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HET GAAT ONS ALLEN AAN !

DE HOUDING VAN DE V.U.

LIEVER GEEN GRONDWETSHERZIENING
SEDERT JAREN HEEFT DE VOLKSUNIE Z I C H HEFTIG
TE WEER GESTELD TEGEN EEN GRENDEL-GRONDWET.
STEEDS HEBBEN WIJ HERHAALD DAT HET PRIJSGEVEN
V A N DE VLAAMSE MEERDERHEID I N HET PARLEMENT
EEN ENORME DWAASHEID ZOU -ZIJN <MET ONOVERZIENBARE. NEFASTE GEVOLGEN VOOR DE TOEKOMST.
DAARENBOVEN EEN ONHERSTELBARE FOUT, VERMITS
ER GEEN SCHIJN V A N KANS BESTAAT ER OOIT OP TERUG TE KOMEN. OP ONZE GEFUNDEERDE BEZWAREN
EN ARGUMENTEN WERD NOOIT GEANTWOORD DAN
MET VAGE VERKLARINGEN OVER HET VERTROUWEN
DAT WIJ MOETEN STELLEN I N DE WELWILLENDHEID
V A N ONZE WAALSE LANDGENOTEN. W E L N U . W i j
ZIJN NIET ZO N A Ï E F ONZE TOEKOMST TE BOUWEN OP
DEZE WELWILLENDHEID, WANNEER W i j DAGELIJKS
GEKONFRONTEERD WORDEN MET DE AANSPRAKEN
EN DE EISEN V A N WALEN EN FRANKOFONEN. GAANDE V A N DE VOERSTREEK OVER DE RANDGEMEENTEN
TOT DE PARITAIRE VERDELING DER KREDIETEN (ZIE
KONFLIKT TUSSEN MINISTERS V A N MECHELEN EN PARISIS !)
WANNEER WIJ DAN VASTSTELLEN DAT. INGEVOLGE DE GEHEIME OVEREENKOMSTEN GESLOTEN TUSSEN
DE REGERING EN DE P.V.V.. DE OORSPRONKELIJKE REGERINGSVOORSTELLEN DIE REEDS ONAANVAARDBAAR WAREN. AANZIENLIJK VERMINKT EN VERSLECHTERD WERDEN. O.M. DOOR HET STELSELMATIG
INVOEREN V A N SUPER GRENDELS (WAARDOOR DE BELOFTEN DIE VERVAT LIGGEN I N SOMMIGE ARTIKELS
PRAKTISCH ONVERWEZENLIJKBAAR WORDEN). DOOR
HET ONTNEMEN AAN DE KULTUURGEMEENSCHAPPEN
EN DE GEWESTEN V A N EIGEN INKOMSTEN, DAN IS ER
GEEN AARZELING MEER MOGELIJK.

De grondwetsherziening vormtéén geheel : zij is te nemen of te
laten, er is voor ons geen mogelijkheid om een keuze te doen
tussen sommige artikelen (of onderdelen van artikelen) die gunstig zijn en andere die ongunstig
en onaanvaardbaar zijn. Wanneer w i j zouden aanvaarden
aanwezig te zijn, wordt alles gestemd zonder onderscheid. W e l -

nu, wat het zwaarst weegt moet
de doorslag geven : de vlaamse
kuituurverenlgingen, het IJzerbedevaartkomitee, de Vlaamse
Volksbeweging hebben dit ook
Ingezien en begrepen wanneer
zij In hun moties zeggen : LIEVER GEEN GRONDWETSHER.
ZIENINGNU.
(vervolg biz. 5)

GRENDEL OP TAALWEÏÏEN
Op precies hetzelfde ogenblik dat de vlaamse kleurpoUtiekers in de Kamer
huilden « dat de Volksunie door haar vaandelvlucht een verplettetende
\eiantwoordelijkheid op zich geladen had », stemden hun spitsbroeders in de Senaat
het laatste grondwetsartikel dat daar aan de dagorde stona : her artikel 23^
met inbegrip van de beruchte paragraaf 5, de grendel op de taalwetten.
,
Daarmee wordt iedere aanvulling of
verbetering van de taalwetten afhankelijk gemaakt van de « goede wil » van
een frankofone meerderheid. Met andere woorden : wordt dit artikel ooit ook
in de Kamer gestemd, dan is meteen
de volledige uitverkoop van een halve
eeuw vlaamse beweging bezegeld. We
zijn nooit taalwet-fetichisten geweest.
maar in de gegeven omstandigheden waren de taalwetten de enige bescherming
die Vlaanderen op velerlei gebieden had.
Een bescherming die onvoldoende was :
het arsenaal der taalwetten is op menig
punt dringend vatbaar voor verbetering
en aanvulling. Wie zou het durven ontkennen ? Toch zeker de heer Eyskens
niet, die in 1963 tegenstemde omdat de
taalwet toen de pariteit voor de open-

bare ambten vanat bureauchet invoerde. De heer Eyskens. die toen van mening was dat de taalwetten moesten ver.
beterd worden, is tans de « .notoi » van
de onderneming om de verbeterins ea
aanvulling totaal af te grendelen Kaa
men zich een wansmakelijker kazakdraaierij voorstellen ' En kan men zich
een misselijker vertonina inbeelden
dan die van de vlaamse lïleurDoIitiekers
sn taalwet-fetichisten die de grendel
schuiven op de taalwetten, op een ogenblik dat Vlaanderen nog volop eisende
oartij is ?
Deze heren, die de uitverkoper»; en
vei'kwanselaars van ieder vlaams recht
zijn, hebben dan nog de trieste moed
om de Volksunie verwiiten te maken 1
De enige vaandelvluchtigen ziin zij !

2
wij de « Milac-caritas » noemen, die met hun jaarlijks soldatenweekje zich van hun paternalistische instikten bevrijden en die rekruten aanzetten
« er het beste van te maken »
en « het zich niet te veel aan
te trekken », schieten er momenteel zeemijlen naast. De
jongere van vandaag neemt het
leger niet meer zoals het nu is :
mensonwaardig.

VAN SEVEREN
De maand mei is voorbij zonder dat « Wij » een artikel over
de moorden op Joris van Se veren, Jan Ryckoort, Renaat Denolf en dr. Ravenschoot publiceerde, nu 30 jaar geleden, en
de honderden personen die de
belgische staatslieden deden
aanhouden en wegvoeren naar
kampen in Frankrijk en Engeland. Mogen de jongere generaties niet weten wat er dan gebeurd is ?
Voor dokumentatie, raadpleeg
de boeken « Het bloedbad van
Abbeville » door Maurits Vangyzenghem en « Wij Verdachten » van wijlen René Lagrou.
M. d. K., Ichtegem.

DE MiKROOB
Het franskiljons regiem heeft
zich de laatste tijd weer eens
in zijn ware gedaante laten
zien.
De kommentaar van minister
Vranckx aangaande de zaak Irma Laplasse en de schandalige
houding van zijn geestesgenoot
Struye t.o.v. senator Bouwens
zijn het zoveelste bewijs van
het feit dat het franskiljonisme
in niets moet onderdoen voor
het nazisme. Alleen is het eerstgenoemde meer geraffineerder
en destemeer misleidend.
Natuurlijk zal men het absurde van deze bewering trachten te staven. Maar dit zou dan
niet meer betekenen dan een
bepaalde vorm van schijnheiligheid.
Het is nl. zo, dat in het binnenste van elke franskiljon en
zijn aanhanger de mikroob van
het nazisme schuilt. Alleen de
zojuist aangehaalde geraffineerdheid belet echter dat het
naar buitenuit straalt. Of toch?
Geef het franskiljons regiem
en zijn kollaborateurs dezelfde
gelegenheid die de Nazi's destijds hadden en men zal meemaken dat hun betrachting er
een is van het likwideren van
elkeen die hun politiek niet
deelt.
Hebben de omstandigheden
die heel anders zijn en hun
schrik voor het vlaams-nationalisme belet hen dit alles tenuitvoer te brengen, tenminste
op grootscheepse wijze ?

Intussen misbruikt ditzelfde
geraffineerd regiem zowel het
geschreven als het gesproken
woord om het allemaal anders
voor te stellen.
Of dit zal blijven lukken is
een andere zaak.
S. J., Balen-Neet.

BWANA KITOKO
Terwijl 't land en het parlement in rep en roer staan, verlaat de hoogst geplaatste met
zijn gade, geflankeerd door 2
Waalse ministers, ons dierbaar
vaderland. Een vlaamse minister was waarschijnlijk minder
welkom, want 't komediestuk,
aangevuld met technische en
financiële bijstand, moet volledig gespeeld worden. We vragen
ons af waarom Kongo als verloren kolonie nog door onze belastingbetalers moet gesteund
worden ? Is dat misschien de
taktiek van de grote geldmachten, die Vlaanderen ook onder
de knie houden ? Kongo is verloren, maar Vlaanderen is hun
nieuw uitbuitingsterrein. De belachelijke mop zal zijn dat de
Voerstreek niet bij Limburg
mag, terwijl er maar 5 % Walen wonen. Een nieuw Danzig,
bestuurd vanuit hogere machten (Brussel) wordt er geschapen, terwijl men over Komen en Moeskroen, waar de
Vlamingen geterrorizeerd worden, niet meer spreekt. Zo
kweekt men haat !

Wij kotsen ervan, gamellenboeffers te zien vegeteren op
het miljoenenbudget van defensie, te moeten vaststellen
dat C.S.M.-metjes 15.000 frank
dig, om de slapers A.C.V. en per maand opstrijken om te
kontroleren of er nog stof op
A.B.V.V. wakker te schudden.
~^e vensterbanken ligt en tenJ. S., Mol. slotte revolteren wij bij de vaststelling dat onrecht en willekeur hoogtij vieren inzake verloven en vergunningen.
Een parafraze op de Volksunie-leuze : « de mens eerst »
L ^ N D VAN DE GLIMLACH
zou klinken in de B.S.D. : « De
boeffers eerst ! ».
Alleen grote middelen zullen
De B.S.D. is voor menig mi- de Augiasstal — die het leger
litiaan een oord waar kampen is — kunnen humanizeren. Het
gevestigd zijn van geestelijke wordt hoog tijd. Immers, als
nivellering, onderdrukking en men de jarenlange tirannie
persoonlijkheidsafbraak.
Als neemt als « aktie », dan zou er
genummerde speelballen in de wel eens een onkontroleerbare
handen van idiote en blinde revolte als « reaktie » kunnen
reglementenboeffers
brengen uit voortvloeien.
S. M., B.S.D.
er duizende jonge mensen een
jaar door. Zonder takt, psicho77?7??777
logisch doorzicht noch begrip
wordt van die duizenden geeist niet te redeneren. Er hoeft
enkel tot in het krankzinnige
toe uitgevoerd worden wat
KINDERKRIBBEN
werd bevolen. Dat is alles.
De rapporten zijn als schoolvoorbeelden van fascistenrechtspraak waar de « gestrafte »,
In verband met de huidige
in de houding staande, elk demokratisch recht op antwoord kontroverse betreffende het opverliest. De recente innovatie richten van kinderbewaarplaatvan P.W. Segers terzake (in- sen, zijn wij zo vrij te wijzen
voeren van pleiters ten gunste op het ontstellend tekort aan
van de betrokken militair) kan dergelijke inrichtingen in ons
alleen op hoongelach onthaald land.
worden.
Wij zijn van mening dat —
Diegenen die nog spreken zonder afbreuk te doen aan
over 't leger in de zin van «men verworven rechten en verdere
wordt er man », zijn simpele geplande verbeteringen op soduiven uit de tijd van « houd ciaal gebied, deze zaak dringend
ze dwaas ». Anderen, c m . wat
en grondig dient te worden

K. B., Mol.

aangepakt, zodat zo spoedig
mogelijk een aantal nieuwe
crèches — verspreid over het
gehele land — tot stand kan
komen.
En ook voor de toekomst zouden wij in deze kwestie een
realistische en vooruitstrevende
politiek gevoerd willen zien.
P. A. G., Antwerpen.

