problemen bij de vertegenwoordi
ging van belangengroepen in de Volksraad. 

De betekenis van deze onderzoekingen moeten 
wij zien in het licht der realiteit van een diktatoria-
le eenpartij staat. Een zeer goede, hoewel bondige, 
analize schreef A. Rossi destijds in het tijdschrift 
« Preuves » (dat onder de bescherming van Karl 
Jaspers, Bertrand Russell e.a stond) onder de titel 
« Theorie des démocraties populaires » • daarvan 
werd de evolutie van de sovjetbezetting naar de 
vertikaal aan de Sovjetunie gebonden eenpartij-
staat geschetst. Dat de « verschillen met onze situa
tie kleiner blijken te zijn dan door de formele op
bouw van beide sistemen wordt gesuggereerd » (zo
als op het kaft staat) is dan ook een konkluzie die 
wij niet wensen te onderschrijven. Voor wie deze 
studies met enige kritische zin leest, valt echter 
wel wat te leren over het poolse sisteem en over 
zijn strukturen. Over de wijze waarop dit sisteem 
en deze strukturen toegepast worden • dat is een 
andere kwestie. Nog onlangs kregen wij er een il
lustratie van. Het proces tegen een aantal univer-
sitairen — met o.m. de zevenentwintigjarige arche
oloog en joernalist Maciej Kozlowski — kreeg in 
het Westen weinig ruchtbaarheid. De veroordeelden 
hadden alleen de — in de grondwet gewaarborgde 
— vrijheid van meningsuiting toegepast in de poolse 
grondwet is de verklaring van de Rechten van de 
Mens opgenomen. Tussen deze teoretische waarborg 
en de werkelijke menselijke vrijheid bestaat een
zelfde verhouding als tussen de beschrijving van de 
strukturen in dit boek en de politieke realiteit en 
vrijheid in een land waar elke kritiek op het sis
teem een gerechtszaak wordt. 

« Het politieke sisteem in Polen » — 146 hlz : 
220 fr. 

het sisiee 
in poien 

DAI MOET U... 
• • • W V I S I I M * 

• De van Clé-stichting, opgericht in 1970, 
heeft tot doel de bevordering van wetenschap
pelijke arbeid op het gebied van de opvoeding 
tot sportiviteit, van de vrijetijdsbesteding, van 
het spel en van de sport. De van-Clé-prijs 
1970 (100.000 fr) wordt ter beschikking gesteld 
voor wetenschappelijk werk op het hierboven 
vermeld gebied. Nadere inlichtingen kan men 
inwinnen op het sekretariaat van de Stich
ting. Grote Markt 9 te Antwerpen. 
• De Koninklijke Vlaamse Schouwburg te 
Brussel voorziet een aanpassing der prijzen 
van het volgend seizoen af. Er wordt o.a. een 
volkomen nieuwe abonnementspolitiek ge
voerd zodat de abonnees nauwelijks iets meer 
zullen betalen en sommigen zelfs iets minder. 
Zes degressieve abonnementen maken het ie
dereen mogelijk tegen de voor hem meest 
gunstige voorwaarden de schouwburg te be
zoeken : normaal abonnement op de premiè
res, gunstabonnement, getrouwheidsabonne-
ment, abonnement voor gepensioneerden en 
voor jongeren beneden de 30 jaar en drie soor
ten studentenabonnementen. 

Er worden volgend seizoen slechts acht 
stukken in abonnement voorzien, maar de 
abonnees genieten belangrijke verminderin
gen op de draaischijfvoorstellingen en de ne-
derlandse gastvoorstellingen. 

Ten slotte zullen de zondagmatinees op
nieuw om 15 u. aanvangen, terwijl studenten-
matinees als zodanig niet meer doorgaan, wel 
op aanvraag. Inlichtingen worden graag ver
strekt Lakenstraat 146, plaatsbespreking tel. 
02/18 39.40. 
• Op vraag van een raadslid van de stads-
raad van Rotterdam wordt de mogelijkheid 
overwogen de « Emmaüsgangers », een schil
derij dat destijds werd aangekocht als een 
werk van Johannes Vermeer van delft doch in 
1945 bij vonnis als een vervalsing door Han 
van Meegeren werd gebrandmerkt, ovnieuw 
ten toon te steUen. Bij de aankoop in 1937 was 
Rotterdam opgetogen met een tegenhanger 
van Amsterdams « Nachtwacht » (van Rem
brandt) te kunnen uitpakken. Toen van Mee
geren in 1945 beweerde er de auteur van te 
zijn was de teleurstelling des te groter. 

In tegenstelling met de nederlandse wet ter 
zake werden de als vervalsing bestevnpelde 
« Emmaüsgangers » niet vernietigd doch een 
tijdlang in een afzonderlijke ruimte bewaard, 
waar men het werk op verzoek kon zien. La
ter werd het schilderij naar de kelders van 
het Boymansmuzeum verbannen. Nu zou men 
het overigens prachtige werk opnieuw doch 
deze keer als geniale vervalsing tentoonstel
len. Ja, waarom niet eigenlijk ' 

...biiwonen... 
• Het jaarlijks jazz-festival te Bilzen heeft 
dit jaar plaats van 21 tot en met 23 augustus 
om 11 u. met een internationaal concours voor 
amateurs van pop en beat in open lucht (in 
het Kerkje bij slecht weer). In de namiddag 
volgt een optocht en een internationale show 
pop, heat, rock en roll. Zaterdag 22 augustus 
vervolgt de internationale wedstrijd voor ama
teurs met blues en folksong en om 15 u. de 
opening van de « markt » : dichters, schilde
rijen en snuisterijen op het pleintje voor de 
zaal « De Ster ». Om 16 u. volgt de interna
tionale show met blues en jazz. Zondag wordt 
het festival besloten met een internationale 
amateurswedstrijd voor jazz en een jazz-mis 
en 's namiddags een internationaal jazz-festi
val. 

Inlichtingen : Oude Tongersestraat 4 te Bil
zen, tel. 011/189.86. 

...beXIlKen... 
• Gill van Geert stelt schilderijen en grafisch 
werk tentoon in de Leiehoeve, Veerstraat 9 
te Zulte tot dinsdag 30 juni, toegankelijk van 
14 tot 16 u. Zaterdags en zondags van 10 tot 
19 u. 
• De Galerij « Het Landhuis » te Bornem 
organizeert van 19 tot en met 29 juni onder 
de auspiciën van de Kultuurkring Bornem 
een huldetentoonstelling aan kunstschilder 
Juul Keppens naar aanleiding van zijn 60ste 
verjaardag. De tentoonstelling is vrij toegan
kelijk alle dagen van 14 tot 19 u, zondags en 
maandags van 1 tot 19 en van 14 tot 19 u. 
• Het tentoonstellingsseizoen 1970-1971 in het 
brusselse Paleis voor Schone Kunsten zal in
zetten met een tentoonstelling « Kunst der 
Maya's » onder leiding van de heer Lehmann, 
adjunkt-direkteur van het « Musée de l'hom-
me » te Parijs die sinds 15 jaar de opgravin
gen leidt in Guatemala Deze tentoonstelling 
start begin september. 
• In de Galerij RR, Schrijnwerkerstraat 19 te 
Antwerpen stelt kunstschilder Ernest Vanden 
Driessche ten toon tot 30 juni dagelijks ge
opend van 14 tot 19.30 u. 
• Roland Devolders ekspozeert van 27 juni 
tot 28 juli in de Standaard Galerij te Oosten
de, Chri'itinastraat 144. 
• De Vlaamse Klub Kust stelt van 27 jum tot 
27 juni in de Kursaal te Oostende het werk 
voor van Felix De Boeck. De opening heeft 
plaats zaterdag 27 juni te 16 u. met een inleid 
ding van vrof. dr Joo^ Florquin. 
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onze selektie 

Zaterdag 20 juni 
19U.30 : BRUSSEL FRANS 
Le jardin extraordinaire (de be
zoedeling van het zeewater) 
20U.30 : BRUSSEL FRANS 
Dróle de frimousse (jihn met o a. 
Fred Astaire en Audrey Hepburn) 
19U.04 : NEDERLAND 2 
Europa in (dokumentaire) 

Zondag 21 juni 
18U.50 : BRUSSEL NEDERLANDS 
Eindwedstrijd wereldbeker voet
bal (in Meksiko-stad) 
12U.15 : BRUSSEL FRANS 
Face a la presse 
21U.15 : FRANKRIJK 1 
Histoire de detective (jilm met 
o.a. Kirk Douglas) 
15U.15 : DUITSLAND 1 
Zeldzame dieren (dokumentaire) 

Maandag 22 juni 
20U.50 : BRUSSEL NEDERLANDS 
Moord op zijn italiaans (jilm van 
Pietro Germi) 
22U.10 : BRUSSEL FRANS 
Het vraagteken Jeanne d'Arc (ge
schiedkundig onderzoek) 
20U.45 : NEDERLAND 2 
Analize van een moord (film van 
Preminger) 
21U.45 : DUITSLAND I 
Opvattingen van Maryville (het 
konservatieve Amerika) 
22U.45 : DUITSLAND 2 
De onafhankelijke film in Zuid-
Amerika (reportage) 

Dinsdag 23 juni 
20U.30 : BRUSSEL NEDERLANDS 
Kongo 1970 (reportage) 
21U.10 : BRUSSEL NEDERLANDS 
Onder druk gezet (tv-spel) 
20U.30 : BRUSSEL FRANS 
Georges Moustaki (een portret) 
Woensdag 24 juni 
21u. : NEDERLAND 1 
Dorp aan de rivier (film naar de 
gelijknamige roman van Antoon 
Coolen) 
20U.15 : DUITSLAND 1 
Revolutie van de Feddayin (re
portage) 
Donderdag 25 juni 
19U.30 : BRUSSEL NEDERLANDS 
De wereld waarin wij leven (het 
heelal) 
21U.20 : BRUSSEL NEDERLANDS 
Dr. Marcel Minnaert (ten huize 
van) 
20U.30 : BRUSSEL FRANS 
La belle vie (film) 
20U.30 : NEDERLAND 2 
Portugal na Salazar (reportage) 
20U.15 : DUITSLAND 1 
The L-Shaped Room (film) 

Vrijdag 26 juni 
20U.35 : BRUSSEL NEDERLANDS 
Don Camiïlo (film met Fernandel 
en Gino Cervi) 
19U.30 : NEDERLAND 1 
Beroemde dierentuinen (B B C-
reportage gewijd aan de antwerp-
se dierentuin) 
19U.38 : NEDERLAND 2 
Zomer in Bulgarije (een film over 
de schoonheid van dit land) 
19u. : FRANKRIJK 2 
Korte films 
20U.30 : FRANKRIJK 2 
Met de ploeg van Cousteau onder 
de zeespiegel 
21U.20 : FRANKRIJK 2 
Portrait de Vunivers (dokumen
taire) 

PUBLiCITEiT 

De herrie rond Meksiko bestaat niet 
alleen op het louter sportieve vlak. Ook 
in verband met de televizie zijn hier 
enkele problemen gerezen. Natuurlijk, 
wat dacht u anders, is de struikelsteen 
öe reklame op het scherm. 

Of je het goed vindt of niet, maar rond 
'de groene grasmat staan reklameborden 
opgesteld. Pientere jongens zijn te we
ten gekomen dat voor één lopende me
ier publiciteit op een schuttingsbord be
dragen dienen neergeteld te worden die 
gemakkelijk een flink stuk boven de 
100 000 frank liggen. En een publici-
teitsbord van één meter zie je nauwe
lijks in een Aztekenstadion. 