KWADE TROUW
Verleden week had u het over
de kwade trouw van « De
Standaard » ten opzidhte van
de Volksunie.
Om die kwade trouw te illustreren ware het b.v. interes»
sant, de beruchte rubriek « Fei.
ten en beschouwingen » die
jaren geleden (ongeveer 15 jaar,
denk ik) in die krant verscheen,
opnieuw onder ogen van uw lezers te brengen. Zo in de zin
van : « X jaar geleden schreef
De Standaard ».
Het zou werkelijk zeer stichtend zijn voor vele Vlamingen,
vooral voor de jongeren, in 1970
het rotproza onder ogen te krijgen waarmee « De Standaard »
destijds de opkomende Volksunie te lijf ging.
K.C. Vilvoorde

De redaküe draagt geen verantwoordelijkheid voor de tti»
houd der gepubliceerde lezersbrieven. Ze behoudt dch het
recht van keuze en inkorting
voor. Over de
lezershrieven
wordt geen briefwisseling gevoerd.

van de redaktie

KOOKS.
't Is en blijft een verbazend
feit, dat nu de steenkolenpolitiek van 't kempens bekken zó
plotseling kan opgelost zijn. Na
een bewogen staking met dreigementen van de regering, kunnen plotseling de prijzen van
de kookskolen met de buitenlandse prijzen aangepast worden, door een verhoging van die
binnenlandse prijzen. Wie had
er dus altijd van de vlaamse
kempense mijnen geprofiteerd?
De luikse staalindustrie ! Wie
had er dus onfeilbaar gelijk,
door die wantoestanden aan te
klagen ? De Volksunie, natuurlijk die flink op de hoogte was!
De wilde staking was er no-
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WIJ-LEZERS VRAGEN Bl| HUN OPTICIEN

Brussel, 25 juni r-70.
Betr.: post schandaal.
Hoe-vaak we dit jaar al geschreven hebhen over
de belgische postdiensten, hier in deze rubriek
of elders in het blad, weten we niet. We hebben
het echter al zeer vaak gehad over de in gebreke
blijvende post en we moeten het vandaag nog eens
over de slepende, krom* sche ziekte van "tante pos"
hebben, want 5^0 gaat het toch niet langer.
Al is dan een nieuwe poststaking op het nippertje vermeden met nieuwe beloften aan het onderbetaald en veel te gering in aantal verkend personeel, het blijft niettemin een feit dat de belgische nost absolu-it onbetrouwbaar is geworden
als distributie-orgaan. Er liggen in Brussel X
alweer talloze dn^kwerken te wachten op "verlossing" en er gaat geen week voorbij of brieven
komen met twee, drie dagen vertraging ter bestemming.
V/ij zelf doen al weken L<mg een bi1 zondere inspanning om "WIJ" zo dicht mogelijk bij de politieke aktualiteit te houden. Sinds weken blijft
de redaktie elke donderdag tot'een gat in de nacht
doorwerken om het verloop van de grondwetsherzie-

ning op de hielen te blijven. Wij gaan dan's v r i j dagsmorgens naar huis in de overtuigin£, met een
aktueel blad te kunnen uitpakken, om dan vast te
stellen dat de post de abonnees niet tijdig bedient 1
Hoe zit dat nu eigenlijk, Anseele, hoe lang nog
houdt gij de zwaar betalende nostgebr.jiker voor do
gek? U / ^

B rilmonturen
'O^rdcr* > VANDERBRU6GEN & C Pfovlnctestraat 95. ANTWERPFN
TEL (03)36.12.94
Optician» Vrasgl hal b»toa\t var enz*
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WIJ
sekretaris bij de Schatkist. In die hoedanigheid behoorde hii tot de onderhandelingskommissie die acht jaar geleden
vruchteloos trachtte, het franse veto tegen Engeland's toetreding te Brussel te
boven te komen Onvoorbereid op zijn
taak is Barber dus niet.
Daarenboven kent hij Europa zeer
goed. Zijn moeder is een Deense. Voor
de oorlog verbleef hij in Denemarken
en in Duitsland Hij spreekt twee kontinentale talen : Deens en Duits Tijdens
de oorlog werd hij als brits piloot neergehaald door de Luftwaffe waarna hij
tot 1945 krijgsgevangen was in Duitsland
Hoe de besprekingen tussen Engeland
en de E.E.G zullen aflopen weten w e
niet. Maar we verwachten méér van
nieuwe mensen dan van oude politici
wier europees geloof al lang is uitgeblust.

achter de schermen
van de senaat
Vele lezers zullen misschien niet
begrijpen, waarom in de Kamer
minister Maior vuistslagen mag
geven in de richting van volksvertegenwoordiger Mik Babylon en
waarom vice-eerste-minister Cools
zijn jas mag uittrekken en in gevechtshouding mag gaan staan,
zonder dat voorzitter van Acker
ingrijpt. En waarom dan anderzijds senator Jorissen in de Senaat
tot de orde wordt eeroenen omdat
hij schern protesteert tes-»»' beledigingen die tegen hem geuit werden, en senator Bmiwens biiitenvliegt omdat hii wat on«chwldiare
bonken geeft on zün hnnk om het
protest van zün fraktievoorzitter
kracht bii te zetten.
Gelijk we'^e senator «irotesteert,
als hij vindt dat h'i beledigd
wordt. Het is zün recht.
De taak van de voorzitter bestaat erin. te om-'Tzoeken of de
woorden
werkelük
nersoonUïk
beledigend zün en dan moet de
spreker ze intrekken. Dat is het
spel.
Wie het « Beknont Verslag »
van donderdag voriVe weefe en
ook van de dagen voor<iien i"''-'ï'rt,
zal zien dat voorTf<-«-»r *>trij-»re
steed"! meer n«»rsooT»l'i're h°'''digintren aan h«»t adres van de Vo'ksnie liet doorgaan zo^'^pr kri^i»'' :
« verraders » /•Tfa«>TOaeV»''s'>,
« S. A. mafcoTiiiirt » (v^tt de ^^'ele), «t vnlP^'rp «iptnao'onT » (Ttnpont), « «tül'ooc pn o^welTTo»"»'liik » (van der Poort<»n^ om te
zwijgen van « exT>»7l«A7 » /'Vnndekerckhove"» en « gooi re buiten »
(van op de «ocl!»'isti«"he hanken>.
Hoe werd de atmosfeer zo
schern ?
Ongetwï1f»ld door de onverwacht sterire on»»«7itie van de
Vn'ksun' "«en a tor<»n
Do Volirsunie, d'o fn elk debat
goed verte e'en woor»?? cd Is ondanks
haar benertt ef^eirtief van 14 i m n
op 179 en dï» vaaV hef d^hat heheerst. leverde »>««»r baar parlementair meA«+ercti)k
Fractie vnwrritter .Tori^'en had
aan / ü n sroen gevraa^^d zoveel
mofTAUiU- en tnt^i rn fttvi-tttnH jnogre'i'ke rojlovoerino-pn t«B«enbe'de
te komen in h»* Hf^^t

4«^«»T»'''1S

kreeg d» PTote sne"'^"»!*- i*!>°rt de
zo***»" voor «'o ttmon^i^mt^ntl^n.
r)e lrrïi»if«»n h^'^^en ^»* »iïpf l*<»'emaa' kiinti«»»i upomn'»*'"''»»' W ' t
in fpïte Ho'ieerst» de Vol1rsi»«5e
h e e l h p f fïoT^of &n lri«r!»iifH'**-?'»* <^t|
ItTjrqlïfü+ïef Cntrtc v o ' c j l e n d p V TT .

redenaars «npkaar een naar nnr
aan een cfnk on ï^ot nodi"»M on,
zonder da* o»n andere nartii tus;gie»1>oif1o Irxram
T>nf drpnf hestendiff de remiwa^hfifrheid on hiï de wperdprlio'd.
D c » conatorpn ivaarvan er ve'^n
vaak 3fT«7e'»5o' lilHve*» t»7p»**1pn füns
vernliel'f J.»<ron na ellr^or d<» ^"nSP dïïo' ?ti •ff *!on!>a* t p TP+p'on T»Tt

vi"deti ye nip*- a^ncpnaan» e" de
VollT-cTimie Tjppi'd diK, CIP TOWIP'^OIT,
wan* dip vop'"''p vo'fp"»! hpt» uV^^n
maar nnno'^'+ïp otn do onno?i+'»,
omdat »P ''p c*Pm»*»'*l(rpn foph
niet kon m7'ï'»ïo'p« 7H vpro'-'+pn
fiidpns dp r|pT»!>ffpti ovpr do ppnh e ^ ' ï ^ ' ï ' P * PM AXTP»" <Tp C!«ï,P*^11rTïTnc•*ï^

ïron'»»<»''"noBtii1r In het Vp'ksmiie-'***'**»^''** ^*^cï rft* iico»^+cp ^pn^tor Front! Roprf. TUi *.ppff 7l»>h
niet al'ppn o«T»ptTr'c*>»ortr onerewornpn a'c dp cpït-j+or ilïp veriTÏt
bet b^ct dp trxnnA^trot tpnt maar
ook a'« PPn 'mifpno-pTToon a^+i^f
lid van dp «pnaaf «'ï ^iin Hpntallen awen''p»"p"+«>" «TP h'l st"k
voor stut haacf TOI"'"»- oon pnlrplp
nota on ppn 'nrïUfjntp ^^i^T(p OT> hpf
nodiiim IrTPütn vftta^ïorati
raaktp
men dp fp' •'-wiit r»» «enaat —
voorzitter jTiT»p<rrp»«pn — raakte
pf noa^ mopïmir onn uit
iVaast hem kwawpn »>aast bil
"'k nimf do spnaforpn van Wapcen
•^oren pn 'orï«t:pn l^" «IP a'^pmene
•lesttrekin" on hpf nodinm O P senatoren riaes Raiiet WoHwens
""'aut en Wardv liefpn zich even
Tiin nramen.
Het
nsiphologisch
ogenblik
'rwam bii hef debat over de Voer•«treek. toen na ^rans Baert en
•^oris Hardv ook Wim .lorissen or
''et nodiiim kwam.
Als Wim Jorissen zijn enersrie
••n zün hart eens achter een redevoering steekt, dan is er sensatie.
Oit was het geval, nu het over de
^^aorctfppv *rïnqf over hoeren en