Het zijn dus weer eens de allergroot
sten die het zich kunnen permitteren 
om, dank zij veel geld, bij miljoenen kij
kers over de hele wereld verspreid, op 
'de meest gepaste momenten hun pro-
dukten aan te prijzen. Tot grote woede 
uiteraard van de mindere goden, die 
zich dergelijke sommen moeilijker kun
nen veroorloven. 

De bekende gloeilampenfabriek in 
Eindhoven en het sportieve italiaanse 
aperitiefmerk staan weer hun mannetje. 

Onlogisch is het in alle geval : als er
gens in een gewoon programma een me
dewerker een sigaret opsteekt en het 
merk komt toevallig drie sekonden in 
beeld, volgt er prompt een dienstnota 

op de B.R.T. Maar vanuit Meksiko kun
nen wij heerlijk, uren aan één stuk door, 
zien welk frisdrankje aangeprezen 
wordt. 

Het is ook reeds gebeurd dat bij wie-
Ierwedstrijden die door de tv recht
streeks worden uitgezonden, vertegen
woordigers van firma's die publiciteit 
maken langs het parcours, de kamera
mensen een blauw briefje in de hand 
stoppen. Om « toevallig » goede beelden 
te schieten waarbij hun merk er dan 
goed uitkomt. 

Maar officieel kent België geen tv-re-
klame. Asjeblief, 

PIRANDELLO 

Als Pirandello nog leefde zou een 
mens sterk gaan vermoeden dat hij 
steekpenningen geeft aan de B.R.T. 
Kort na mekaar werden immers niet 
minder dan drie Pirandello's door onze 
tv op beeldband vastgelegd : « Ik droom
de misschien » in een realizatie van 
Yvonne Lex, « Zes personages op zoek 
naar een auteur » dat door Bob Storm 
werd in mekaar gestoken en onlangs 
werd in de gentse K.N.S. « De man, de 
deugd en het beest » gekapteerd, voor 
de tv aangepast door Kris Betz in een 
regie van Marcel de Stoop. 

VROUWEN... 

.. zijn niet alleen heerlijke wezens, er 
wordt zelfs een tv-show over gedraaid. 
Jef Cassiers realizeert die en Jo Lee
mans is de grote vedette. Afwachten. 
En zien wat de Dolle Mina's nu van plan 
zijn. 

ZIET U ER WAT IN 

Er bestaat op de tv een eindeloze reeks 
kleine mini-programmaatjes waar door
gaans geen mens zich druk over maakt, 
maar die toch meestal druk gevolgd 
worden. Zo in de aard van Zoeklicht, 
Hier spreekt men Nederlands en Ziet 
u er wat in. 

Dit laatste programma is al aardig 
wat beter geworden sinds men ook ef-
fektieve interviews inlast met mensen 
die een bepaald groot programma in de 
maak hebben en ik geloof wel dat de 
B.R.T. een goede keuze gedaan heeft 
door Walter De Meyere op de kop te 
tikken. Hij prezenteert bescheiden en 
soepel. 

Toch geloof ik dat dit programma nog 
veel aktiever zou worden als men nog 
eens naar een andere formule uitkeek. 

Waarom niet bijvoorbeeld, bij elke Ziet-
u-er-wat-in de een of andere grote of 
kleine beroemdheid in de studio ge
sleurd en aan die gevraagd naar welk 
programma ze in de komende dagen 
gaan kijken en waarom of waarom niet. 
Duur hoeft dergelijke oplossing niet 
te worden en variatie zou er alleszins 
inzitten. 

Voor een keer dat wij nu een kon-
struktief voorstel doen aan de B.R.T.... 

ZOMERCARROUSEL 

De eerste aflevering van Zomercar-
rousel was een vlotte uitzending. Nu 
wil ik mezelf niet als een popspecialist 
voordoen maar ik geloof toch dat Elton 
John een meneer is die in zijn genre ho
ge toppen scheert. 

De regie van Lode Hendrikx was wel 
ritmisch wat bij dergelijk programma 
zeker op zijn plaats was. 

Toch geloof ik dat deze uitzending on
gelegen kwam. En wel hierom : popmu
ziek of hoe je het noemen wil wordl 
vooral door tieners en twens bekeken 
en beluisterd. Nu geloof ik niet dat op 
een zaterdagavond in juni veel jongens 
en meisjes thuisblijven om voor de 
beeldbuis te zitten. Studenten zitten in 
de blok en de rest van de hippe vogels 
zal wel eerder in een jeugdklub, dancing 
of een kroegje te vinden zijn, eerder 
dan ergens voor de beeldbuis in een sa
lonnetje. 

Maar ja, Zomercarrousel is een duur 
programma dus moet het op een zater
avond geprogrammeerd worden. 

Wedden dat op zondagnamiddag een 
groter publiek voor deze uitzending zou 
bereikt worden. En gezien Zomercar
rousel toch niet rechtstreeks op antenne 
gaat, zijn er voor de B.R.T. geen tech
nische moeilijkheden. 

De ploeg van Ten huize van Is deze week te gast bt? prof. Marcel Minnaert een 
naar Nederland na W.O. I uitgeweken Vlaming die heelwat bekendheid verwierf 
op het gebied van de zon en haar bestaan. Donderdag om 21 u. 20, Brussel Ned. 

Voor U w vakanl-ie alles 
G R O E P S R E I Z E N 

Zoekt U nog uw plaatsje In de zon ? 
Wij kunnen U helpen, xelfs in de vakantieperiode I 

Mogelijkheden voor vijftiendaagse vliegtuigreizen : 
TUNEZIE 

(Monastir) : 3/7 - 31/7 - 14/8. 
ROEMENIE 

(Mamaia met rondreis of verblijf in de Karpaten) 
5/7 - 26/7 - 2/8 • 9/8 - 16/8 

JOEGOSLAVIË 
(Cavtat of Srebreno) • 4/7 - 15/8. 

ITALIË 
(Rimini of Sorrento) • 25/7 - 8/8. 

GRIEKENLAND 
2/7 - 16/7 30/7 - 13/8. 

SPANJE 
COSTA BLANCA 

(Benidorm) 28/6 - 9/8 
MALLORCA 

28/6. 

''tv 'tv -tv - tv 

22/6 - 17/8. 

(Puerto Soller) 
COSTA DEL SOL 

(Torremolinos) 
COSTA BRAVA 

(Estartit) • 29/6 - 10/8 
(Playa de Aro) : 17/*^ 

KANARISCHE EILANDEN 
(Ten Bel) : 29/6 - 8/8 - 15/8 

Vanaf 22 augustus is er voor bijna alle bestemmingen 
nog plaats en tot NOVEMBER schijnt in het zuider de zon. 

Om onze kliënten nog beter te dienen blijven onze burelen 
op vrijdagavond open tot 20 u. 

VLAAMSE TOERfSTENBOND 
SinNJakobsmarkt 45-47 - 2000 Anfv/erpefi 

Tel. 31.09.95 (10 lijnen) 
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PRONOSTIEK 

Van de vier ploegen die, op het ogen
blik dat wij dit schrijven, nog in lijn 
zijn, namelijk Brazilië, Uruguay, Italië 
en Duitsland, lijken Brazilië en Duits
land ons de beste kans te maken om de 
fmale te spelen. In geval deze ploegen 
mderdaad de finale spelen — dat weet 
u ondertussen al — wordt het zeer moei
lijk om een pronostiek te maken. Beide 
ploegen spelen helemaal anders De Bra
zilianen, zouden wij zeggen een tikkel
tje artistiek, maar af en toe een tikkel
tje ongeordend (naar onze opvattingen). 
De Duitsers streng sistematisch. zonder 
eigenliik briliante improvizaties Kort
om, duits. Welke van beide opvattingen 
het halen zal, durven wii heus niet voor
spellen. Maar als wij ons dan toch aan 
een pronostiek willen wagen : wij tip
pen op Duitsland. 

BRAVO 

Een woord van lof voor Vital Loraux 
de belgische scheidsrechter m Meksiko 
voor de manier waarop hii de wedstrijd 
Brazilië - Peru geleid heeft. Wii hebben 
hem geen enkele noemenswaardige fout 
zien maken en het feit dat hij, zoals hij 
dat ook in België doet. graag mee in dé 
kijker loopt door noga' spek'il-nlair te 
doen nomen wii er gragg hi- "̂  i-om-
petitie IS op het ogenblik dal wt dit 

hebben moeten sparen, hoelang ze niet 
naar de voetbal zijn mogen gaan in ei
gen land, en hoeveel jaar ze niet hebben 
kunnen roken, tenzij « van een ander ». 
om het nodige geld voor die reis bijeen 
te sparen. Wij hebben daarbij dan tel
kens met peinzende blik onze weder
helft bekeken, en bedacht wat zij zou 
zeggen als wij zo'n zotte toeren zouden 
doen. Want tenslotte hebben vrouw en 
kind er nog niet veel aan als « pee » in 
Meksiko zit. Of is dat al kompensatie 
genoeg ? 

KWESTIE SCHOENEN 

Wellicht hebt u bij het volgen van de 
voetbalwedstrijden op het tv-scherm al 
herhaaldelijk de naam Addidas gezien, 
bij voorbeeld op de tassen van zowat al
le verzorgers. Wel,' het is van het groot
ste belang dat u deze naam goed in het 
geheugen prent, en uiteindelijk gaat ge
loven dat het zowat de enige voetbal
schoenen zijn die op de markt komen. 
De « mundial » is namelijk, net als de 
olimpische spelen in 1968, de arena waar 
de firma's Addidas en Puma, behorend 
aan twee (vroeger samenwerkende) 
broers een strijd op leven en dood leve
ren om met hun sportschoeisel de we
reldmarkt — en men kan bijna van mo-
nopolium gaan spreken — te veroveren 
Zo deinzen er. naar het schijnt, niet voor 
terug om bij voorbeeld de doeane te 
« overtuigen » de schoenen van de kon-

kurrent niet over de grens te laten, of 
om een ploeg duizend paar schoenen 
mee te geven (en een flinke som geld 
bovendien) om ze aan anderen te ver
strekken. 

PRULCOMPUTERS 

Vóór de wereldkampioenschappen 
heeft men geweldig « van zijn tak » ge
maakt over vernuftige computers, die 
aan de hand van steekkaarten met in
lichtingen over de verschillende spelers, 
onfeilbaar de uitslag van de wedstrijden 
kunnen voorspellen. En natuurli jk heeft 
men op voorhand alle uitslagen van 1/8 
finales door de computers laten becijfe
ren. Nog afgezien van het feit dat ver
schillende tuigen voor dezelfde wed
strijd verschillende uitslagen voorza
gen, moet men ook nog vaststellen dat 
de computers er niks meer over weten 
dan de eerste de beste oronostiekslaaf. 
Zowat alle uitslagen die de computer 
juist voorsoelde. had iedereen juist voor
speld. Waaruit dan andermaal en geluk
kig mag blijken dat geen enkel tuig, 
hoe vernuftig ook in staat is 's mensen 
daden — soms inderdaad ook nogal on
berekenbaar — te voorzien. 

LIJK VOORZIEN 

Onze vrees is bewaarheid geworden. 
Voor de Belgen is het bij een soort eu
forie vóór het wereldbekertornooi ge
bleven. Eens bezig was het rap gedaan. 
Tegen El Salvador, we zouden zeggen : 
een goede belgische promotieploeg, werd 
gewonnen, maar daartegen wonnen ze 
allemaal. Dat bracht dus geen aarde aan 
de dijk. Tegen Rusland speelde België 
de promotieploeg, en het werd dus een 
toefeling van belang De beslissende 
match tegen Meksiko kon nog redding 

brengen, maar een geschenkje aan de 
Meksikanen onder de vorm van een 
strafschop, én vooral de lamlendigheid 
van onze spelers, die blijkbaar dachten 
dat ze nóg zaten te zonnen in hun 
droomhotel, beslisten er anders over En 
zo komt dat het grote België, door zo
wat iedereen, volgens ónze gazetten, 
aanvankelijk beschouwd als een ernst ig 
kanshebber, al naar huis was eer de se
rieuze dingen begonnen. 

WONDERDOKTERS 

Mannen die zich, volgens ons, t i jdens 
de lopende « mundial » ook nogal in de 
kijker hebben gelopen, zijn de verzor
gers. Niet zodra was een van de aanbe
den vedetten over zijn « nestels » ge
struikeld, of een stel « soigneurs » kwam 
het veld opgesnord, met een snelheid 
die genoemde vedetten eigenlijk moest 
doen duizelen. Het troetelkind werd op 
de rug gelegd, de kousen afgetrokken, 
indrukwekkende tassen werden op he t 
veld uitgeladen, geheimzinnige flessen 
en potjes geopend en gesloten, en onder
tussen kwam de arbi ter al aanzeilen. 
Het was namelijk zo dat de verzorgers 
juist geteld zestig sekonden tijd kregen 
om de menselijke wrakken, die op he t 
veld uitgeladen, geheimzinnige flessen 
fateren. En zij speelden het klaar. En 
wij die voor de eerste de beste prul we
kenlang naar « den doktoor » lopen... 

ONZE PLICHT 

Wij worden verondersteld onze aan
dacht voor « de mundial » niet te laten 
verslappen, omdat het schoonste — maar 
daar zijn de Belgen dan niet bij — nog 
moet komen. Wat kunnen wij anders 
doen dan nog maar eens een heel stuk 
kostelijk papier rezerveren voor dit 
sportfestijn, n ie twaar ? 

I 

Hl 

¥'% 

Met een eno) m geraas vertrokken de 
deelnemers voor de 24 uren van Le 
Man'i Het werd een gevaarlijke koers 

met alle gevolgen van dien. 

Herhrant verbeterde tijdens de drielandenontmoe-
ttng het belgisch rekord hoogspringen met een 

sprong van 2 m. OS. 
De uitgeschakelde belgische voetbalploeg is maandag op Zaventem 
aangekomen. Het ging er niet zo opgetogen aan toe als bij het vertrek... 

schri.iven nog met gedaan, de moeilijk
ste matchen zullen waarschijnlijk nog 
komen, maar tot dusver hebben volgens 
ons — een uitzondering links of rechts 
niet te na gesproken — alle scheidsrech
ters goed werk geleverd, o.m al door de 
spelers goed in de hand te houden Als 
de wereldbeker 70 een sukses wordt — 
en dat schijnt zo te zijn — dan hebben 
de arbiters daar een niet gei mg aandeel 
in 

EN ZIJ ? ? 

Wij lazen in de kranten met een t raan 
in het oog en een « neusdoek » in de 
hand de ontroerende verhalen van arme 
supporters, die wekenlang hun vrouw 
en kinderen en baas in de steek laten, 
om in Meksiko voor hun land en hun 
shotters te gaan supporteren. Emotie 
wringt ons de strot toe als wij lezen hoe
veel jaar die arme stakkerd daarvoor 

DUBBELGANGER 

Wij zijn zover gekomen dat het 
gezever over Eddy Merckx en het 
« geblageer » over zijn geld de 
geesten van een stel rare kwibus
sen op hol heeft doen slaan. 
Merckx krijgt dus dreigbrieven. 
Onder meer, volgens «Les Sports» 
wist te melden, vóór de wedstrijd 
te Evergem. Als Merckx daar diert 
gaan rijden, zou hem iets ergs 
overkomen. Merckx diert gaan rij
den — waarvoor ons respekt — 
maar de verwittigde rijkwacht 
heeft wel heel de dag voor een bij
zondere bewaking gezorgd. Wi.i 
hebben ernstige bezwaren tegen 
dergelijke dreigbrieven, en we ho
pen dus dat men de schrijvers snel 
zal kunnen opsporen om ze betere 
manieren te leren. Vermits wij er 
anderzijds bezwaar tegen hebben 
dat sommige renners in de koers 
onder politiebescherming staan 
en andere niet, stellen wij voor 
dat men zo rap mogelijk een dub
belganger zoekt voor Merckx, voor 
wie het niet zo erg zou zijn eens 
goed te « zweten ». Dat de man 
dan natuurlijk ook zou moeten 
winnen, kan volgens ons gemak
kelijk « gearrangeerd » worden. 
Het zijn toch beroepsrenners on
dereen, nietwaar 

NIETS MISZIEN 

Tijdens de ronde van Italië is 
big boss Rodoni eens komen kon-
troleren of alles wel verliep zoals 
het hoort. En v;at deed de brave 
man toen de renners elkaar be
gonnen af te tuigen met hun « ve-
lopomp », en de zotte tifosi hun 
favorieten de hellingen opdroegen, 
en de kombientjes en fraudekens 
vrolijk gedijden ' Inderdaad. Ro
doni sliep, en toen hij wakker 
werd kon hij naar waarheid ge-

NIET AL 

VOETBAL ... 
tuigen dat hij niets miszien had. 
Heerlijke kerel, die Rodoni. 

EZELSTREKEN 

Men zal er weeral om lachen 
natuurlijk, in de zeer deskundige 
brusselse sportpers, en in de sa
lons van de Guimardstraat , maar 
wij vinden het toch kubiekdom 
met 15 Vlamingen en 5 Walen, die 
gedurende een kleine maand in 
een luksueus koncentratiekamp 
worden gezet, een doktoor mee te 
geven die geen Vlaams kent. En 
dat was wel het geval, denken wij, 
met dokter Legros. Hoe zou men 
nu willen dat die jongens zich 
thuis voelen, als zij de zorg over 
hun gezondheid — belangrijkste 
kwestie tijdens de aanpassingspe
riode — in handen weten van ie
mand waarvan zij niet zeker zijn 
of hij hen, en zij hem wel volko
men begrijpen. Maar allez, dat 
heeft met sport weer niks te ma
ken, dus zand erover De genieën 
van « den bond « weten immer? 
goed genoeg wat ze doen 

FLAUW 

Door de voetbalgebeurtenissen 
in Meksiko hebben wij de ronde 
van Italië en zijn winnaar, Eddy 
Merckx, zo een.beetje uit het oog 
verloren. Veel is er anders niet 
over te vertellen Merckx heeft 
die zeer slappe « giro » letterlijk 
en figuurlijk « op zijn één been » 

gewonnen. Figuurlijk omdat hij 
geen enkel ogenblik bedreigd 
werd, en heel de wedstrijd door 
het spektakel kon doen verlopen 
zoals hij het graag had. Letterlijk 
omdat hij, naar net schijnt, een 
beetje sukkelt met zijn been, hoe 
wel het dan ook weer niet zó erg 
blijkt te zijn. In ieder geval vin
den wij het betrekkelijk potsier
lijk dat een niet honderd percent 
fit renner een grote wedstrijd als 
de ronde van Italië kan winnen, 
waar hij wil en zoals hij wil. Ge 
moet niet vragen wat de tegenstre 
vers dan waard waren. Niet te ver
wonderen dus dat de ganse ronde 

.n Italië, sportief gezien, maar 
een flauw en zoutloos geval was 

ICKX NIKS 

Onze zeer nationale Jaak Ickx 
heeft tijdens de 24 uren van Le 
Mans andermaal een ongeluk ge
had. Hij is er weer met de schrik 
vanat gekomen, maar zijn peper 
dure wagen lag « in frut », en een 
l^oerskommissaris schoot er het le 
ven bij in. Een andere werd zwaai 
gewond. Wij vinden dat Jaak Ickx 
de laatste tijd toch nogal dikwijls 
betrokken is bij ongevallen, en nu 
gaan wij natuurlijk niet beweren 
dat hij er schuld aan heeft, maai 
wij zouden toch de vraag willen 
stellen of hij, om aan de top te 
komen of te blijven, niet verplicht 
is een beetje te veel riziko te ne 
men Het beroep van autorenner 
moet wel een heel speciaal beroep 
zijn, want in Ickx' plaats zouden 
wij ons al lang hebben afgevraagd 
hoe lang men eigenlijk normaal 
gesproken het noodlot kan blijven 
tarten Terloops gezegd ook " de 
naam ' 'an de doodgereden man 
hebben wi.i nergens .rjevonden 
7,onder enig belang blijkbaar, 
want Ickx had niks. 

f-^'^t.-J:^ li— m n [ ,3fc«Jt,.^-J——^-"•^''iriru i f ^ a 



wu 19 

ALLE SPEELGOED 

Corlvriendt 
STALEN TUINSCHOMMEL (53 kgr.) 

in heldere lakverf 
295 cm. lang, 205 cm. hoog 

2.950 fr. franko huis 
^ Vraag prospektus I 

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

ARBEIDERS 
BEDIENDEN 
ZELFSTANDIGEN 
DAGVERGOEDING 
VOOR 
ZELFSTANDIGEN EN 
LOONTREKKENDEN 

Bestendige 
sekretariaten : 
CENTRAAL SEKRETARIAAT : 

Kipdorp 50 Antwerpen 
TEL. 03/32.31.39 

32.73.05 
PROV. SEKRET. BRABANT 

Emiel |acqmainlaan 124 
Brussel-TeL 02/19.08.64 

PROV. SEKRET. LIMBURG 
Zuivelmarkt 9 Hasselt. 

W O O N I N R I C H T I N G 

K A R V E E L 
L c n W PAS 

u vindt een uitgebreide keuze in onze ploegstofafdeling 

ploegstoffen 

het merk staat in de zelfkant 

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

IIVËKTÎ IEK 

-i weekblad van het grote gezin 
troonstraat 125 
1050 brussei. te l . 02/13.91.70 

meester 
kleermaker 

VERMEESCH 

STEENHOUWERSVEST 5 2 
ANTWERPEN 
Tel. 31.35.83 

NflflR 
UW 

MflflT... 

ZÖ'VEELiBETER 

VERMINDERING VOOR 
_ . .. VU LEDEN 

16« 

18-
19-

12£LM 

Het vlaams
nationaal 
lokaal 
bij uitstek 

ODAL 
Uitbater : 

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

Dinsdag gesloten 

HERMES 
S G H ^ L 

Zuidlaan 54, Brussel 

Volledige 
sekref-ariaatkursussen 

STENO- en DACTYLOGRAFIE 
in v ier talen 

BOEKHOUDEN 

MODERNE TALEN 

HANDELSCORRESPONDENTIE 
ENZ. 