arbeiders-pendelaars
naar
het
Luikse en over kasteelheren-potentaten, kortom de sfeer die Jorissen
gekend heeft in zijn jeugd in
Zuid-Limburg, niet ver van de
Voer.
Toen gebeurde er in de Senaat,
wat slechts bij uitzondering gebeurt in dit verwend milieu : senatoren die uit de koffiekamer
komen om naar een redenaar te
luisteren. Jorissen was begonnen
voor haast lege banken, maar tros
na tros vielen de senatoren binnen,
samen met de senaatsambtenaren,
die dan ook komen aanschuiven.
Toen Jorissen zijn hoogtepunt bereikte, was de zaal haa«!t gevuld.
Het was zwaar geschut : al de
vroegere daden en vroegere uitspraken van de drie partijen Inzake de Voer kwamen aan bod.
Het werd een striemende aanklacht, waarbij zowel de P.V.V.
als de C.V.P. als de B.S.P. zonder
vprhaal neergeknokt werden.
Hun woede was groot, maar ze
badden geen tesrenargumentatie.
Het was dnideüik dat ze hun
wp"rwraak elders zochten.
Zij vonden in voorzitter Struye
een gewillie werktuig.
Waarom ?
Struve had bet de jongste maanden en wpken s+erk vprkorven bij
de meprriprheid. omdat bii als
tpgenstander van de grondwet alles zoveel mogelij' on de lange
baan geschoven had. ZiJn herverkiezing in oktober staat op het
snel Tans zag hü de kans schoon
om zün gehavend prestiare wat op
te ka'fateren.
Maar de V.U. is zo maar geen
mak lammetie. Toen van der
Poorten on bet podinm kwam en
Wim Joris«en persooniük begon
uit te schpiden als stülloos en onwplvoeglijk man, protesteerde Jorissen ^ro forma, zoals dat gehrui(rpiiiif is. Sfruve. in nlaats van van
dpr Poorten tere'>ht te würen,
vloo" nit teffen .Tor'sspn Dat was
te vep|. JoHsspn be«''''"i''isr<'e de
voorrifter van nartüdieheid en
werd tot de ^rde geroenen. Toen
pas d n g de kaf on de koord. Jorisspn riep daf hem dit niets kon
gehelen en dat hij daar trots op
was. Sf'-iive hprhaaldp ^ün woordpn waaron van dp V ^ -bankpn
gproenen wprd of bij hem soms
nipf wi'''p fn'y'üpfpn zoals zulke
^invpn nog ffpheurd waren !
Tntitccen ^ a s e"T'fer senator
Bonwens zün
frafetievnorzitfer
ter hulp pekomen. Daar zün stem
hef niet altoen ^on dopn. trommelrio hU nnk on zi^n ^ank om ''p aanf»ooi,t fo vrao'pn "'^ riep dat -Toris««»n fier mophf sfaan on zün
sanirf?e en dat de tüd van dondspv>i"tpn nu topï» vn""'''i was De
aJnt-TtpI'n" was d"i''p"ik.
Var\ ho<^e nam Bouwpns bi^ de
hand v9«t. maar werd üp^'tjes
vt^oo-coriu^il. n'f waren «lan «Te heruphte ff ban<»+asfe1ÜVVpden »
waarvoor d» alpempne ondervoor7itfpp van de nart" de eer kreeg,
a'c oercfp na jTaaf r>p Omnne 'in
1Q'»«\ nit de Senaat gesloten te
rie reaktie van de VTT.cp«aafsfrakfip vpacj tulsiropnionpl Alle 14
aanwprïcen vp'*'iptp»t dp vprp*aderSnir T>p ft-aktip lo ppn be^Vt h'ok
daf niet ''an uif eU^aar gprokt
worden. Dat vormt o.m. haar
Itrapf^f i^'n •'•^ingt groot ontzag af
fn »lp Spnaat.
•Wip epn fek f's^iur «loee was
Spnafor ^'"''cens r>p n>an «lie nïpf
hpcpviaamd i<! om ''p Vopr en de
v'aamse nipp»''ipr»»pi»i nrü« te geven vpr'r'-'ardp dat hÜ he«!Phaanid
was. als Vlaming, om de incidpnten.
Vele frati«f'»"p"en
«Tinnikfen
Zulke
gop'''»akiriee
Vlam'neen
moefpn ze hebben Die ziJn welkom '
De Vlaamse C.VP-ers B S . P
ers en P V V -er«! sloesren een rot
fiffuur. Als iets heo-hampnd was
in heel hef debat fian was het hun
lammenadiee houding van politiek onderontwürkpide of karakter'nre goedzakken.
Als het v'aamse volk zu'ke nolifieke hoorndragers niet ongenadige k'oonen toedient bü de verkiezingen dan zo>i de vlaamse
strijd hopeloos zijn. Gpl"kkig
spreken de reakties uit de meest
verscheidene kringen een andere
*aal »
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Mr. Europe koel onthaald
—r.i

barber
en de
e.e.g.
(aco) Als minister, gelast met de onderhandelingen over Engeland's toetreding tot de Europese Ekonomische Gemeenschap, heeft premier Heath iemand
aangeduid die op het kontinent vrijwel
onbekend is : Anthony Barber. In de
britse regering draagt hij de nogal bevreemdende titel « kanselier van het
Hertogdom Lancaster ». Dat is een historische funktie die nog weinig inhoud
heeft
In E.E.G.-kringen werd de benoeming van Anthony Barber koel onthaald. Men had er gehoopt dat premier
Edward Heath een beter bekende figuur aangeduid had.
We zijn van mening dat die kritiek
ongegrond is Laten we liever wachten
tot Europa-minister Barber op 30 juni
naar Luxemburg komt om er een aanvang te maken met de onderhandelingen die zouden moeten uitmonden — we
hopen het — in de toetreding van GrootBrittannië tot de verruimde en hervormde Gemeenschap.
Het is ontgoochelend dat men in
E F G -kringen alleen maar wenst te
praten met « bekende » politici
De Europese Gemeenschap is jong in
jaren, maar vertoont soms een neiging
tot verstarring en tot konservatisme die
men in de zoveel oudere nationale staten niet altiid in dezelfde mate terugvindt Zo blijven we het b.v jammer
vinden dat bij de samenstelling van de
nieuwe E E Cï -Kommissie zo weinig
jonge politici een kans kregen.
_ Wii hadden liever een Kommissie gezien met nieuwe namen, mensen die nog
moeten bewijzen waartoe ze in staat
ziin, maar die eventueel méér te bieden
hebben dan de oude europese paarden
waarvan we nu al lang weten wat ze
wél en wat ze niét kunnen
Ons ontstemt niet de benoeming van
Barber, wél de reaktie van het E E G
establishment.
Barber heeft in de oinnenlandse engelse politiek eer belangriike rol ver
vuld als chairman van de Konservatieve
Partij. Voordien was hii vier iaar staats-

wolnijverheid
bedreigd
(aco) Bij N.V. Pelgnage de Laine de
Hoboken werkten nog 650 mensen Dat
de zaken er slecht gingen, wist men al
lang. Luidens een mededeling van de
Textielarbeiderscentrale is de hobokense wolfabriek nu op het dood punt aangeland en loopt het personeel gevaar t e
worden ontslagen. Alleen een fuzie of
een overeenkomst met een ander bedrijf
kan nog redding brengen.
We vrezen dat ons verhaal eentonig
dreigt te worden, maar ook in dit geval
zijn we van mening dat de raad van beheer en de direktie van deze zieltogende
onderneming tijdig het roer hadden
moeten omgooien en energieke pogingen hadden moeten doen om de ondeiv
neming te redden.
Van jaar tot jaar nam het pessimisme
toe op de algemene vergadering der aandeelhouders, een van de zeldzame gelegenheden om altans een béétje informatie te krijgen, want de beheerders en direkteurs waren er te Hoboken niet
scheutig mee. Ofschoon de aandelen van
de maatschappij op de beurs genoteerd
waren, werd sedert 1964 zelfs de jaarlijkse omzet niet meer bekend gemaakt!
*• Aandeelhouders die aandrongen op
meer duidelükheid en op energieke
maatregelen, werden met een wazige
belofte gesust, waarna men opnieuw
twaalf maanden moest wachten.
Niet alleen de Peignage de Laine de
Hoboken. maar ook de Woltermijnmarkt van Antwerpen is nu in zijn bestaan bedreigd. Die markt is een van de
laatste goederen-termijmnarkten die in
België nog funktioneren.
De verhouding tussen de Peignage e n
de Termijnmarkt was zeer belangrijk.
Zonder de hobokense industrie kan de
wolmarkt moeilijk in stand gehouden
worden.
Overigens zijn we van mening dat
vele problemen voor de wolfabriek zijn
voortgevloeid uit de kommercieel-industriële tweevoudigheid die bestond in
hoofde van de onderneming én in hoofde van sommige beheerders. De financiële lasten die voortvloeiden uit de
wolvoorraad die door de Peignage de
Laine werd aangehouden, zijn zeker
niet vreemd aan de moeiliikheden waaraan het bedrijf tans dreigt ten onder t e
gaan.
In dit kompleks van zorgen over de
wolfabriek en over de woltermiinmarkt
staat het lot van de 650 mensen vanzelfsprekend centraal Misschien had
een nieuw_ beheer de toestand kunnen
redden. Misschien had meer overheidskrediet de huidige moeiliikheden kunnen overbruggen De vennootschap had
destijds een lening gekregen van de Nationale Maatschappij voor Krediet aan
de Nijverheid Pogingen om de toestand
te saneren zijn herhaaldelijk ondernomen, bliikbaar niet op de juiste manier.
_ We zouden ons achter elke nieuwe poging scharen om de Peignage de Laine
de Hoboken te redden ook als er nieuw
overheidskrediet zou moeten verleend
worden Maar dan zou de overheid tevens een strikt toezicht moeten uitoefenen Dan zou ze moeten beschikken over
beleidsinstrumenten die de efficiënte
qanwpridins van de ov^rhpidskredieten
kunnen verzekeren. Jammer genoeg is
'leze in de kern nog steeds liberale staat
hiervoor niet uiteemst en kar hii deP*
ffeliike taken niet aan
De Peienage de Laine de Hoboken —
de « Leipziger Wollkammereien » tot
'918 en in dat iaar onteigend — Is gelegen aan de Schelde misschien is de ligging van het industriële terrein aanlokkelük ' lor an^ripre nüverheden Vlaar
«ïSO mensen kan men nn eenmaal niet
maninuleren 7oals een aantal hektaren
erond
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de volksunie
heeft gelijk"...

voer
voor
psichopaten
(m.v.d.b.) Het is haast tien jaar geleden, maar toch herinneren wij het ons
als ware het gisteren. Honderden kartonnen bordjes met de leuzen « De Voer
is Vlaams » en « Handen af van de randgemeenten ». Een onoverzienbare mensenzee in de brusselse hoofdlanen : honderdduizend geestdriftige betogers uit
geheel Vlaanderen en evenveel toeschouwers op de stoepen, niet durvend
mee opstappen, maar innerlijk bewogen
en trots bij het aanschouwen van die
immer voort aanrollende golven van
Vlamingen waarmee zij zich nog zo innig verbonden voelden in de vijandige
hoofdstad.
Er was ook een sterke afvaardiging
Voerenaars die onderweg talrijke blijken van warme simpatie in ontvangst
mochten nemen, ook en vooral aan de
Beurs, waar van op de trappen de optocht geschouwd werd door de leden van
de regelingskommissie, door honderden
burgemeesters en talrijke parlementariërs.
De C.V.P.-bladen waren er natuurlijk
als de kippen bij om de aanwezigheid
van de C.V.P.-parlementsleden — meer
dan vijftig — op een goede plaats te vermelden. Daarvan zijn er nu reeds ettelijken uit het parlement verdwenen,
maar men mag het ons niet ten kwade
duiden dat wij hier nu, op onze beurt
en ter intentie van hun kiezers, meer
speciaal diegenen onder hen vermelden
die in oktober 1961 mee betoogden voor
« De Voer is vlaams » en die nu als volgzame slippendragers van een voor
Vlaanderen noodlottige regering, hun
instemming hebben betuigd met de
nieuwe grondwetsbepaling waarbij de
Voer aan Vlaanderen zal worden ontnomen Die C.V.P.-senatoren zijn: De Winter, Houben. Hulpiau, Peeters, Piers,
Sledsens, Smet, van Cauwelaert, Vandenberghe, van de Putte, Vandekerckhove en van Doninck. De CV.P.-"bladen,
die na de eerste Mars naar Brussel zo
triomfantelijk hun namen publiceerden,
zwijgen daaromtrent nu als vermoord.
Maar het bewuste Vlaanderen heeft het
recht te weten, welk vlees het met die
heren in de kuip heeft.
Opmerkelijk is ook hoe « De Standaard », die met de zaak blijkbaar sterk
verveeld zit, het hele geval poogt te minimalizeren ; het nieuwe lid 4 van art.
1, aldus « De Standaard », zegt dat bij
een wet, aangenomen met een bijzondere meerderheid, bepaalde gebieden aan
de indeling in provincies kunnen onttrokken worden om ze met een eigen
statuut rechtstreeks onder het gezag
van de uitvoerende macht te plaatsen.
Zo langs zijn neus weg schrijft de
« Standaard «-redaketeur : « opmerkelijk is wel dat de overgrote meerderheid der senatoren onmiddellijk dacht
aan de Voerstreek, maar het is pas na
een uitdrukkelijke verklaring van premier Eyskens dat men wist dat in de
sibillijnse tekst wel duidelijk en alleen
de Voerstreek werd bedoeld ». Zie zo :
alleen « De Standaard » wist niet, wat
door iedereen al lang geweten was ! Is
men daar dan zo weinig op de hoogte
van wat men tans in het parlement aan