DAG- EN AVONDLESSEN 

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

DE school waar Vlamingen 
zich thuis voelen 

Inl l fst lngen 
Kunst vergu lden 
K u m t verzi lveren 

Herstel l ing van oude en 
moderne schilderi jen 

vi^assen van etsen 

Specialiteit van 
etsen - reprodukt ies 

en schilderi jen 

E N C A D R A 

302.300 EXEMPLAREN WEKELIJKS 
OVER HET GEHELE VLAAMSE LAND 
2.100.000 VERBRUIKERS 

lef Van Hoof 

^ t ïacolbsmarkt 74, Antwerpen - te l . 33.00.12 

Privaat : Uilendreef 4, Halle/Kempen - tel. 79.11.30 

Aanbevolen 
Huizen 

P A P Y R U S 
Boel<- en Papierhandel 

Zaakvoerder : Fons Labeao 
de Ribaucourtstraat 7 

(nabi j iiet Sinf-Jansplein) 
Sint-Jans-Molenbeek - Brussel 8 

Telefoon : (02)28.87.09 

AL AL KEUKENS CLASAL 
Fabrieken te Ramsdonck 

te l . 015/714.47 
Vochtbestand - Vuurvast 

Mat ige prijs 
Voor West-Vlaanderen : 

DE MEYER Walter 
Bruggestraat 136, Zwevezele 

te l . 051/612.84 

H. PELEMAN-MARCKX 
Van Den Nestlei 16, An twerpen 

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

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

11.995 f r . i.p.v. 16.995 f r . 
Andere nnerken grootste kor t ing 

« PIET POT» 
Anfwerpen 's gezell igste 

Bierkelder 
Grote Pieter Potstraat 4 

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

Maandag en dinsdag gesloten 

Bezoek « Casthof 
DE VEERMAN «> 

Kaai 26, St.-Amands a.d. Schelde 
Tel. (053)332.75 

Mosselen - Paling 
Uitbater : Jan Brugmans 

3-2-68 

D R I N K T 

SERVATY 
W I | N 

Duitse Moexelwijnen 
van prima kwaliteit 

ALLEEN-VERTEGENWOORDIGER 

Marcel OMBELETS 
GItschotellei 207 
Borgerhoul 
Tel. (03)21.00.16. 

Vraagt overal onze 
SERVATY-wijnen 

. 

POL'S.... 

Pol's broodjes zi jn steeds verse 
broodjes met kwal i tei tsbeleg (mar» 
t ino - krab - k ip - f i let américaln ' 

kaas) 
Voor uw feesten, bals, kermissen, 

vergader ingen 

Specialiteit : recepties, feesfmenu'» 

(koude schotel) 

Speciale voorwaarden voor 

V.U.-afdel ingen 

Pyckestraat 39 2000 An twerpen 
Tel 03/38.64.17 
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Waar de grens van de kruiperigheid 
ligt in deze grondwetsherziening durven 
we nog niet zeggen. De grendels, de uit
geholde kultuurautonomie zijn derge
lijke staaltjes van vlaamse C.V.P.-laf-
heid dat we echt niet kunnen voorspel
len waar het zal eindigen. 

Met de kranten, een zeldzame uitzon
dering daar gelaten, is het al niet veel 
beter. Het is dan ook met weinig aange
name gevoelens dat we op dit belang
rijk ogenblik in de vlaamse beweging 
een dergelijk overzicht moeten samen
stellen. 

Blijft er gelukkig « Brussel kermis » 
— met en zonder t rompetten — waar 
deïe week weer heel wat klowns op het 
podium gesprongen zijn. 

GAZET VAN ANTWERPEN 

Van de « vlaamse » dagbladen is dit 
he t enige dat die titel nog verdient op 
het vlak van een minimum aantal be
ginselen. «Brussel stad zonder grenzen» 
zegt De Witte terecht, nu het blijkt dat 
ondanks alle grondwetsgeleuter door 
gewone beslissingen de randgemeenten 
(met hun faciliteiten) in een brusselse 
administratief geheel kunnen opgeno
men worden. De Witte is de enige die 
het nog mag of durft zeggen. 

« Maar die bepaling houdt niet in dat 
de brusselse agglomeratie niet kan wor
den uitgebreid. Volgens de voorstellen 
van de regering zouden de agglomera-
tiegrenzen, zowel voor Brussel als voor 
de andere grote agglomeraties, vastge
legd worden bij wet, goed te keuren met 
gewone meerderheid. 

» Nadien zouden wijzigingen aan de 
grenzen van die bestuurlijke gebieden 
ook door een gewone wet kunnen wor
den gewijzigd, maar met dit voorbehoud 
(op papier) dat een gebeurlijke uitbrei
ding van de brusselse agglomeratie geen 
gevolgen kan hebben op het taairegime 
van de gemeenten, die eraan worden 
toegevoegd. Alleen de 19 gemeenten zijn 
tweetalig. 

» Dat is teorie. vermits de zes randge
meenten via de faciliteiten nu al feite
lijk tweetalig zijn. Hun toevoeging aan 
de brusselse agglomeratie, wat bij ge
wone wet zou kunnen gebeuren, vergt 
geen wijziging van het taairegime. Dit 
is nu al tweetalig... 

» Verder blijft er het achterpoortje 
van de ekonomische gewesten. De rege
ring wenst er drie, w.o. het brusselse ge
west, waarvan nog eens de grenzen zou
den vastgelegd worden bij wet, maar 
dan met biezondere meerderheid. Indien 
gemeenten uit Vlaams-Brabant bij het 
brusselse gewest gevoegd worden, is het 
zonneklaar dat zij de facto tweetalig 
zullen worden. Zij zullen in elk geval 
onder brusselse voogdij komen ». 

DE STANDAARD 

Heeft zich als ten tijde van Hertogin-
nedal weer ontpopt tot een kruiper voor 
regerings- en andere invloeden. 

Ze reageren hun eigen slecht geweten 
dan maar af op de Volksunie. Voor na
dere uitleg lezen deze geblinddoekten 
dan maar best de « Gazet van Antwer-

Restaurant 

WALLEBEKE 
Rijksweg Qent-Kortrijk 

ASTENE • DEmZE 

'I Uaandaga gesloten 

pen ». Als ze dat ten minste mogen van 
hun Smaeles en Piersen, 
«In het jongste nummer van het Volks

unie-weekblad « WIJ » wordt nader uit
gelegd waarom de V.U.-senatoren het 
grondwetsartikel 3 ter hebben goedge
keurd, ondanks de grendelprocedure 
waarin het voorziet. Betoogd wordt dat 
de senatoren tegen de grendel-alinea 
stemden, maar daarna het artikel in zijn 
geheel, alinea inkluis, goedkeurden «om
dat daarin voor het eerst de afbakening 
van Brussel-Hoofdstad en het s ta tuut 
der zes randgemeenten werd geregeld ». 
De steller van het artikel voegt eraan 
toe : « Wat zwaarst is, moet zwaarst we
gen ». De redenering is zeer duidelijk : 
Wij nemen de grendel op de koop toe, 
omdat het artikel zelf nu eenmaal zeer 
belangrijk is. 

» Wat dan echter gezegd over een an
dere bijdrage in hetzelfde V.U.-week-
blad, waarin staat dat de goedkeuring 
van art, 3 ter een pyrrhusoverwinning 
is en dat het artikel helemaal geen 
waarde heeft. Het zou de Vlamingen in 
een nog slechtere pozitie dan ooit te vo
ren hebben gebracht ! 

» Hoe ziet de Volksunie het nu eigen
lijk ? Is de afbakening van Brussel be
langrijk of heeft zij geen waarde ? Het 
klinkt biezonder gek t e vernemen dat 
« de vlaamse kleurpolitiekers » zich tot 
een « ongehoord bedrog » hebben ge
leend, waar de V.U.-senatoren toch ook 
ja hebben gestemd ». 

DE NIEUWE LINIE 

Hubert Lampo in tv en dagbladen, dr. 
Ballet in de Senaat hielden een streng 
rekwisitorium over de middeleeuwse 
toestanden waarin de « verzorging » van 
psichische zieken in België nog ver
loopt, dit naar aanleiding van de t ra
gische dood van de auteur Roger van 
de Velde. 

Even voor zijn dood had de auteur een 
lang vraaggesprek met dit noordneder
lands blad. Het meegedeelde zal (te
recht ditmaal) boven de Moerdijk tot 
meewarig hoofdschudden leiden over 
de achterlijke Belgen. 

« Citaat : ... « Wie door het gerecht 
ontoerekenbaar bevonden wordt, krijgt 
een internering in de psichiatrische af
deling van een gevangenis. Het regime 
is er precies hetzelfde als in de eigen
lijke gevangenis. Het kontakt met de 
« genezers » beperkt zich tot t ien minu
ten bij je aankomst in de afdeling. Be
houdens uitzonderlijke gevallen of ge
vaarli jke krizis kom je pas zes maan
den later opnieuw voor de psichia
trische kommissie, die dan besluit tot 
voortzetting van de internering of vr i j 
stelling op proef. Intussen is van behan
deling inderdaad geen sprake, tenzij je 
de opsluiting of toedienen van kalme
rende middelen als behandeling wilt 
voortzetten ». 

DE ZEEWACHT 

« Naar een belgische zaak Dreyfus ? » 
vraagtitelt dit vooraanstaande west-
vlaamse weekblad naar aanleiding van 
het boek van professor van Isacker en 
de open brief van Mik Babyion aan 
Vossen. 

Ook dergelijke schanddaden van het 
belgisch « gerecht » zouden boven de 
Moerdijk moeten bekend geraken. 

« De publikatie van dit dokument 
heeft reeds heel wat beroering verwekt. 
Vrijdagavond werd door « Broeder
band Gent » in het Casino aldaar een 

druk bijgewoonde amnestievergadering 
belegd, waar in hoofdzakelijk de zaak 
Laplasse in het licht werd gesteld. Joer-
nalist Louis De Lentdecker, erkend ver
zetsman, alsook Karel van Isacker, 
drongen er aan op een herziening van 
het proces. Laatstgenoemde noemde de 
zaak Laplasse niet enkel een gerechte
lijke dwaling maar zelfs een kar ika tuur 
van rechtspraak, en stelde de h. Vossen, 
tans prokureur des Konings te Brugge 
doch toenmalig substi tuut van de krijgs
auditeur, hiervoor verantwoordelijk. 

» Mik Babyion, volksvertegenwoordi
ger van de Volksunie, legt het er blijk
baar zelfs op aan van de zaak Laplasse 
een belgische « zaak Dreyfus » te ma
ken. Waar professor van Isacker in zijn 
boek geschreven had : « Maar zelfs nu 
blijft een herziening van deze zaak tot 
het rijk der utopieën behoren », meent 
Babyion dat een herziening zich noch
tans duidelijk opdringt. 

» Het valt te hopen dat een nieuw on
derzoek, zo dit nodig mocht blijken, in 
alle sereniteit zou gebeuren. Indien hier 
werkelijk een gerechtelijke dwaling is 
geschied, is het inderdaad volkomen ge
rechtvaardigd dat I rma Laplasse in eer 
zou worden hersteld. ». 

ANTENNE 

Zelden grijpen we in de ruime korf 
van de regionale Volksuniepublikaties. 
Maar nu doen we het dan toch. Coppie-
ters ons aller « Maurits » werd zo pas 
vijftig. Het arr . blad van Sint Niklaas 
verscheen bij deze gelegenheid als een 
soort Liber Amicorum met een rijk ge
varieerd bijdragengeheel van oud-
scouts, leraars, V.V.B.-ers, bond grote 
gezinnen, Volksuniekopstukken, kortom 
ui t dat eindeloze aktivitei tsprisma 
waarin Maurits aktief was in die voor
bije jaren. De keuze was bijna onmoge
lijk, maar uit het geheel dit pitt ig stuk
je van Dries Caluwaerts. 

« Maurits Coppieters blijft voor ons 
de charmante petroleur die, terwijl 
honderden politici en politikasters ver
kozen te zwijgen ofschoon hun mandaat 
hun verplichtte te spreken, op ontelbare 
vergaderingen, bij duizenden jongeren 
het goede zaad uitdroeg. Hij sloeg het 
vuur in de pan of maakte van het al te 
lage pitje de helle steekvlam die jaren 
later de verroeste s t rukturen op een wel 
zeer exalterende wijze zou losbranden ». 