De alarmbei betekent- niets meer of niets minder
dan dat de vlaamse parlementsleden gewoonweg
verzaken aan hun numerieke meerderheid. Als men
daar bijvoegt dat in verschillende grondwettelijke
bepalingen de eis van bijzondere meerderheden voor
de toepassingswetten werd ingeschreven, dan kan
men toegeven dat de Volksunie niet helemaal ongelijk had toen ze stelling nam tegen deze « grendel »
toegepast op de numerieke meerderheid van de
vlaamse gemeenschap, en dat de parlementsleden
van de nationale partijen een belangrijk offer hebben gebracht ».

« La Libre Belgique », donderdag 18 juni 1970.

het bekokstoven is ? Weet men daar
niet dat punt 59 van de bijlage tot de regeringsverklaring van 25 juni 1968 luidt:
« De zes gemeenten van de Voerstreek
zullen in een autonoom kanton worden
gegroepeerd, dat rechtstreeks zal afhangen van de minister van Binnenlandse
Zaken » ? (Tans de Waal Harmegnies,
als ge begrijpt wat ik bedoel...).
« S.A. marschiert » ( 2 )

welk
vlaams
front ?
(m.v.d.b.) En herinnert men zich op
« De Standaard » niet, dat in juni van
verleden jaar het vinnige verzet van het
F.D.F.-R.W. en andere frankofonen tegen de vestiging van een hof van beroep
te Antwerpen berustte op de eis om voldoende waarborgen te bekomen voor het
losmaken van de Voer uit de provincie
Limburg, die inderdaad — met de Voer
er bij — onder dat antwerpse hof zou
ressorteren ? Senaatsvoorzitter Struye
heeft toen reeds, één jaar geleden dus,
de Walen uitdrukkelijk gewezen op de
belofte die punt 59 van het C.V.P.B.S.P.-akkoord terzake inhield. Mogen
we het dus zó stellen dat de afstand van
de Voer de prijs is die de ruggegraatloze vlaamse C.V.P.-ers en B.S.P.-ers
overeengekomen waren te betalen voor
het bekomen van een hof van beroep te
Antwerpen ?
Naast de stevig gefundeerde betogen
van de V.U.-senatoren Hardy, Baert en
Jorissen in de senaatsvergadering van
verleden week donderdag, klonken de

tussenkomsten van enkele C.V.P.-senatoren eerder als rond-de-pot-draaierij,
om het eigen geweten te sussen. Anderen reageerden hun mediokriteit af met
enkele onbekookte uitroepen, daarbij
vergetende dat een scheldwoord meestal
een gebrek aan deugdelijke argumenten verraadt. Toen Jorissen de vraag
stelde of de limburgse C.V.P.-ers het
verdienstelijke werk van wijlen hun
kollega Wirix zouden verloochenen,
slingerde de C.V.P.-er Dupont hem in
het gelaat : « gij zijt een vulgaire demagoog ! ». Zijn kollega Verboven deed
er nog een schepje bij : « gij maakt misbruik van dode mensen ! ». Als argument kan het er nogal door ! De hoofdvogel werd evenwel afgeschoten door
de C.V.P.-er Vandewiele, die niet beter
vond dan de V.U.-fraktie toe te roepen :
« S.A. marschiert! ». Ik ben er van overtuigd dat indien de doorsnee C.V.P.-kieZers wisten met welke stompzinnige argumenten hun verkozenen in het parlement de Volksunie te lijf gaan, zij ze
allang het gat van de timmerman zouden gewezen hebben !
Wanneer men bedenkt dat cle limburgse mijnwerkersleider Siegers zopas nog
15 dagen gevangenisstraf heeft opgelopen om met betrekking tot de rijkswacht van gestapo-metoden te hebben
gesproken, dan kan gerust de vraag worden gesteld welk tarief wel zou toegepast worden op een zo lasterlijke S.A.schreeuwer, indien hij niet ongestraft
kon schuil gaan achter zijn parlementaire onschendbaarheid.
Nog geen maand geleden verzocht de
heer Vandekerckhove, voorzitter van de
C.V.P., de V.U. zich in de Senaat aan te
sluiten bij « het breed vlaams front ».
De vraag is maar : bij welk breed front?
Bij dat van de verkwanselaars van de
Voerstreek, die nu de V.U., omdat zij
met hand en tand de vlaamse Voer verdedigt, voor S.A. schelden ?
En tot slot zeggen wij aan de heren
grondwetsherzieners : knoei gerust
voort; het jonge en bewuste Vlaanderen
kijkt scherp toe. En eens komt de dag
dat de rekening zal aangeboden worden.
Wij van onze kant zien het oordeel van
de vlaamse openbare mening met gerust
geweten tegemoet !

oudste Yolksunielid

DOKTER YERBEKE HONDERD
(rik sohier) Op 17 juni 1870 kwam Fideel-Amand Verheke ter wereld op het
pachtgoed Graventafel te Passendale. Korte tijd nadien verhuisde het jonge landhouwersgezin naar Elverdinge, waar Fideel school liep. Begaafd als hij was trok
hij later naar het kollege te Roeselare. Hij zou er kennis maken met de Blauwvoeterie die zoveel schone en edele mensen gevormd heeft.
Hij was intens in de strijd gewikkeld
en het is bekend dat hij er niet tegen
opzag, te voet te marsjeren naar Wijnendaele, veertig kilometer ver, om er
de studentengouwdag bij te wonen. In
1896 behaalde hij het diploma van geneesheer, na steeds trouw te zijn gebleven aan het ideaal van zijn kollegejaren.
Als jonge geneesheer vestigde Armand
Verbeke zich te Vlamertinge. Het was
de tijd van « leven of kreperen », de
tijd van het echte « arm Vlaanderen »
In dokter Verbeke vonden de bedrukten
en de armoelijders toevlucht en bescherming.

In 1899 huwde hij met Valerie Six,
die hem een gelukkig gezin zou schenken. Toen de oorlogsgruwel onze Westhoek teisterde, was dokter Verbeke
weer op de voorpost en verzorgde tientallen tifuslijders met ongemeten toewijding. In 1915 moest het gezin Vlamertinge verlaten ; het werd er levensgevaarlijk. Vrouw en kinderen trokken
naar Bayeux in Frankrijk en dokter
Verbeke vestigde zich te Reningelst, tot
hij in 1918 ook daar zijn kamp moest
ruimen. Na het beëmdigen van het wapengeweld koos dr Verbeke een nieuw
oord, Poperinge, waar hij zou verblijven tot in 1938 om dan opnieuw naar

Vlamertinge te trekken.
Al die jaren was hij aktief betrokken
bij de strijd voor de vlaamse ontvoogding
Op de ouderodm van 76 jaar ging hij
op rust om er een tweede loopbaan te
beginnen, die van de studie van de geschiedenis van zijn volk. Zijn ganse leven is hij zijn landelijke afkomst trouw
gebleven.
De Volksunie beschouwt het als een
zeer grote eer dr Verbeke in haar rangen te tellen, maar tevens als een voorbeeld van de dwingende plicht in zijn
spoor te treden.
Aan dokter Verbeke wensen wij nog
vele jaren en we danken hem om zoveel
schoonmenselijkheid, om zoveel liefde,
om zoveel onaangetaste trouw aan zijn
volk.
Onze gelukyensen en onze dank gaan
tevens naar zijn geachte familie en zijn
trouwe en liefdevolle goevernante, juffrouw Alice Victoor, ook een trouw
Volksunielid.

O fa. Souwens heeft de boter
gevreten. Op uw lessenaar bonken
is een belediging voor de demokratie, schrijven ze. Uw stem
verheffen is een aanslag op de
waardigheid van de hoge vergadering, zeggen ze.
Worgommenortoe,
zuchten ze, niet praktijken die ons
herinneren aan de somberste uren
van dertig jaar en een beetje
geleden. Enzovoort : het gekende
liedje met als refrein — con brio
gebruld op tekst en muziek van de
fijnbesnaarde en op en top
parlementaire gentleman Major —
de ultieme slagzin « fascist ».
We hebben de jongste weken
ettelijke keren op de openbare
tribune van de Senaat gezeten. Altijd
weer in de war gebracht door het
piramidaal verschil tussen dekorum
en quorum. De Senaat ? Een
eerbiedwaardig halfrond, gevat in
rode pluche waaruit het stof van
de vorige eeuw omhoogwuift ;
omzoomd met stukwerk dat uit
iedere porie de goedkope glans van
goud-op-plaaster laat zweten.
Nep van het zuiverste gehalte, een
would-be House of Lords waar het
personeel rondloopt met klaterwerk dat je terugvindt bij aapjes
op een orgue de Barbarie. De
negentiende eeuw met al haar
Kitsch, geeft er zozeer de toon aan,
dat zelfs de borden voor het
elektrisch stemmen er uit zien als
verlepte litho's uit de Gartenlaube.
De toevallige bezoeker wordt door
het strenge oog van een bode
nadrukkelijk verzocht, diep onder
de indruk te komen van heel deze
toestand. Dit is immers de Hoge
Vergadering. Maar de Schmuck die
in al het klatergoud gevat zit, is
kennelijk vals. De heren daar
beneden lezen de krant, vertellen
de jongste mop aan hun buurman,
peuteren in de neus, laten zich
drank aanslepen door een goudbeladen bode, verdwijnen naar wat
in de kranten eerbiedwaardig en
misterieus de wandelgangen heet,
maar wat vaak een paar — niet eens
zo gezellige — kroegen zijn aan de
achterkant van het gebouw,
tegenover de uitgesleten leeuw die
zijn teelballen nu dl meer dan een
eeuw laat hangen in de richting
van de eentalige mededeling dat
« l'union la force » is.
Ergens zou de hele bedoening een
zin moeten hebben. Ergens zou
het decorum — zelfs in al zijn
kitscherigheid — moeten duidelijk
maken dat in deze tempel de
Dialoog vereerd wordt, dat wijze
mannen er met mekaar van mening
wisselen, dat argumenten er
worden afgewogen aan argumenten,
dat redelijke stellingen er een
redelijk oor vinden. Maar diep
beneden de publieke tribune zitten,
links en rechts, in een brede
waaier die bijna driekwart van
het halfrond vult, de heren van de
meerderheid. Bereid om recht te
veren met applaus, met afkeurend
gebrul, met honend gelach al
naar de omstandigheden en de
fraktieleider het willen. Klaar op —
kortademig nog door de wandeling
van de kroeg naar de zetel — op
het knopje te drukken.
Enkele heren slechts die iets te
zeggen hebben. Uiterst zeldzame
momenten van échte dialoog.
Daarboven in de publieke tribune
krijg je de bijna
onweerstaanbare
lust om een gebalde krachtterm
tegen het klatergoud te gooien, om
een bode aan z'n apeketting te
grijpen, om
ulevellenpapiertjes
naar de vertoning daar beneden
te mikken.
Misschien is het jaar-in jaar-uit
anders. Maar als heel deze plaats
neergehaald wordt tot een nepkroeg
waar gesjacherd wordt met alle
beginselen, met alle beloften en met
alle fatsoen, dan klinkt een échte
kreet van verontwaardiging als een
bevrijdend sinjaal. Demokratte
moét soms luidruchtig zijn !
dio Genes.

WIJ

LIEVER GEEN GRONDWETSHERZIENING
(vervolg van b i z . 1)
Er is geen tussenoplossing :
het is te nemen of te laten, gans
de grondwetsherziening of geen.
De V o l k s u n i e h e e f t alles gedaan
w a t m o g e l i j k was o m deze
g r o n d w e t s h e r z i e n i n g aanvaardbaar te m a k e n . A l onze amendementen werden verworpen; met
onze b e z w a r e n w e r d geen reken i n g g e h o u d e n ; zelfs de v l a a m se C.V.P. weigerde overleg m e t
ons te plegen. Z i j verkoos h e t ,
z i c h In de a r m e n van de P.V.V.
t e gooien, w e l w e t e n d w a t de
p r i j s z o u z i j n . De V o l k s u n i e
h e e f t dan ook doelbewust naar
het enig middel gegrepen dat
overbleef om zo vlug mogelijk
de grondwetsherziening nog te
doen mislukken : iedere verdere
medewerking stop zetten .
H e t gehuil en h e t hulp-geroep
beroeren ons n i e t . V ^ i j laten ons
niet intimideren. W a a r o m trouwens de V o l k s u n i e ter h u l p roepen, w a n n e e r m e n vooraf ieder
overleg h o o g h a r t i g a f g e w e z e n
h e e f t en m e t de P.V.V. een overe e n k o m s t gesloten h e e f t ? H e t
z i e t er naar u i t alsof m e n aan de
P.V.V. w é l r u i m e toegevingen
gedaan h e e f t , maar w e l k e t o e zeggingen h e e f t m e n i n r u i l van
de P.V.V. b e k o m e n ? W i j d u r v e n
w e d d e n d a t « m e n » t i j d e n s de
onderhandelingen m e t de P.V.V.
de schamele p u n t e n die de V l a m i n g e n interesseren totaal vergeten h e e f t ..
I k m o e t hier n i e t
spreken
over de vlaamse B.S.P.ers — h u n
rol in gans deze geschiedenis is
v a n vlaams s t a n d p u n t d i e p beschamend — maar de vlaamse
C.V.P. ? W a a r o m houdt zij nog
vast aan een voor haar uitgeholde en verminkte grondwetsherziening ? A l l e e n o m w i l l e van de
heer Eyskens ? W a t b l i j f t er over
v a n de k u l t u u r a u t o n o m i e en w a t
r a l er nog van t e r e c h t k o m e n ?
W a t zal er, m e t de supergrendel, t e r e c h t k o m e n van h e t stat u u t voor Brussel ? W A T BLIJFT
ER N O G OVER V A N DE BECRENZINC
VAN
BRUSSEL
TOT
DE
19
GEMEENTEN,
W A N N E E R M E N TEGELI|KERT l j D A A N V A A R D T D A T DE
A G G L O M E R A T I E BRUSSEL EN
H E T GEWEST BRUSSEL N I E T
H O E V E N BEPERKT TE BLIJV E N T O T DE 19 G E M E E N T E N ?
WANNEER MEN NU
REEDS

A A N V A A R D T D A T DE F A C I L I T E I T E N I N DE R A N D G E M E E N .
TEN Z U L L E N
UITGEBREID
W O R D E N ? De aangelegenheid
Is te b e l a n g r i j k o m op een l i c h t z i n n i g e w i j z e behandeld te w o r den.
De begrenzing van h e t t w e e t a l i g gebied Brussel-Hoofdstad
t o t de 19 gemeenten staat reeds
fn de t a a l w e t van 1963. H e t belangrijkste nu is de begrenzing
van de toekomstige grote agglomeratie Brussel en van het ekonomisch gewest Brussel. Daarom
gaat het en op dat stuk wordt
aan de Vlamingen geen waarborg
gegeven, integendeel : t o e v a l l i g
(!) z u l l e n de grendels van de agg l o m e r a t i e Brussel door een gew o n e w e t , m e t gewone meerderh e i d , zonder grendel
kunnen
vastgelegd w o r d e n . W a a r s c h i j n l i j k weer een v e r g e t e l h e i d , zoals
destijds i n H e r t o g i n n e d a l w e r d
vergeten (!), het lot van de
vlaamse randgemeenten te regelen.
T e n t i j d e van H e r t o g i n n e d a l
g i n g h e t over een b e p e r k t aantal
vlaamse g e m e e n t e n . Tans gaat
h e t o m de t o e k o m s t van gans de
vlaamse gemeenschap en in de
eerste plaats o m de t o e k o m s t
van de jonge vlaamse generaties.
W a t w i j hardnekkig afwijzen
en t o t het uiterste b e k a m p e n Is
dé v i z i é , de f i l o z o f i e die t e n
grondslag l i g t aan de huidige
g r o n d w e t s h e r z i e n i n g : met behoud van de unitaire staat aan
de Vlamingen hun meerderheidspozitie ontnemen en hen het pariteitsbeginsel, het beginsel van
de fifty-fifty-verhouding opdringen. Dat is de kern van de zaak
en daarop k u n n e n w i j n i e t toegeven. De jonge en toekomstige
generaties in Vlaanderen zouden
het ons t e r e c h t nooit vergeven.
De V o l k s u n i e is in d i t land
een p o l i t i e k e m a c h t geworden
waarmee r e k e n i n g m o e t gehouden w o r d e n . Vastberaden zal de
V o l k s u n i e haar eigen w e g gaan,
de w e g die leidt naar een federale s t a a t s s t r u k t u u r , w a a r i n ons
volksbestaan v e i l i g gesteld is en
w a a r i n de vlaamse gemeenschap
b e k o m t w a t haar t o e k o m t , n i e t
meer, maar ook n i e t m i n d e r .
T o e n deze t e k s t geschreven
w e r d , had in de Kamer de s t e m m i n g plaats gehad waardoor de
grondwetsherziening
geblok-

keerd w e r d . De V o l k s u n i e h e e f t ,
als een gesloten b l o k , het been
strak gehouden, is niet g e z w i c h t
voor afdreiging o f d r u k k i n g :
W i j WETEN W A T WIJ W I L LEN, N A M E L I J K DEZE NEFASTE G R O N D W E T S H E R Z I E N I N G
D O E N M I S L U K K E N . A l d u s zal
de t o e k o m s t gevrijwaard w o r den.
W i j hopen dat in de vlaamse
C.V.P. tans het uur van de bezinning aanbreekt : dat m e n de
balans zal o p m a k e n van w a t
m e n reeds toegegeven h e e f t , v a n
w a t m e n nog zal m o e t e n toegeven en van w a t er dan nog overschiet... Van kapitulatie tot kap i t u l a t i e Is de vlaamse C.V.P.
meegesleept : al haar amendementen heeft zij moeten Intrekken, al haar pogingen zien misl u k k e n o m nog iets te redden.
De eerste-minister zelf h e e f t In
de Kamer een o p s o m m i n g gegeven van al w a t de V l a m i n g e n
reeds toegegeven hebben aan de
W a l e n ; z i j n o p s o m m i n g , alhoew e l onvolledig, is i n d r u k w e k k e n d genoeg o m de meest gematigde V l a m i n g te doen opschrikken.
De C.V.P. was bereid de p a r i t e i t in de ministerraad en de
alarmprocedure
op
nationaal
v l a k te aanvaarden in r u i l voor
een k w a z i - p a r i t e l t
(over ,zes
jaar f) en een soort alarm-procedure i n de brusselse agglomeratieraad. W i j hebben deze r u i l
n o o i t aanvaard. DE C.V.P. M O E T
T A N S W E T E N D A T D I T STAT U U T V O O R BRUSSEL ER N I E T
Z A L K O M E N , N I E T Z A L GESTEMD WORDEN
TENZIJ
ZIJ N I E U W E
TOEGEVINGEN
DOET. Z i j is dus gewaarschuwd
d a t deze g r o n d w e t s h e r z i e n i n g
voor haar zal eindigen m e t een
v o l l e d i g fiasko. M e n zal d i t n i e t
k u n n e n verbloemen, e v e n m i n als
men Hertoginnedal heeft k u n nen verbloemen door het voor te
stellen als een « grote o v e r w i n n i n g van de C.V.P. ». H e t Is nog

tijd ?
W i j herhalen, m e t de vlaamse
k u i t u u r - en s t r i j d v e r e n i g i n g e n ,
b e w u s t van onze grote verantw o o r d e l i j k h e i d en h e t oog ger i c h t op de t o e k o m s t : grendel
onze t o e k o m s t n i e t af ! Liever
geen g r o n d w e t s h e r z i e n i n g !
m r . F. van der Eist

HUN ALIBI: DE BRUSSELAARS
De brusselse klaxofonen
maken om twee redenen kabaal. Ten eerste omdat zij
niet alles kri.igen wat zij in
hun doldrieste machtsroes
hadden gedroomd. En ten
tweede omdat het getoeter
en geschreeuw de inzet moet
wezen van de dorpspolitieke
verkiezingsstrijd
van de
meest rabiaten onder hen.
De Vlamingen mogen zich
aan dat hoofdstedelijk lawaai niet laten vangen !
Het fameuze artikel 3-ter
— shiitstuk van de zogezegde « vlaamse verwezenlij,
kingen » van de grondwetsherziening — is gewoonweg
boerenbedrog. Een ogenblik

had men kunnen denken dat
dit artikel werkelijk de afgrendeling van Brussel in de
huidige 19 gemeenten zou
betekend hebben ; daarom
ook hebben de V.U.-senatoren het gestemd. Maar onmiddellijk daarop onthulde
niemand minder dan Tindemans zelf het bedrog : 3-ter
begrenst alleen het « taalgebied Brussel », terwijl de
« agglomeratie Brussel » de
kans krijgt om bij gewone
meerderheid uit te breiden.
Alleen het « taalgebied
Brussel » wordt door de huidige
grondwetsherziening
beperkt tot de 19 gemeenten.
Maar die beperking wordt

waardeloos wanneer men beseft, dat de « agglomeratie
Brussel » kan uitbreiden
zonder bijzondere meerderheid en dat het « gewest
Brussel » zicJi zal uitstrekken over veel meer dan alleen maar de 19 gemeenten
en de zes randgemeenten.
De faciliteiten in de randgemeenten worden niet afgeschaft ; integendeel, ze zullen aangevuld worden met
kultuurfaciliteiten.
Deze
grondwetsherziening zal niet
beletten, dat nog andere
randgemeenten dan de zes
een zogenaamde « onthaaldienst » voor frankofonen
krijgen . In Brussel zelf

wordt de laatste dam tegen
de verfransing overboord gegooid door het invoeren van
de « liberté du père de familie ». In ruil krijgen we een
üogenaamde pariteit in het
agglomeratiekollege,
maar
het is een pariteit « met uitzondering van de voorzitter » ; met andere woorden
een pariteit van de helft min
één. In brusselse termen vertaalt betekent dat : niets.
Artikel 3-ter is niets anders
dan het aas, waaraan men de
argeloze Vlaming wil vangen ; als hij er in bijt. dan
heeft hij meteen de angel
van de ganse grondwetsherziening in zijn vlees.