VOLKSGAZET 

Elke beweging heeft de voormannen 
die ze verdient. De Fransen droomden 
eeuwen van de Rijngrens. Daarom wel
licht kozen de fransdolle Brusselaars 
Monsieur van Rijn voor hun « aux ar-
mes citoyens-komitee ». Hun klaxon- ^ 
trompettenbffensief wordt door Jos van 
Eynde reeds vooraf de folklore ingela-
chen. 

« De hooggeleerde professor heeft 
hun immers het wachtwoord meegege
ven dat zij, door middel van vier hoorn
stoten (we bedoelen met de toeter van 
hun auto !), moeten skanderen : « Brus
sel Vrijheid — Non au carcan » of liefst 
vice versa, het Frans eerst ! 

» Dit spektakel zal al de moeite van 
het beluisteren waard zijn. Het kan trou
wens sukses hebben. Want wij vermoe
den dat menige automobilist, zelfs 
Volksuniemannen, als zij door de hoofd
stedelijke toeteraars worden opgehou
den, ook hun klaxon in werking zullen 
brengen. Wij weten immers uit vlaamse 
ervaring dat men klaxons, naar belie

ven, alles kan laten zeggen wat men 
wil. Hebben zij in de afgelopen jaren al 
niet, eveneens tweetalig «A bas CoUard» 
of « Weg met Collard » of eental ig 
« Leuven Vlaams » getoeterd ? 

» De h. van Ryn, moderne Josué, 
schijnt nochtans niet overtuigd dat de 
verenigde klaxons van de ve rdruk te 
Brusselaars, gevoegd bij de razende van 
degenen die doodgewoon in een opstop
ping zijn vastgeraakt en hun ongeduld, 
zonder politieke bijbedoeling, manifes
teren, voldoende decibels zullen ontwik
kelen om het dwangbuis te doen sprin
gen of de « vlaamse muur » rond de 19 
gemeenten te doen instorten. 

» Daarom zoekt hij nog hulptroepen 
bij he t voetvolk ! 

» Wie te voet is, dekreteerde hij , moet 
« zijn gedachten tot uit ing brengen door 
middel van een clairon, een t rompet of 
een ander muziekinstrument !! ». 

WALTER LUYTEN. 

ABONNEER NU ! 
De abonnementspri js op ons 

blad bedraagt vanaf de tweede 
helft van de maand tot einde 1970 
192 fr. 

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

WALTER ROUND 
Gcdijrlomeerd opticlui, erk«ad door 

aj]a zitluQfQfiduii 

KSRKSTRAAT 5», ANTTORPEN 

(Let op hat huisnummer I) 

ALLE GLAZEN 
AUE MONTUREN 

V«ar lotm TM dit blul: 10 '/i k«Rlii( 

Groepen en maatschappijen 
allerhande !!! 

Speciaal voor U bedacht. 
IEDER DORTMUNDER 

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

INTERESSANT 
Avondmaal op vrijdag, 

zaterdag of zondagavond 
in een gezellige sfeer. 

Nadien kri jgt U gratis gedu
rende 5 uur een der beste 

Oberbayern orkesten 
Middag- en avondmaal in groep 
gezellig, f i jn, goed en goedkoop 

De grote specialiteiten zijn : Ochsen-
schwanzsuppe - Hongaarse goelasj -
Eisbein mit Sauerkraut - Kip aan het 
spit - Krachtvleesschotel beter dan in 

Duitsland 

Inl ichtingen ter piaatse 
THIER BRAU HOF 

Leuven - Tel. (016)46311 
THIER BRAU HOF 

Hulste Tel. (056)71536 
THIER BRAU HOF 

Antwerpen - Tel. (03)312037 
DE KLAROEN 

Aalst Tel . (053)22853 
THIER BRAU HOF 

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

HEBT U REEDS 
de jongste uitgave van de VOLKSUNIE-PERSDIENST 

« FEDERALISTISCH VOORSTEL 
VAN DE VOLKSUNIE» ? 

• Een ontontbeerlijk dokument voor wie wil klaar zien in het vraag
stuk van de staatshervorming in België. 

• Een klare en duidelijke uiteenzetting van het enig alternatief te
genover het huidig geknoei : het federalisme zoals de Volksunie 
dit ziet en voorstelt. 

Te verkrijgen op het Volksunie-Sekretariaat, Voldersstraat 71 , 1000-Brussel of door stor
ting van 15 fr. op postrekening nr. 14.76.97, VZWD Volksunie Brussel 1. 

BECO 
levering 

BECO 

BECO r 

p.v.b.a. BECO 

Tel. 

van gas- en 

^ 

Benzinestations 

/erwacht ook Uw 

Krijgsbaan 236 

: (03)52.81.73 

BECO 
stookolie ! 

BECO 
! 

bestelling ! 

ZWIINDRECHT 

32.02.10 
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bewegingswijzer 

ANTWERPEN 
Antwerpen (stad) 
KOLPORTAGE 

Zondag 21 juni in het cen
trum der stad, met de radiowa-
gen. Vertrek lokaal Tyrol, Na-
tionalestraat 22 om 10 u. 
VUJO-INSTUIF 

De VUJO-kern afd. Antw. 
Stad organizeert deze aantrek
kelijkheid op vrijdag 26 juni 
om 20.30 in het lokaal De Bok
kenrijders Stoofstr. Antwerpen. 
FINANCIËLE STEUN 

Twee of drie frank per dag 
wegleggen en dit tot aan de 
verkiezingen in oktober ; is dat 
iets onmogelijk ? Per maand 
berekend, een som, naar uw 
believen, op te sturen of af te 
geven op het sekretariaat Wet
straat 12, Antwerpen. 
VAKANTIE 

Het sekretariaat zal gesloten 
zijn vanaf 1 juli tot en met 22 
juli. 

Balen 
EERSTE ZOIMERBAL 

Het eerste bal van onze jonge 
afdeling Balen-OLmen zal plaats 
hebben op zaterdag 20 juni van
af 20 uur in de zaal « Graciel-
la », Vaartstraat 32 te Balen, 
met de 2 D.J.'s « Ricky Bleu » 
en « Shady Pépé ». 

Borgerhout 
ADRESVERANDERING 

Onze verantwoordelijke voor 
de organizatie : Piet Willems, 
woont tans : Bleekhofstraat 
113-10/D, te Borgerhout (post-
nr. 2200). Tel. 03-36.43.08 (onge
wijzigd). 
WERE-Dl 
SPORENHERDENKING 

Vrijdag 26 juni te 20 u. in de 
zaal Cortina, Kerkstraat, Ant
werpen. Als sprekers : Karel 
Dillen, Francis van den Eynde 
(V.U. Brussel) en Peter van der 
Zon (Amsterdam). 

Toegangskaarten : 100 en 40 
fr. (jeugdkaarten : 20 fr.) door 
storting op postrek. 166.488 van 
Were-Di, Antwerpen, of af te 
halen bij van Boghout, Jor-
daenskaai 3 te Antwerpen. 
GULDENSPORENFEEST 
TE BORGERHOUT 

Het jaarlijks Guldensporen-
feest, ingericht door het Ge
meentebestuur Borgerhout, 
wordt dit jaar gehouden op 
donderdag 9 juli te 20 u. op de 
speelplaats van de Jongens
school te Boelaerpark. Willem 
De Meyer zal van de partij zijn. 
In geval van slecht weder gaat 
dit feest door in de feestzaal 
van genoemde Parkschool. Toe
gang vrii. 
NAAR DE 
IJZERBEDEVAART 

Inschrijvingen én betalingen 
dienen gericht voor 28 juni bij 
de penningmeester van V.O.S. : 
Jan Peeters, Lage Weg 158, Ho
boken (postnr. 2710) tel. : 
27.63.88. Stortingen op postrek. 
van V.O.S. Antwerpen nr. 
117.659. Prijs per persoon 125 fr. 

Voor de eetmalen zal er dit 
jaar niet gezorgd worden ; ie
dereen is dus vrij. 

Vertrekken zijn voorzien aan 
de Gitschotelwijk, Gemeente
huis Borgerhout en te 6 u. stipt, 
als laatste vertrekhalte : Auto
park Ateneum, Antwerpen. 

Best bij het bestellen de juis
te vertrekplaats te vragen. 

Alle inlichtingen en toetre
dingen kunnen voor 28 juni ook 
gedaan worden bij onze vriend 
Jos. Verbergt, Florastr. 81 te 
Borgerhout (postnr. 2200). 
BETER LAAT DAN NOOIT 

Pas nu ontvangen wij bericht 
dat onze vrienden, de hr. en 
Mevr. Flor Raeymaekers hun 
zilveren bruiloft vierden. 

Onze hartelijkste gelukwen
sen zijn er daarom niet minder 
gemeend om. 

Herentals 
OPTOCHT 

Een V.U.-optocht zal op za
terdag 27 juni de stad door
trekken voorafgegaan door de 
V.U.-fanf-are Kempenland en 
het trommelkorps van de V.U.-
fanfare Antwerpen. Tevens 
aankomst van de arrondisse-
mentele autokaravaan waarna 
toespraak door volksvertegen
woordiger Belmans. Vertrek 
van de optocht te 15 u. op het 
Marktplein. 

Kontich 
BEVLAGGINGSAKTIE 

In samenwerking met ver
schillende organizaties werd 
een bevlaggingssekretariaat op
gericht. « Leeuwen » zijn te be
komen bij Ferre De Beukelaer, 
Kosterijstraat 6, Kontich of in 
het lokaal « Alcazar ». 

Mechelen ( a r r . ) 
ARRONDISSEMENTSRAAD 

De arrondissementsraad ver
gadert uitzonderlijk op vrij
dag 26 juni om 20.30 u. in de 
« Dageraad », Hallestraat, Me
chelen. 

Deze arrondissementsraad is 
de laatste voor het verlof, zo
dat alle afgevaardigden zeker 
aanwezig dienen te zijn. 

Merksem 
11 JULIHERDENKING 
Donderdag 25 juni met Vlaams 
Kunstkabaret. Kaarten (20 fr) 
voor" de ledfti van onze afde
ling, van V.O.S. en van de 
Vlaamse Kring Groeninghe bij 
de ondervoorzitter van de 
V.O.S.; Sint Lutgardisstraat 56. 

Mortsel 
BEVLAGGINGSAKTIE 

Ook uw leeuwevaandel ligt 
klaar aan 195 fr. (1.50m/1.50m) 
ijzersterk en kleurvast. Te be
stellen bij Wim Claessens -
Liersesteenweg 197 - Mortsel. 
(Tel. 55.39.09). 

Niel 
GEMEENTERAADS
VERKIEZINGEN 

Onze kandidatenlijst voorde 
gemeenteverkiezingen is tans 
opgemaakt. Met de kandidaten 
bestudeert het bestuur nog en
kele technische punten uit ons 
verkiezingsprogramma. 

Wie onze kiesstrijd finan
cieel wil steunen, kan kontakt 
opnemen met één der be
stuursleden of kan zijn bijdra
ge (klein of groot) overschrij
ven op postrekening 370 van 
de Generale Bankmaatschap-
pij te Aalst voor Volksunie 
Niel, rekening 10/39473. Harte
lijk dank bij voorbaat 
IJZERBEDEVAART 

Volksunie afdeling Niel legt 
op 5 juli een bus in naar Diks-
muide. Prijs : 120 fr. per vol
wassene, kleine kinderen, die 

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

M * m l breughel 
fuiien tersl 
volledig pension 
kamers met ontbijt 
alle komfort 
maaltijden tegen alle prijzen 
speciale voorwaarden 
voor groepen on autocar* 
vraag inlichtingen 

op de schoot kunnen zitten : 
gratis ; kinderen jonger dan 14 
jaar, betalen 60 fr. 