Ook deze week spraken
talrijke vlaamse verenigingen in scherpe bewoordingen hun afkeer uit voor de
grondwetsherziening
zoals ze door de regeringsmeerderheid wordt
nagestreefd.

V.A.V.

*

Het Vlaams Aktiekomitee
voor Volksgezondheid roept
alle Vlamingen op tot
nieuwe en harde strijd,
want het kan niet gedogen
dat de traditionele partijen
voor Vlaanderen ongunstige
regelingen zouden aanvaarden. Geen federalisme
met drie. Geen federale
strukturen in een unitaire
staat. Geen uitgeholde
kultuurautonomie.
Geen
grendels of speciale meerderheden. Geen pariteit
in de regering vóór de
pariteit te Brussel. Geen
gebiedsroof te Brussel of
de Voer.

V.V.B.
De algemene raad van de
Vlaamse Volksbeweging
stelt vast. dat de grondige
amenderingen bij de
voorstellen van de regering,
dringend gevraagd door
de vlaamse openbare
opinie, niet werden aangebracht in de Senaat.

V.O.S.
Het Verbond der Vlaamse
Oudstrijders bezweert alle
vlaamse kamerleden in
geen geval die artikels
goed te keuren, waardoor
het zou mogelijk worden
de Voerstreek los te haken
uit Limburg, de vlaamse
meerderheid af te grendelen, waardoor een echte
kulturele autonomie
onmogelijk zou worden en
waardoor de taalwetgeving
zou bevroren worden.

K.V.B.0.
Het
Koördinatiekomitee
voor vlaamse socio-kulturele
manifestaties Brussel en
omgeving stelt vast dat er
van kultuurautonomie
geen
sprake kan zijn als de
gemeenschappen niet over
eigen middelen kunnen
beschikken om hun beleid
te voeren ; dat de m de
Senaat gestemde grondwetsherziening aan Brussel de
mogelijkheid geeft om
zich urbanistisch en ekonth
misch op te dringen aan
de vlaamse omgeving.
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C.V.PORTRETTENGALERIJ
HERTOGINNEDAL
In een Vrije Tribune van
c De Standaard» en onder de
- niet eens erg originele - titel
« Vaandelvlucht» heeft C.V.P.
- Kamerlid Leo Lindemams de
verdediging op zich genomen
van de rampzalige grondwetsherziening, terwijl hij de Volksunie hevig aanvalt. .
We zitten weer helemaal in
de Hertoginnedal-klimaat. Anno 1963, direkt na de verkwanseling van de zes randgemeenten, volgden de C.V.P.-mandatarissen mekaar op in een eindeloze reeks Vrije Tribune's van
dezelfde krant, om de lezers
wijs te maken dat Hertoginnedal een overwinning was.

MENEER OPINIE
Meneer Lindemans is het
C.V.P.-Kamerlid, dat vorig
jaar de krachttoer klaarspeelde
om een amendement in te dienen over de zes randgemeenten,
om door de knieën te gaan toen
puntje bij paaltje kwam en om
uiteindelijk tegen zijn eigen
tekst - inmiddels overgenomen
door de Volksunie - te stemmen ! Van een dergelijke windhaan krijgen we liefst geen lessen.
Bepaald kostelijk is de heer
Lindemans, waar hij zijn Vrije
Tribune begint met de verzekering dat «de vlaamse openbare mening » het wegblijven van
de Volksunie « op strenge wijze
afkeurt» Meneer Lindemans
heeft eens in de gauwte een
opiniepeilinkje verricht, helemaal alleen en tussen twee verzakinffsstemmingen in de Kamer in. Tenzij meneer Lindemans zichzelf de vlaamse openbare mening acht...

VAANDELVUCHT
Het feit dat de heer Verroken
het in de Kamer deze week bijzonder druk had om de kultuuraiitonomie te ontkrachten en de
vlaamse meerderheid weg te
gooien, belette hem toch niet
om aan het adres van enkele
V.U-Kamerleden - die de vergadering vanuit de openbare
tribune bijwoonden - de kreet
« vaandelvluchtigen » te slaken
Hijzelf werd door koalitie- en
partijgenoten van «vaandelvlucht » beticht ten tijde van
de leuvense kwestie. Hij kent

dus de relativiteit van dergelijke forse termen . . .
Inmiddels kunnen we hem
uitdrukkelijk bevestigen dat de
Volksunie inderaad vaandelvlucht pleegt: ze wenst zich
niet op te houden in het gezelschap van de ruggegraatlozen,
die zich achter het witte vaandel van de kapitulatie hebben
geschaard!
DE VOORMAN
Tot het kleine groepje van
voormannen dat de jongste jaren de vlaamse C.V.P. van kapitulatie naar kapitulatie leidt,
behoort - naast De Saeger, Verroken, van Elslande en tutti
quanti de heer Vandekerckhove, voorzitter van de vlaamse
C.V.P, De rol die deze heer
speelt, is'niet alleen fataal voor
zijn partij ( wat ons geen snars
kan schelen natuurlijk >, maar
ook en vooral voor gans het
vlaamse volk.
Hoe populair deze grote verzaker in eigen midden is, werd
zopas bewezen op de poll van
de mechelse C.V.P. Meneer de
voorzitter kreeg er een schop,
die hem deed belanden op de
zevenentwintigste plaats. Hij
deelt deze plaats met een totaal
onbekend partijlid. Hij heeft
echter de «troost», dat er blijkbaar te Mechelen drie C.V.P.
- ers nog minder populair zijn
dan hijzelf.
Of de grote demokraat Vandekerckhove vrede zal nemen met
zijn plaats, zal de nabije toekomst ons leren.
C.V.P. CONTRA V.V.B.
C.V.P.-volksvertegenwoordiger van Elslande heeft in « De
Standaard » een giftige Vrije
Tribune geschreven tegen de
Vlaamse ' Volksbeweging. Hij
vindt dat de V.V.B. « van buitenuit en zonder ernstig en
voorafgaand gesprek» de grondwetsherziening aanvalt en dat
ze zich daardoor bezondigt aan
een « metode die de krijgsgerechten na de oorlog lief was ».
Aan lef ontbreekt het van
Elslande écht niet ' Hij behoort
tot de partij die de kampioen
van de terechtstellingen na de
oorlog — de achtbare heer
Struye — in haar rangen telt
en tot Senaatsvoorzitter bevordert ; hii is dus uitermate be
voegd terzake.
Tn die Vriip Tribune vertelt
van Elslande de meest perti-

nente leugen die we hem ooit
hebben weten spuien • hij beweert namelijk dat de Volksunie in 1968 heeft belet dat een
aantal grondwetsartikelen voor
wijziging vatbaar verklaard
werden.
We dagen van Elslande uit.
daarvan het bewijs te leveren '
Wij houden ons klaar om het
bewijs van het tegendeel te leveren : het was de Volksunie
die al het mogelijke gedaan
heeft om het aantal voor herziening vatbare artikelen uit te
brpi<1en, terwijl de C.V.P. weigerde.

k
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DE GRENDELAARS
De C.V.P.-ers schuimbekten
van (geveinsde) verontwaardiging van zodra ze vernamen
dat de Volksunie zelfs 3-ter niet
zou komen goedkeuren in de
Kamer. « Daarmee laat de
Volksunie het masker vallen en
bewijst ze, dat de beperking
van begrenzing van Brussel
haar niet kan schelen », roepen
de heren.
Ze voegen er liefst niet aan
toe, dat 3-ter totaal ontkracht
wordt door de mogelijkheid die
de brusselse agglomeratie krijgt
om — bij gewone meerderheid
— uit te breiden.
En terwijl de heren bulken
van schijnheilige verontwaardiging, voert de C.V.P.-afdeling
van Beersel — een wettelijkeentalige brabantse gemeente
— haar verkiezingsstrijd tweetalig • met zestien tegen drie
stemmen werd dit be=;loten
door het plaatselijk C.V.P.-bestuur.
DE UITZONDERINGEN
Senator De Bondt (af en toe)
en senator van den Daele (vrij
geregeld) zijn de enige C.V.P.ers geweest, die in de Senaat
gestemd hebben volgens eigen
inzicht en vlaams belang.
Toen de Senaat in zijn barensweën van de kultuurautonomie vertoefde, was De Bondt
een paar uur afwezig. Hij was
gaan studeren in de parlementsbiblioteek.
Een paal maal « vergat » hij
te stemmen : het was dus noch
ja. noch neen, noch onthouding.
« Vaandelvlucht ». zou Jan Verroken schreeuwen.
Anderhalve rechtvaardige op
een hele senaatsfraktie • het is
te weinig om als alibi in Vlaanderen te kunnen dienen...

On de hinnenkoer van het mecheJs stadhuis brachten militairen — naar aanleiding van een tentoonstelling « Leger-Natie » - tweetalige tPks-ten aan. Onze gemeenteraadsleden ir. Oscar Renard en'
Fovs van de Werf namen deze wetsovertreding niet • in klaarlichte dag. en onder de verbaasde
ohkken van een aantal militairen, gingen ze er op los met borstel en verf.

DOSSIER
LIMBURG
DE GROTE
STAKING
Als West-Pocket nummer 8 verschijnt volgende week
een foto-pocket van 150 blz. over de dramatische gebeurtenissen in januari 1966 en in januari-februari 1970
aan de limburgse mijnen : de strijd rond Zwartberg en
de Grote Staking.
Deze pocket .werd geschreven door onze hoofdredakteur. Toon van Overstraeten. In essentie zijn er de gegevens in verwerkt van de « zwartboeken » die in 1966 en
in 1970 werden uitgegeven.
Deze omvangrijke West-Pocket wordt ingezet met een
vrij uitvoerig historisch overzicht van het kempens bekken, vanaf het ogenblik dat het eerste kolenstaal werd
naar boven geboord tot op onze dagen. Vervolgens
wordt er een hoofdstuk gewijd aan de uitbuiting, waarvan onze limburgse mijnstreek het slachtoffer was vanwege de staal- en kolenbazen gedurende tientallen jaren.
In een derde hoofdstuk wordt een overzicht gegeven
van de sociaal-ekonomische situatie zoals ze zich in
Limburg voordeed aan de vooravond van de gebeurtenissen rond Zwartberg. Het eerste deel van de pocket
wordt afgesloten met een uitvoerig kronologisch overzicht van de gebeurtenissen in december 1965 en in januari 1966.
Het tweede deel is gewijd aan de grote staking begm
dit jaar. In een eerste hoofdstuk wordt een boekje opengedaan over het prijzenbeleid in het kempens bekken ;
er wordt tevens uiteengezet hoe de situatie op de kolenmarkt geëvolueerd is en hoe de politiek van sluitingen
niet meer beantwoordde aan de nieuwste
gegevens.
Vervolgens volgt er een hoofdstuk over het schandaal
van de fuzie der kempense mijnen, waarna een kronologisch overzicht dag aan dag komt van de gebeurtenissen die rechtstreeks geleid hebben tot de grote staking
en van de grote staking zelf. In een laatste hoofdstuk
zijn de allernieuwste gegevens betreffende het kolenbeleid verwerkt ; hierbij werden de feiten en gebeurtenissen tot en met juni 1970 betrokken.
Een groot aantal van de meest pakkende foto's uit
de periode Zwartberg en idt de Grote Staking maken
van deze pocket een pakkend dokument, dat ook vizueel een hoge dokumentaire waarde heeft.
Deze pocket zal vanaf volgende week te verkrijgen
zijn. In de reeks West-Pockets — waarin reeds merkwaardige historische studies over de vlaamse beweging
zijn verschenen — is hij het eerste sociaal-ekonomisch
dokument. Wie iets wil begrijpen van het mekanisme,
dat de krachtlijnen bepaalt van de politieke zowel als
van de sociale en ekonomische achterstelling van Vlaanderen, zal met vrucht « Dossier Limburg — De Grote
Staking » raadplegen.
HCL voorwoord voor deze West-pocket werd geschreven door stakingsleider Gerard Siegers.
Wie tans reeds een exemplaar wil bestellen, kan dat
doen bij West-Pocket, Maskenslaan 33 te De Panne, prk.
9202.80 (met vermelding : West pocket nr 8), aan de
prijs van 80 fr. Bij afname van vijf exemplaren worden
er zes geleverd.
« Dossier Limburg — De Grote Staking » zou in geen
enkele biblioteek van vlaams gezinden en sociaalbewusten mogen ontbreken.