Vertrekuren : Hemiksem 
Muziekschool 6u.l5 ; Post St 
Bernard 6u.20 ; Schelle Fabio-
lalaan (Kapelstraat) 6u.25 ; 
Niel Kruisweg 6u.30 ; Hellegat 
6u.35 ; Boom Markt 6u.40. 

Inschrijven bij : Hemiksem : 
Campo Jozef, Atlethiekstraat 
120. Schelle : Delrue Lode, Fa-
biolalaan 106. Niel : De Koek 
Georges, Karl Marxstraat 42. 
De Decker Marcel. Schutters-
hofstraat 26 en Deheusch Luc, 
A. VermeylenstraatS. Boom : 
De Koek Piet. Antwerpse
straat 55. 

Turnhout 
PROPAGANDA 

In haar advertenties van juni 
in de « Gazet van Turnhout » 
(22.500 exemplaren) stelt de 
V.U.-afdeling opnieuw : Groot-
Turnhout, leefbare agglomera
tie van 100.000 inwoners i. pi. v. 
« Klein-Turnhout, C.V.V.-Turn-
hout » ; een komfortabele snel
trein naar Antwerpen, als on
derdeel van een Internationale 
lijn : Antwerpen enz. — Turn
hout — Eindhoven — Ruhrge-
bied ; het federalisme in plaats 
van het oude rotzooi en een re-
kreatieraad, hipermodern re-
kreatiedomein en sporthal, toe
risme. 

Wiinegem 
NAAR DIKSMUIDE 

Inschrijvingen voor de IJzer
bedevaart tot 3 juli in het Vle-
minckhof. Marktplein 8. Ver
trek te 6.30 uur aldaar. Na de 
plechtigheid gaat het naar de 
westvlaamse bergen voor gezel
lig verblijf en volledig warm 
avondmaal. Kostprijs voor reis-
avondmaal 150 frank. 
GEMEENTERAADS
VERKIEZINGEN 

Ons elftal werd onlangs sa
mengesteld. Ook over de rang
schikking blijken geen proble

men te bestaan, hoewel even
tuele vervangingen of verschui
vingen nog altijd mogelijk zijn. 
De gemiddelde leeftijd van on
ze kandidaten bedraagt 35 jaar. 
De werkvergaderingen worden 
zeer druk bijgewoond. Na de 
pollvergadering van 25 juni 
wordt de definitieve lijst be
kend gemaakt. 

Wilrijk 
OVERLIJDEN 

Ons ontviel op 42-jarige leef
tijd, de heer Rik Cockx, op
recht Vlaming en trouw lid van 
onze afdeling. 

Onze welgemeende deelne
ming. 

zoekertjes 
Dame 45 jaar, zeer betrouwbaar en 
bedreven, zoekt full-time of part
time werk Boekhouding omgeving 
Leuven of Brussel. Kontakt via sena
tor M. van Haegendoren, Guido Ge-
zellelaan 63 - HEVERLEE. T 96 

Jonge regentes Ned.-Duits-Engels. 
Goed dactylo. Zoekt passende be
trekking buiten het onderwijs. 
Schrijven of telefoneren senator 
Jorissen (015)19994. T 97 

Gemeubeld appartement voor max. 
5 personen te huur gedurende de 
zomermaanden, op 100 m. van de 
zee te Raversijde - Middelkerke 
Gunstige voorwaarden. Tevens ge
meubelde kamers te huur met of 
zonder ontbijt. Tel. 059/729.40. 

T 85 

31-jarige gehuwde en vlaamsover-
tuigd? inpakker - hulpmagazijnier, 
Brussel, wegens taairedenen ontsla
gen bij een brusselse firma zoekt 
werk In drukkerij, papierhandel of 
uitgeverij. Schrijven bur. blad dat 
doorzendt. T 103 

Maatschappelijke assistente zoekt 
dringend werk. Schr. of tel. sen. 
Jorissen, Astridlaan 80, Mechelen, 
tel. 015.19994. T 89 

V.U.-MANDATARISSEN 
Het BESTE WAPEN in Uw 
KIESKAMPACNE 

na Uw WELSPREKENDHEID 
is de 

REKLAMELUCIFER ! 
Schrijft nu voor inlichtingen ; 

« PUBLi-SPIECEL » - Pijckestraat 59 - 2000 Antwerpen 
Bellen na 19 u. (03)37.95.92 

DEBROUWERI) MOORTGAT 
2659 BREENDONK TEL (03)78.71.21 

is bekend om haar beroemde en uitstekende 
BIEREN en LIMONADEN 

Breendonk ligt in Vlaanderen 
dus UW streek, UW volksgenoten I 

Geniet van een 
aangename 
levensavond 
in het rustoord 

HUIZE 
LOREIN 

FAMILIALE SFEER 
Paddegatstraat 133 
TEL. 015/718.35 

2921 Nieuwenrode 
15 km. van Brussel (4 km au
tostrade Brussel-Antwerpen). 

VOOR EEN VEILIGE GELDBELECGINC 

VOOR EEN GOEDE BOUWGROND 

VOOR AANKOOP EN VERKOOP VAN 

ONROERENDE GOEDEREN 

via "GROEP DE BONDT" 
Coremanssf-raat 22. Berchem-Antwerpen 

Telefoon : 03/30.18.85 

56-jarrge boekhouder met uitge
breide ervaring inzake personeels
beleid en algemene administratie 
zoekt betrekking in het Brusselse. 
Z.w. senator Lode Claes, College
straat 22, 1050 Brussel. T 102 

Apoteker vraagt deft, dienstmeisje 
in gez. 3 schoolgaande kinderen -
vaatwasmach. - dagelijks werk -
vrouw aanwezig. Goed loon. Ver-
heyen. Lage Kaart 231 , Brasschaat, 
tel. 03/518390. T 98 

Jongedame, gehuwd, zoekt alg. 
kantoorwerk omgeving Brussel. 
Kontakt via sen. M. van Haegendo
ren, Guido Gezellelaan 63, Hever-
lee. T 99 

FLANDRIA-SALOU-SPANJE 
Partik. verh. modern appart. geTn-
stall. badk. en keuken, aan fi jn 
zandstrand, juli en aug. è 11.200 fr. 
sept. 5.600 fr. alle kosten inbegre-
pen. Tel. 014/21710. T 100 

Spanje, appart. nog vrij voor eerste 
helft juli, plaats voor zes personen, 
distrikt Taragona, ± 5 0 m. van mooi 
zandstrand. Prijs : 6.000 fr. Frans 
Van Moorter, Oudenaardse Steen
weg 121, Erpe bij Aalst, tel. 0 5 3 / 
22911. T 101 

Vlaamse kinderbewaarplaats te Et
terbeek zoekt hulp - 10 kleine kind
jes. Tel. 34.61.72. T 104 

Belangrijke financiële instelling te 
Brussel zoekt jonge jurist tevens 
zeer beslagen in ekon. kwesties, 
voor zeer belangrijke en verant
woordelijke taak. Goede bezoldiging 
en promotiekansen. Kontakt via 
sen. Lode Claes, Kollegestraat 22, 
1050 Brussel, tel. 02/12.94.85. 

T 105 

Zoek betrouwbaar gezin in Bretan» 
je, om mits vergoeding twee zes
tienjarige meisjes in de gelegenheid 
te stellen vlot Frans te leren spre
ken, liefst tweede helft juli : De 
Meester, Haasdonkse stwg 58, 2690 
Temse. T 106 

Wegens uitbreiding gevr. reizigers 
voor enkele prov. in het land, voor 
onze reklamelucifers. Enkel schrif
telijk : Publi-Spiegel, Pijckestr. 59, 
2000-Antwerpen. T 107 

Wie wenst kindje bij te houden van 
1 september af, vier dagen per 
week, behalve tijdens schoolvakan
tie, bij voorkeur omgeving : Padua-
plaats, Evere. Tel. (02)34 89.32 

1 108 

Vakantiewoning in Portugal, zeven 
personen, 5 minuten van zee, mooi 
strand, zeer matige prijs. Telefoon 
(014)54.101. T 109 

Gevr. voor officiële instelling i 
houtbewerker, diploma A3 en vr. 
of m. klerk-tipist(e) of klerk-op-
steller(ster) volgens diploma Schr. 
senator dr. R. Roosens, Markgrave-
lei 28, Antwerpen. T. (03)38.01 37. 

T 110 

Gevr. een tweetalige vrouwelijke 
bediende - telefoniste - daktilo, 
wonende omgeving Tienen. Kontakt 
via Dosfel instituut. Tribunestraat 14, 
Brussel I. TeL (02)19.12.02. T 111 

Afgestudeerde maatschappelijk as
sistent zoekt werk liefst in Brabant 
of omgeving. Kontakt via senator 
M van Haegendoren, Guido Gezel
lelaan 63 - 3030 Heverlee (tel. 
016/245.45) . T 112 

I . van Oversfraeten 
Hoofdredakteur 

Alle briefwisseling voor 
redaktie naar 
Rotatyp. Sylvain Dupulslaan 
110 1070 Brussel Tel. 
23.11.98 

Beheer 

Voldersstraat 71 , Brussel 1 
Tol. (02)125.160. 

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

480 tr 
Steunabonnement 820 fr 

(minimum) 
Losse nummers 8 fr 
Alle stortingen vooi het blad 
op oostrekentng 1711.39 
«Wij» Vlaams-nationaal week 
blad 

Verantw uitgever Mr F Van
der Eist Beizegemstras* 20 

Brussel 12 
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Brabant 

Asse 
GESPREKSAVOND 
DOSFELINSTITUUT 

Het Dosfelinstituut richt een 
gespreksavond in over ruimte
lijke ordening op zaterdag 20 
juni in het Kummelshof van 19 
tot 22 u. Twee onderwerpen 
worden behandeld : het tech
nisch aspekt van de ruimtelijke 
ordening (algemene plannen 
van aanleg, bijz. plannen van 
aanleg en gewestplannen) en 
« d e ideale ruimtelijke orde
ning : principes en toepassing 
op het gewest Brussel ». Inlei
der : de h, H Leyseele. 

Inschrijvingen bij de h Etien-
ne Keymolen, Steenweg naar 
Brussel. 111 te Asse, tel. 52.6,5 65 
tegen 25 fr.. sillabus inbegre
pen 

Brussel (arr.) 

FEDERALISTISCH 
OFFENSIEF 

_ Voor het grootscheeps federa
listisch offensief van onze par
ti j , tevens een stap naar de de
finitieve inzet van de verkie
zingskampanje, zijn er op het 
arrond. sekretariaat affiches 
voorzien. De arrond pronagan-
daleider zal voor de verdeling 
tussen de afdelingen een rond-
draagdienst organizeren. Wij 
hoeven er niet op te wijzen — 
denk aan Kamer en Senaat — 
dat deze affiches zo vlug moge
lijk het straatbeeld moeten be
heersen 

FINANCIEN 

Een aantal afdelingen is ach
ter met het binnensturen aan 
de arr. verantw. Financiën van 
hun eerste driemaandelijks fi
nancieel verslag. Dit moest ge
beuren voor 15 mei jl. Wij ver-
vrachten zeer vlug dit verslag 
van de laatkomers 

ARR. SEKRETARIAAT 

Het arrondissementeel sekre
tar iaat is open elke werkdag 
van 19.15 tot 22 u. Tel. 17.92.18. 
Adres: Dupontstraat 27 Schaar
beek 1030 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
VOLKSVERTEGENWOOR. 
DIGER DR VIK ANCIAITX 
'1ste dinsdag v/d maand 19 tot 
20 uur Arrond sekretariaat, 
Dupontstraat, 27 te Schaarbeek 
20.30-21 u • Oude Balcaan Wem-
mei 
2de dinsdag v/d maand 19,30 
20.30 u. : Gouden Voorn, Hout-
kaai. Vilvoorde : 21-21.30 u. : 
Egmont, Dorpstraat, Machelen 
3de dinsdag v/d maand 19,30 
20 uur • Fenikshof te Grimber
gen , 20 - 20,30 Bij Buelens, 
St Amandsplein. Strombeek 
21 21,30 uur Kummelshof 
Brusselsesteenweg te Asse 
4de dinsdag v/d maan" 19 - 20 
u u r : Bij Theo Pauwels Haacht-
sesteenweg te Evere , 20 21 
uur • Bij Pancken, Vilvoorde
laan, 60 te Zaventem , 21 uur 
Avondlust te SteenokkerzeeL 

SOCIAAL 
DIENSTBETOON 
VOLKSVERTEGEN
WOORDIGER E. DE FACQ 
— 23 juni 1970 : Opwijk (af
spraken via F Berghmans. Ni-
novestraat 28) 
— 24 juni 1970 : 6 uur Dworp, 
Café De Leeuwerik. Kerkplein; 
7 uur Buizingen, In de Welkom, 
d'Exaerdestraat : 7.30 uur Hal
le, Café De Sleutel, Markplein. 
Afspraken voor Overijse en 
Hoeilaart kunnen gemaakt wor
den door bemiddeling van IVI. 
Dominet Esdoornenlaan. 53 -
Overijse 

_ Alle schriftelijke vragen 
richten aan het adres : B^rker-
zeelstraat 12 - St. Ulriks-Ka-
pelle 

ARR. RAAD 

Volgende arrond. raad op za
terdag 27 juni om 15 uur in 
Waltra-Stan Philips, Arduin-
kaai te Brussel. 
AKTIE BRUSSEL 

Het arrondissementeel be
stuur en de mandatarissen dan
ken iedereen van harte die, of
wel door zijn aanwezigheid, of
wel door zijn inzet er toe heeft 
bijgpdragen dat de nationale 
meeting in de Magdalenazaal, 
ondanks het goede weer. uit
groeide tot een sukses. 

Brussel ( s t a d ) 

VLAAMSE POSTZEGEL 

De Vlaamse postzegel van 1 
fr. wordt de « hit » van alle 
propagandastunts. Voor alle 
postzegelverzamelaars wordt 
dit dan een extraatje. Immers 
een door de P.TT. afgestempel
de zegel verkrijgen is helemaal 
niet moeilijk. 

Inlichtingen en bestellingen : 
Lokaal Uilenspiegel, Pletinckx-
straat 38 te Brussel 1. 

NAAR DIKSMUIDE 

Vertrek 7.30 uur aan lokaal 
Uilenspiegel, Pletinckxstr. 38, 
Brussel I. 

Tot 3 uur in Diksmuide, na
dien gezellig samenzijn in de 
Vlaamse Ardennen, met breu-
geliaanse maaltijd, kwis, dans. 
enz. enz. 

Voor inlichtingen : Uilenspie
gel, tel. 02/12.13.74. 

V.U.-LIJST 

De afdelingen van Brussel 
stad kregen van het arr. be
stuur toelating om in Brussel 
een aparte Volksunie-lijst in 
te dienen bij de komende ge-
meenteraadsverkiezmgen. Zij 
blijven echter steeds bereid om 
over te gaan tot een eventuele 
Vlaamse Eenheidslijst. Wij 
wensen de mensen van Brussel 
veel sukses toe. 

Dworp 

UITSLAG 

Winnende loten van ons V.U.-
afdelingsbal van 30 mei jl. : Ie 
prijs : n r 438 : Tuinzetel ; 2e : 
n r 398 : twee smeedijzeren kan
delaars ; 3e : n r 305 : twee fles
sen Porel ; 4e : nr 152 • fles 
schuimwijn ; 5e : nr 286 ; kou
pon stof ; 6e : nr 148 : kussen ; 
7e : n r 450 : glazen asbak ; 8e : 
nr 172 : bus autopolish ; 9e : nr 
486 : bus auto shampoo. Af te 
halen bij de afdelingssekretaris. 

Strombeek-Bever 
NAAR DIKSMUIDE 

Onze afdeling legt een bus in 
naar de IJzerbedevaart te Diks-
nu ide : 's namiddags uitstap 
l a a r de Rodeberg en de Kem-
melberg. Vertrek aan de kerk. 
Prijs : bus en toegang 150 fr. 
Toeslag van 40 fr. voor een zit
plaats 

Zo vroeg mogelijk inschrij
ven bij mevr. Jannes, Vander-
nootstraat 2. 

Oost-Vlaanderen 
Dendermonde (arr.) 
VUJO 

Woensdag 24 juni om 20 u. 
spreekt senator Baert in « Den 
Ommeganck », Grote Markt te 
Dendermonde over de grond
wetsherziening. Daar senator 
Baert deel ui tmaakt van de 
kommissie voor de grondwets
herziening kan het belang van 
deze informatieavond niet ge
noeg worden benadrukt. 

Gent (stad) 

IJZERBEDEVAART 
5 JULI 1970 

« Rubenshof » Borluutstraat, 
richt voor de IJzerbedevaart 
een busreis in naar Diksmuide 
Vertrek om 7u.30, terug via 
Brugge om 20 u. Prijs : 90 fr. 
Inschrijvingen « Rubenshof ». 

Merel beke 
11 JULI 

Zaterdag 11 juli om 20 u., zaal 
Nova, Hundelgemstraat, jaar
lijkse Sporenherdenking inge
richt door alle kulturele vereni
gingen van de gemeente. Gast-
vedettc Jos Gijsen. 

Munkzwalm 
11 JULI-VIERING 

Op zaterdag 11 juli te 20 u. 
eerste 11 juli-viering in het 
« Molenhuis ». Feestredenaar 
Dr. R. van Leemputten. De 
zwalrnse blaaskapelle treedt 
op. 

Inrichting de « Vrienden 
van de Zwalm ». 

West-Vlaanderen 
Brugge (stad) 
GEMEENTERAADS
VERKIEZINGEN 

Alle leden worden deze week 
aangeschreven om hun mede
werking voor de propaganda, 
het sekretariaatswerk of finan
ciële steun toe te zeggen. Mede
werkers zullen nodig en wel
kom zijn. Daarom : laat U niet 
bidden en meldt U bij de sekre-
taris voor de « job » die U het 
best past of meest aanspreekt : 
Jaak Naessens, Ontvangers
straat 10, Brugge. Dank bij 
voorbaat. 

Bij hetzelfde schrijven wor
den de leden er at tent op ge
maakt dat ze eventueel hun 
kandidatuur voor de a.s. ge
meenteraadsverkiezingen kun
nen stellen. 

Bredene 
W. LUYTEN 
OVER FEDERALISME 

Voor een uitgelezen publiek 
kwam Walter Luyten ons on
derhouden over het federalis- | 
me van onze parti j 1 Dit ge- 1 
beurde in het kader van het 1 
Dosfelinstituut, en onze leden ' 
kregen hiermee een flink pak 
bagage mede. 

De Moeren 
HUWELIJK 

Zaterdag jl. vond te Adin-
kerke (voor die gelegenheid 
warempel bevlagd met de 
leeuw) het huwelijk plaats van 
Lieve Bruynoghe, dochter van 
onze kantonnale gevolmach
tigde Urbain Bruynoghe, met 
de heer Paul Feys. Tal van le
den waren opgekomen, waar
onder senator van de Weghe, 
kamerlid Lootens, afgev. van 
het arrondissementeel en van 
de afdelingsbesturen van Veur-
ne-De Panne en van Alverin-
gem ! Het was een V.U.-feest! 
Wij feliciteren het bruidspaar 
en beide ouders van harte . 

Diksmuide 
IN MEMORIAM 

Op slechts 43-jarige leef tij a 
ontviel ons op totaal onver
wachte wijze ons medelid Ed-
mond Imant, op de thuisreis 
van zijn werk. Onze afdeling 
legde een krans neer op de be
grafenis en biedt de naastbe-
staanden hiermede haar inni
ge deelneming aan. 
AFDELINGSBESTUUR 

In vervanging van de heer 
Antoon Declercq (Sint-Jakobs-
kapelle) en van Adelain de 
Ganck (die kantonnale ge-
volm. is) werd ons bestuur 
verruimd met twee nieuwe le
den : Guido Dedeurwaerder en 
Fernand Leirman ! Wij wen
sen beiden veel sukses toe en 
vooral werklust, want « werk » 
zal er genoeg op de plank zijn. 
GEBOORTE 

Bij Herman Vannevel-Ver-
straete uit Vlaslo kwam een 
klein Grietje het gezin opvro
lijken. Aan de ouders onze 
hartelijke gelukwensen. 

leper (arr.) 
BEWEGINGSWIJZER 

Alle berichten voor deze ru
briek vanuit het arr. leper die
nen overgemaakt te worden 
aan de arr. sekretaris Erik 
Meire. French laan 5, 8900 le
per, zodanig dat hij ze in ziin 
bezit heeft op de zaterdag 
voorafgaand aan het verschij
nen. 
NIEUW BOEK 

Bij de Internationale Pers 
verscheen een nieuw boek van 
de oud-voorzitter van de afd. 
leper, de heer Eli. E. Balduck, 
Het draagt als titel « Er zijn 
c'^n dagen meer ». Te ver
krijgen op het arr V.U.-sekre-
tariaat, Frenchlaan 5, leper 
8900. Prijs 120 fr. Onlangs ook 
werd de heer Balduck opgeno
men (als jongste lid) in het 
IJzerbedevaartkomitee 

leper (stad) 
PROFICIAT ! 

Bij onze aktieve leden, de 
heer en mevr. Eddy Ghys-
Ameye, werd een nieuw leeu-
winneke gedropt • Eline het 
nieuw speelkameraadje van 
Gudrun en Els. Oprecht gefe
liciteerd. 
NIETTWE AFDELING 

Zonnebeke start weldra met 
'^n nieuwe afd. Onze voorzit
ter Eli Balduck legt aldus te 
leper zijn funktie neer om 

zich volledig te kunnen inzet
ten te Zonnebeke. Wij danken 
hem voor het vele verdienste
lijk werk dat hij hier verricht
te en wensen hem een goede 
werking toe te Zonnebeke. De 
heer Jerom Devos verklaarde 
zich bereid te leper het voor
zitterschap verder waar te ne
men. Hartelijk welkom aan on
ze nieuwe voorzitter. 
DAGELIJKS BESTUUR 

Naar aanleiding van de ko
mende gemeenteraadsverkie
zingen is er een dagelijks be
stuur gevormd om de lopende 
zaken zo vlug mogelijk te kun
nen afhandelen. Maken er deel 
van uit : J an Carpentier, Gil
denstraat 6, tel. 057/20916 ; Je
rom Devos, Rijselstraat 55, tel. 
057/20949; Joris Braem Slacht
huisstraat 29, tel. 057/22468 ; 
Roger Vandenbilcke, Rijsel
straat 63 ; Meire Erik, French
laan 5, tel. 057/21256 en Ed-
gard Louage, Hoornwerk 16, 
tel. 057/21064. 