WIJ
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KORTRIIK GEEFT ..
Dat de verontwaardiging over
de rampzalige grondwetsherziening in Vlaanderen dag aan
dag groeit, blijkt uit de stroom
moties en persmededelingen die
de jongste dagen op onze redaktie toekomen.
Eén van die teksten willen
we speciaal onder de aandaoht
van onze lezers brengen. In een
«proklamatie tot de bevolking»
schreven een aantal vooraanstaanden uit het Kortrijkse onder meer het volgende : « Het
prijsgeven van de vlaamse
meerderheid (...), het afgrendelen van de opgang en het
welzijn in Vlaanderen (...), het
losmaken van de Voerstreek uit
Limburg (...) benevens de uitgeholde kultuurautonomie zonder middelen, maken de hervormingen onaanvaardbaar zodat het beter is, geen grondwetsherziening door te voeren
dan een hervorming gericht tegen de opgang van Vlaanderen ».
De proklamatie eindigt met
een oproep tot deelneming aan
de V V.B.-betoging vandaag zaterdag te 15 u op de Groenplaats te Antwerpen.

ONS OFFENSIEF
Ook in deze dagen, terwijl de
aandacht volledig toegespitst ia
op de gebeurtenissen in het parlement, rolt het federalistisch
offensief van de Volksunie verder.

kunstschilder Marcel Notebaert, Vlaams Kruis-voorzitter
dokter Roger Ooghe, Odilon Simoens, V.B.O.-voorzitter Michiel Peeters, regisseur Remi
van Duyn, ere-advokaat Michiel vande Kerckhove, deklamator Antoon van der Paetse,
V.V.A.-voorzitter dokter André
Vanlerberghe,
bedrijfsleider
Luk Vercruysse, regisseur Joris
Sustronck.
C.V.P.-ers die het nog niet
helemaal afgeleerd hebben om
te denken en die dit lijstje van
intellektuelen en vooraanstaanden uit één enkel gewest eens
overlopen, zullen wel gauw tot
de bevinding komen hoe populair « hun » grondwetsherziening in Vlaanderen is...

DANK \
...HET VOORBEELD
De proklamatie is ondertekend door een aantal personaliteiten, wier naam we hierbij
laten volgen : Valeer Arickx,
architekt Hans Baert. dokter
Felix Comer, V.T.B.-voorzitter
Jozef Cordie, architekt Roger
Debudt, letterkundige André
Demedts, letterkundige Jozef
Deleu, nijveraar Luk Descamps,
advokaat José de Schaepmeester, Davidsfonds-voorzitter Karel Devriendt, Jan Dewilde,
pastoor Elias Dupon, pater
Goddefroy s.j., dokter Gerard
Yserbyt, André Lammertijn.
apoteker André Maes. V.VB.voorzitter
Antoon
Malfait.

De senatoren Bouwens en
Jorissen, die einde van vorige
week en begin dezer week ontelbare telegrammen en zelfs
bloemen uit gans Vlaanderen
mochten ontvangen naar aanleiding van de houding der V.U.
-fraktie in de Senaat, verzoeken
ons om langs deza» weg hun
dank te betuigen voor deze blijken van simpatie, die ze onmogelijk alle persoonlijk kunnen beantwoorden.

HET LAATSTE
De C.V.P.-voorzitter Vandekerckhove heeft natuurlijk óók
zijn gal tegen de Volksunie uit-

We hebben ons steeds weinig begoochelingen gemaakt over de viaamsgezindheid bij de kleurpartijen. Wat tans echter gebeurt bij de grondwetsherziening, tart elke beschrijving.
Vergeet het maar dat er iets — zij dan ook maar
een tikkeltje viaamsgezindheid — zou bestaan bij
de B.S.P. : vergeet het maar dat de P V.V. iets beter
zou geworden zijn dan de Pest Voor Vlaanderen ;
vergeet het maar dat er een vlaamse C.V.P. zou bestaan. Ze valt met geen vergrootglas te bespeuren.
Wel is er Gerard van den Daele en soms De Bondt.
Dat is alles !
De « Vlaamse » socialisten zijn noch vlaams, noch

gespuwd : «Weglopen is wel het
laatste dat men doet», aldus de
mechelse notaris.
Inderdaad, meneer Vandekerckhove: het laatste ! De
Volksunie heeft alle overige
middelen geprobeerd, maandenlang ; in de Senaat nam ze pozitief deel aan de besprekingen,
diende ze tientallen amendementen in. Vergeefs! Ondertussen had de Volksunie reeds
herhaaldelijk aangedrongen op
overleg tussen de vlaams parlementsleden ; de grote partijen
— inbegrepen de C.V.P. — wei-

gerden. Onlangs nog drong voorzitter van der Eist schriftelijk
aan op overleg tussen V.U.- en
C.V.P.- parlementsleden ; eens
te meer weigerde meneer Vandekerckhove . . .
Na alles geprobeerd te hebben, na alle middelen van redelijkheid en gezond verstand te
hebben aangewend bleef alleen
nog de mogelijkheid om weg te
blijven en aldus de rampzalige
grondwetsherziening misschien
nog in extremis te beletten.
« Het laatste » middel, zoals
Vandekerckhove zélf zegt...

Verleden vrijdag ging de grote V.U.-vergadering te Oostende door : een bomvolle zaal,
veel geestdrift en een schitterende redevoering van de partijvoorzitter.
De Partijraad verleden zondag te Brussel stond eveneens
goeddeels in het teken van het
offensief. Tussen haakjes : op
deze Partijraad werd de beslissing genomen om niet meer
mee te doen aan de grondwetsherziening, met 62 stemmen tegen 2 bij 5 onthoudingen. De
tegenstemmers en de onthouders verdedigden grotendeels
een nog strakkere houding. De
V.U. is eensgezind !

V.D.B. : HUN BONDGENOOT
Op de (mislukte, want slechts door minder dan vijfhonderd beschikken over de gewone
man bijgewoonde) C.V.P.-vergadering in de hrusselse Magdalena- meerderheid in het parlement.
zaal verleden zaterdag liet van Elslande zich enkele minachtende Die speciale meerderheden zijn
woorden ontsnappen over « mannen die bevallen aan het tv-q)U'
om de waalse en de franstatHiek en door hun fiziek of geld de mensen kunnen meekrijgen ». er
belangen te beveiligen ».
Een paar kranten meenden daarin een aanval op van den Boey- lige
Over de door de C.V.P. met zonants te zien. Van Elslande heeft zich gehaast, dat te logenstraf- veel
geestdrift verdedigde parifen : hl] zegde mets te hebben tegen V.d.B. en integendeel van teit te
Brussel zegde van den
hem te verwachten, dat hij op zijn U.T.BAijsten véél plaats zou Boeynants
: « Er komt een aginruimen voor de C.V.P.
'
glomeratieraad,
die
rechtstreeks verkozen wordt en derhalve 70 a 75 t.h. franstaligen
Van den Boeynants i^ de gro- obscur tussen politiek en big zal tellen. Het kollege zelf zal
te brusselse bondgenoot T>-an de bussiness.
vier franstaligen en vier nederC.V.P. Van den Boeynants is
Wat de « gematigdheid » van landstaligen tellen en daarbij
de « gematigde », die er zal van den Boeynants waard is, een voorzitter, die door de raad
voor
zorgen
dat
enkele hebben we eesjs te meer kun- zelf verkozen wordt. Die zal
ruggegraatloze hoofdstedelijke nen vaststellen ti.jdeiïs de tv- normaal ook franstalig zijn ».
C.V.P.-ers verder in de sche- uitzending « face a la presse »
Tenslotte verzekerde van den
penkolleges knechtje mogen verleden zondag, waar hij geherhaaldelijk en met
blijven spelen voor hun franko- konfronteerd werd met de chef Boeynants
nadruk, « dat hij tenslotte toch
fone bazen.
der brusselse toeteraars, de fa- hetzelfde nastreeft » als de heer
Wie en wat van den Boey- meuze carcankraker van Ryn. van Ryn.
nants in feite is, weten we al
Voor zijn waals tv-publiek
uit de mond van
lang : een verfranste Vlaming beroemde van den Boeynants deOpgetekend
grote C.V.P.-bondgenoot :
van mechelse afkomst, die zich er zich op dat de grondwetsher- hij wil
zijn U.T.B.-lijsten
« een waals politicus » laat noe- ziening ten nadele van de Vla- hetzelfdemet
—
wat voormen en officieel zetelt bij de mingen uitvalt : « Maar de Vla- zichtiger en inmaar
enkele
etappes
P.S.C, een man die zich bij mingen hebben de speciale — als wat van Ryn en de
carvoorkeur beweegt in het clair- meerderheden niet nodig. Ze can-toeteraars eisen !

socialist. Het zijn slechts politici die zich aan de
macht en aan de voordelen ervan vastklampen en
desnoods vastkrampen.
Over de P.V.V. moeten we niet veel vertellen.
Als we schrijven dat de voorzitter van het Liberaal Vlaams Verbond zijn eigen geesteskind verloochende, zullen we niemand verbazen. Het was
immers bij een amendement van der Poorten dat
de Voerstreek destijds naar Limburg kwam.
De man wil echter ministrabel blij'ven en dus offert hij graag de Voerstreek en de vlaamse meerderheid.
Want wat krijgen we bij deze grondwetsherziening ?
De begrenzing van Hoofdstad-Brussel en de zes
randgemeenten bij Vlaanderen (het artikel 3-ter) ?
Een zuiver platonische verklaring als we weten
dat naast de administratieve faciliteiten er in de
randgemeenten ook kulturele faciliteiten komen ;
dat de brusselse agglomeratie bij eenvoudige meerderheid kan uitgebreid worden en dat het ekonomisch gewest Brussel nog heel wat meer dan zes
Vlaamse randgemeenten zal omvatten. Met de ene
hand neemt men méér terug dan men met de andere geeft. Nochtans is de oplossing zo eenvoudig :
dat het « vlaamse » front van C.V.P., B.S.P en
P.V.V. in de randgemeenten de faciliteiten afschaffe. Ze krijgen daarvoor onze steun zonder dat ze
die vragen !
De kultuurautonomie ?
Het ding dat in de Senaat goedgekeurd werd
heeft er niets mee te maken Heel het onderwijs
(tans 45 miljard per jaar) en het wetenschappelijk
onderzoek (14 miljard per jaar), om van het toerisme niet te spreken, valt er buiten.
De kredieten zullen paritair verdeeld worden en
de kultuurraden mogen geen belastingen heffen.