Kortriik ( a r r . ) 
IJZERBEDEVAART 

Wie wil meereizen naar de 
IJzerbedevaart kan inschrijven 
in het lokaal « 1302 » te Kort
rijk 

Vertrek om 8 u. - Afreis uit 
Diksmuide om 15 u. Bezoek aan 
de kust (Middelkerke) en terug 
langs de West-Vlaamse bergen. 
Prijs : 100 fr. 

K o r t e m a r k - H a n d x a m e 
FEDERALISME, NU 

Vrijdag jl. kwamen de leden 
van onze afdeling samen om te 
luisteren naar plaatsvervan
gend kamerlid Miei Vansteen-
kiste uit Oostende, die in het 
kader van het V.U.-federaal 
offensief ons alternatief voor 
de staatshervorming kwam 
toelichten. 

Ons bestuur besliste tevens 
dat om de drie maanden de be
stuursvergadering zou p'iaats-
vinden als een « open » verga
dering, waarop de leden uitge
nodigd worden. 

Leffinqe 
WEERAL OOIEVAAR 

3i j Eddie Vanoverschelde en, 
Jeannine Boedt bracht deze 
beroemde vogel een dochtertje 
Sandra ! Onze beste gelukwen
sen aan de ouders. 

M e r k e m - W o u m e n ' 
BESTUUR 

Ons bestuurslid Bert De-
croos uit Woumen heeft ons 
verlaten en is naar Proven 
gaan wonen, in het arr. Tielt. 
In ons bestuur is tans een va-
kature. Hierover later meer. 
NATIONALE MEETING 

Onze afdeling was met niet 
minder dan vijf leden verte
genwoordigd op de nationale 
meeting in de Magdalenazaal 
te Brussel. In de eerstvolgende 
dagen wordt een ledenwerving 
in Noordschote aangepakt. 

O o s t e n d e - V e u r n e -
D i k s m u d i e ( a r r . ) 
ARR. RAAD 

Wij brengen onze raadsleden 
ter kennis dat de voor 21 juni 
voorziene vergadering van de 
arr. raad verdaagd is tot in juli 
en onze bestuursleden dus mor
gen niet naar Diksmuide moe
ten komen. 

O o s t e n d e 
VUJO 

Onze jongeren hebben beslist 
tijdens een perskonf oren tie op 
29 juni aanstaande de nationa
le ieiigdbrochure aan de joer-
nalisten te overhandigen, met 
de nodige kommentaar Nadien 
zullen onze jonge kiezers van 
Oostende deze brochure toege
zonden krijgen 

S t e n e 
GULDENSPORENVIERING 

Woensdag 8 juli e.k. te 20 
uur, richt de Volksunie afde
ling Stene haar twee Gulden-
sporenviering in. Het feest 
gaat door in de zaal « Pekel-
ton » Guido Gezellestraat, Ste
ne - Konterdam (ter hoogte 
van het rondpunt terminus 
autostrate Brussel-Oostende). 
Op het programma Armand 
Preud 'homme met zijn elek
tronisch klavier, alsmede het 
trio « Op de purperen hei » -
Vlaamse humor op teksten van 
Louis Verbeeck In het kader 
van ons federalistisch offen
sief 'feestrede door volksver
tegenwoordiger voor Brussel 
Vik Anciaux, over « Federalis

me tans nog de enige oplos
sing ». Toegangsprijs 50 fr. 
Kaar ten te bekomen op het se
kretariaat , telefoon 808.41 en 
bij alle bestuursleden. Ieder
een houde van nu af reeds de
ze datum vri j . 

Veurne 
LEDENVERGADERING 

Vrijdag 3 juli aanstaande 
richt onze afdeling een alge
mene ledenvergadering in t i j 
dens dewelke de arr. sekreta
ris zal spreken over gemeente
politiek. Tevens zal aan de le
den gevraagd worden hoe zij 
staan tegenover de aanstaande 
gemeenteraadsverkiezingen. 

MEDEGEDEELD 
BRUSSEL EN OMGEVING 
NAAR IJZERBEDEVAART 
5 JULI 1970 

Het koördinatiekomitee voor 
Vlaamse socio-kulturele mani
festatie - Brussel en omgeving 
koördineert opnieuw verschil
lende busdiensten met bedie
ning in de brusselse agglomera
tie en omgeving. 

Vertrek : a) uur : tussen 7 en 
7u.30, volgens uw bushalte : b) 
Bushalte : wordt tijdig meege
deeld bij het opsturen van uw 
reisbiljet. Terugreis : ui ts tap 
naar de Vlaamse Ardennen. 
Aankomst te Brussel : rond 
21,30 uur. 

Prijs : 150 fr. (Kinderen van 
4 tot 10 jaar : 75 fr,). 

Inlichtingen en inschrijvin
gen : bij uw medewerkende 
vereniging of op het koördine-
rend sekretariaat ; Koekelberg-
laan 6, 1080 - Brussel (tel. : 
02/25.76.33). 

Echo : 14 bussen togen vanuit 
Brussel en omgeving in 1967 
naar Diksmuide ; 16 in 1968 ; 17 
in 1969 ; 20 bussen kan het nu 
worden met uw medewerking ! 

WERE Dl 
SPORENHERDENKING 
ANTWERPEN 

Vrijdag 26 juni te 20 u., zaal 
Cortina. Kerks t raa t te Antwer
pen. Voorzitterschap van sena
tor dr R Roosens. 

Programma : 
Sprekers : 

Karel Dillen (alg. Were Di-
voorzitter). Peter van der Zon 
(kringsekretaris Amsterdam) 
en Francis van den Eynde 
(voorzitter Brussel). 
Medewerking : 
prezentatrice : Lieve Gebruers. 
Dirigent Jan Brouns, Ham
mondorgel Gaston Wouters en 
voordracht Jos Meurens. 
Tema : 
BRUSSEL. Aanleiding : onze 
amsterdamse kring wenste een 
geldinzameling te organizeren 
op 23 mei ten voordele van he t 
nederlandstalig onderwijs te 
Brussel Het amsterdamse ge
meentebestuur verbood deze 
in-7ameline ' 
Film : 
Brus'^el. 

Voorbehouden plaatsen : 100 
fr., gewone kaarten : 40 fr., 
jen ed ka art en ' 20 fr 

Bestelling door storting op 
onze oostrekening 166.488 (We
re Di, Antwerpen) de kaar ten 
worden oer kerende toegezon
den. 

VOOR DE TIENDE MAAL 
Voor de tiende maal gaat het 

Vlaams Nationaal Jeugdver-
bond ook dit jaar naar de 
IJzerbedevaart , op 5 juli 1970! 
Het Jongeren Steun-Komitee, 
Gewest Antwerpen, richt dan 
ook zijn traditionele autocar-
reis in op zondag, 5 juli 1970, 
vanuit de hele antwerose ag
glomeratie. 

Prijs 150 fr. (herkennmgste-
ken bedevaart en fooien inbe
grepen). V.NJ.-ers in uniform 
en kinderen, jonger dan veer
tien, betalen 100 fr. Terug
keer via onze vlaamse zee
kust. 

Inschrijvingen voor 30 juni 
en inlichtingen : mej . B. (joe-
mans. Grote Steenweg 86. Rer-
ch"m, tel 39 02.,30 dhr J van 
Haerenborgh, Te Boelaerlei 
156. Borgerhout, tel. 35.57.89 ; 
mej. L. Broeckx, Vaderland
straat 24, Borgerhout. tel. 
35.13.76 . mw J Heylen. Waal-
hofstraat 54. Deurne tel. : 
21.30.93 : mw L. van Hove, 
Wouwstraat 95 Mortsel tel. : 
55 33 82 en mw L van Oncke-
len, Krui'^ienlaan 68, Ekeren, 
tel. 45.42.91. • 
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NIEUW... 
A.B.K. bouwt voor IEDEREEN 

TOTAAL NIEUW... 

Siechfs F 495.000,-bouwprijs • - 1 3 . 0 0 -

BESTUDEERD... 
makkeli jk aanpasbaar, voordeliger en snel realiseerbaar... dus geen PREFAB 
Steunend op hedendaagse principes en traditionele materialen... slechts die, die bewezen hebben duurzaam en van blijvende 
kwali teit te z i jn, worden aangewend. 

•: / -/fy^i- -ŷ  •f ' 

Slechts F 575.000,- bouwprijs 

WERKELIJK « AF » GEWERKT... 
door echte artisten in hun vak.. . marmer, tapisplein, aluminium ramen en deuren, geïnstalleerde keuken en badkamer, open 
haard enz.. . enz.. . zelfs schildering der buitenmuren. 
Geen onderhoud want PVC wordt gebruikt waar het verantwoord is. 
Geen kunstwerken maar konfortabele, gezellige en voordelige woningen. Realiseerbaar op onze of uw grond, mits slechts 15 % 
aan kontanten. 

•f «.«MMW> 

Slechts F 745.000,- bouwprijs 
-15.»-

EERST VRAGEN . DAN KOPEN .. 
Raadpleeg nog vandaag één onzer informatiecentra... bezoek on
ze realisaties : villa's, eensgezinswoningen, buitenverblijf, appar
tementsgebouw, fabriek voor ieder van deze bouwdisciplines 
staat een staf van gespecialiseerde medewerkers voor U klaar, om 
U met raad en daad bij te staan bij de keuze van een geschikte 
grond, het aspekt en de nuttige indeling van de woning, alsook 
bij de financiering van dit alles wordt U deskundig een leiddraad 
gegeven. 

Sfuur daarom vanéaas[ noe deze bon op en morgen zal U 

verbaasd opkijken naar de voordelen en mogelijkheden 

die wij U bieden. 

B O N 

NAAM : 

ADRES : 

— beschik over een bouwgrond Gemeente : 
breedte : 

en wens de voordelen te kennen die U mij kan bieden. 
— beschik niet over een bouwgrond en verzoek U mij een 
aanbieding te doen voor 't bouwen van rijwoning, villabouw 
of half open bebouwing in volgende gemeenten : 

—• houdt U mij ter beschikking van één uwer afgevaardigden 
of zal ik een bezoek brengen aan uw informatiecentrum te 

op te u. 

Handtekening 

ANTWERPEN 
Meir 18 

Tel. (03)31.78.20 

600 arbeiders 1001 mogelijkheden 

Wat Ü niet alleen aankunt kan« KUNNEN » voor U klaarkrijgen. 
« KUNNEN » een wilskrachtige naam voor een groots bedrijf. 

CENT GENK 
Onderbergen 43 Winterslagstraat 22 
Tel. (09)25.19.23 Tel. ^0in«ï44 42 

LEUVEN 
Brusselsestraaf 33 
Tel. (016^337 35 
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SABENA-AKTIE EN V.U.-MEETING 
KVU 

BIJ DE FOTO S 
V.L.n.r. en v.h.n.o. : De brusseise volitie komt er aan te vas..i2?"f 
loordt te woord gefstaan door een üinke V.U.-delegate. I7?i7«n"«'-* 
gaat het plakwerk tegen de Sabena-ruiten ongestoord ^fy'' 
Schiltz met borstel en emmer. Deiacq met een protestbord. ^ "'• 
zitter Frans van der Eist tijdens zijn toespraak. Een rf/'''. ' ,,• '„ 
1500 •)) de Magdale7iazaal. Volksvertegenwoordiger A'Kf''::u"f 
drp^.1- '^"nator Lode Claes over de brusselse gemeenteraaa^' r-'"-
zingen. 