De minister voor Kuituur blijft verantwoordelijk
voor heel het parlement. De kultuurraden kunnen
slechts opgericht worden bij een dubbele meerderheid samen met een twee derde-meerderheid.
Slechts met dezelfde meerderheid kan het gebied
van de kultuurautonomie uitgebreid worden.
Het gaat dus om een mogelijke, zeer beperkte,
kulturele decentralizatie en niet om kultuurautonomie.
Wat wordt van Vlaanderen afgenomen bij de
grondwetsherziening ?
• De Voer.
• De pariteit bij de ministers.
• De alarmklok : drie vierde van de franstalige
parlementsleden kunnen in de praktijk alle
wetsvoorstellen en wetsontwerpen (behalve de
begrotingen) afremmen.
• De taalwetstop De dubbele meerderheid voor
elke nieuwe taalwet maakt verdere vorderingen
op dit gebied onmogelijk
• Een uitbreiding van het pariteitsbeginsel De
40 % franstaligen krijgen steeds meer terreinen
minstens evenveel geld als de 60 % nederlandstaligen. Wat zuiver diefstal is ten nadele van de
vlaamse bevolking.
Het la dan ook duidelijk dat het de taak van de
Volksunie is, alle middelen te gebruiken om deze
grondwetsherziening proberen onmogelijk te maken.'Na de ervaring in de Senaat, waar geen enkel
Volksunie-amendement aanvaard werd. was het
duidelijk dat in de Kamer de andere taktiek diende
gebruikt
Het verheugt ons dat alle werkelijk vlaamsgezinden deze taktiek zo geestdriftig onderschrijven.
Liever géén grondwetsherziening dan een slechte.
WIM JORISSEN
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PAIUENENTAIRE KRABBELS
jndeseflaai
De gebeurtenissen van vorige donderdag werden in de Senaat nog druk geicommentarieerd. Velen zijn verbaasd
over het onzichtbaar temperament van
senator Bouwens. Bij Jorissen ligt het
er bovenop, bij Bouwens zit het diep
•binnenin. Over Jorissen was men dus
jiiet verwonderd ; hij steekt ook op dit
.terrein de franstaligen de loef af. Hij
ibeweert trouwens altijd spottend, dat
liet temperament van zijn geboortestreek Haspengouw dat van Luik nog
in de schaduw stelt.
Het gerucht dat de ronde deed, dat
Bouwens gelukwensen en zelfs bloemen
kreeg uit gans het vlaamse land, verbijstert vele franstaligen. Zij die hun
makke vlaamse partijgenoten gewoon
zijn, raken er niet meer wijs uit. Zit er
dan toch nog ergens fut in Vlaanderen ?
Het feit dat de V.U. voortaan weer de
grondwetsherziening zou boycotten, is
in de Senaat ingeslagen als een bom.
Hoewel het er weinig of geen verband
mee houdt, brengt men het samen met
de sankties tegen V.U.-senatoren getroffen, zodat men al flink spijt had voorzitter Struye tot sankties aangemoedigd
te hebben. Alle pogingen om de V.Ü.fraktie in verband met de incidenten te
verdelen, hebben echter weer geen sukses kunnen boeken. De fraktie bli.ikt een
granieten blok, wat trouwens minstens
even veel indruk maakt op de tegenstanders als de som aan talent die er in
de fraktie schuilt.
De Vlamingen in de kleurpartijen, die
graag de brusselse reaktie inroepen als
bewijs dat ze op de goede weg zijn —
alsof de Brusselaars ooit zouden tevreden zijn, tenzij ze alles krijgen — voelen aan dat ze in hun hemd staan.
Toch hielden ze dinsdag vol met de
moed van de wanhoop.
De vlaamse B.S.P., die nog een erger
slijkfiguur slaat dan de vlaamse C.V.P.
[(al is dit wel erg moeilijk), liet zich
zelfs door de franstalige partijgenoten
een tuchtstemming opleggen voor de
supergrendel. Alleen bleven er een paar
weg bij de stemming en stemde Dequeecker tegen.
Het was anders maar een mak gedoe
dinsdagnamiddag, toen de Volksunie
niet verscheen. Het debat raakte niet
van de grond. Zo de proef op de som
diende geleverd dat de V.U. het debat
beheerst had, dan bracht de vergadering
van dinsdag het bewijs langs het ongerijmde. Uiteindelijk werd een definitieve stemming tot donderdag verdaagd,
omdat men niet wist hoe de Kamer zou
reageren.
Dinsdagvoormiddag kwam de begroting van Verkeerswezen aan bod. Senator Blancquaert pakte minister Bertrand stevig aan over de Sabena en leverde het bewijs, een debat uitstekend
aan te kunnen.
Ook woensdagmorgen bij de verdediging van zijn amendement over de overheveling van het toerisme naar Kuituur, kwam het tot een debat tussen de
minister aan de ene kant, de senatoren
Blancquaert en van Haegendoren aan
de andere kant.

in de kamer
De Volksunie, met pozitieve bedoelingen bezield, is destijds ingegaan op de
uitnodiging van Eyskens om mee te werken aan de herziening van de grondwet.
Door de frakties van Senaat en Kamer
werd stipt deelgenomen aan de kommissievergaderingen en aan de openbare
vergaderingen. Herhaaldelijk werd geprobeerd, door amendementen de nadelige voorstellen eruit te lichten of hun
schadelijke gevolgen af te zwakken.
Vooral de Senaatsfraktie heeft reuzenwerk verricht en vaak het debat beheerst. De Volksunieparlementairen zijn
tot het uiterste gegaan in hun verzet,
zodat zij tot de orde werden geroepen
of de deur werden uitgewezen. In de
Kamer kwam het daarbij tot een schermutseling en een handgemeen met minister Major, een onbesuisde meesterblunderaar die zelfs vóór een paar
maanden in het antwerps sportpaleis
door zijn eigen publiek minutenlang
werd uitgejouwd. Het heeft allemaal
geen barst uitgehaald. Al de amendementen werden als door robotten afgewezen. Nadat al de wetgevende mogelijkheden waren uitgeput, nadat al de
middelen van de overreding hadden gefaald, heeft de Volksunie beslist geen
enkele verantwoordelijkheid te dragen

Woensdagnamiddag werd begonnen
met het wetsontwerp voor de ekonomische decentralizatie. Kritiek werd uitgebracht door de oppozitiepartijen.
V.U.-senator Claes wees er op dat men
dit ontwerp moeilijk als tipisch progressief kon betitelen, daar zowel in Engeland als in Duitsland onder socialistisohe regeringen de jongste jaren alle
dirigistische plannen afgewezen heeft,
omdat de tijd ervan sinds lang voorbij
is. Zelfs Nederland, een bij uitstek dirigistisch land, weigert soortgelijke dirigistische plannen in te voeren. In Frankrijk voelt men er evenmin voor.
De aandacht ging echter vooral naar
de grondwetsherziening. De regering
koesterde nog de vage hoop, de P.L.P.
te dwingen aanwezig te blijven in de
Kamer.
Omstreeks kwart voor vijf donderdagnamiddag werd de stemming in de
Kamer over de grondwetsherziening bekend : slechts 140 aanwezigen in plaats
van het vereist aantal van 142 aanwezigen.
Onmiddellijk werd de zitting In de
Senaat geschorst. De C.V.P. wenst inder-

daad niet dat over het ontwerp 125 zou
gestemd worden, zo ook de grondwetsherziening er niet zou door komen.
Na de schorsing kwam het bericht dat
minister Terwagne zelf vroeg, de verdere bespreking uit te stellen.
Door de V.U.-taktiek zit de C.V.P. in
de rats. Ondanks alle toegevingen aan
de P.V.V. heeft deze bondgenoot de twee
regeringspartijen feitelijk in de steek
gelaten.
In de wandelgangen van de Senaat
heerste bij de C.V.P. een zeer gedrukte
stemming, tenzij bij de schaar vlaamsgezinden die zich inwendig verheugden
en ook diskreet hun voldoening uitspraken.
De B.S.P. scheen minder onder de indruk. Zij heeft nooit zo veel om deze
grondwetsherziening gegeven.
De vlaamse P.V.V. bleek echter totaal
de kluts kwijt te zijn. Zij heeft zich ook
het meest belachelijk gemaakt in heel
deze geschiedenis. Zeker nu uitlekte in
de Senaat, dat Eyskens de P.L.P.-P.V.V.
zes ministerzetels beloofd had, dit echter zonder medeweten van de socialisten, die er niet over te spreken waren...

• Senator Jorissen ondervroeg mondeling de minister van Nederlandse
Kuituur over de officiële druk uitgeoefend op de berichtgeving van do
B.R.T, en welke maatregelen de minister meent te nemen om zijn ambtenaren tegen deze druk te bescher»
men.
• Tijdens de laatste debatten over de
grondwetsherziening, die nog door de
V.U.-frakties werden
bijgewoond
kwamen onze senatoren bijna voortdurend aan het woord, vooral de heren Jorissen, Baert, Hardy en Claes.
• Senator Blanquaert stelde het taalonevenwicht ten nadele van de Vlamingen in de diensten van de Sabena
aan de kaak en drong bij de minister
van Verkeer op sanering aan, ook inzake financiën, gezien het voortdurend deficiet van deze maatschappij.
• Volksvertegenwoordiger Schiltz ondervroeg de minister van Openbare
Werken over de projekten in verband met het Baalhoekkanaal.
• Volksvertegenwoordigers Coppieters
en Belmans ondervroegen de minister van Justitie over de zaak Irma
Laplasse.
• Bij het voorstel tot verdaging van de
stemming over artikels 110 en 113
van de grondwet voerde volksvertegenwoordiger Schiltz het woord en
legde een verklaring af voor de stemming.

ONZE PARLEMENTSLEDEN
STAAN HUN MAN

Volksvertegenwoordiger
Vansteenkiste ondervroeg de minister van het
Openbaar Ambt over de sindikale
toestand in de openbare diensten in
het algemeen en het sindikaal statuut in het bijzonder.
Volksvertegenwoordiger Babyion interpelleerde de minister van Nationale Opvoeding over de ontoereikendheid van de antwoorden van de
minister op parlementaire vragen,
meer bepaald inzake het gebruik van
schoolbussen.
Schriftelijke vragen werden gesteld
door senatoren Jorissen, van Haegendoren, Persyn, Bouwens, Vandeweghe en door volksvertegenwoordigers Belmans en Vansteenkiste.
Volksvertegenwoordiger Olaerts interpelleerde de minister van Ekonomische Zaken over de kolenpolitiek
van de regering.
Senator Claes oefende kritiek uit op
het regeringsontwerp inzake ekonomische decentralizatie.

voor deze « rotoplossing » en geen deel
meer te nemen aan de herziening van
de grondwet. Na de medewerking komt
het harde « njet ».
Dat betekent natuurlijk niet dat de
Volksunie zalig nikst of lekker zonneklopt, zoals van Eynde in een artikel
druipend van kwade trouw zijn beklagenswaardige lezers probeert in te lepelen. De fraktie is op post in de openbare vergaderingen en in de kommissievergaderingen waar het niet over de
grondwetsherziening gaat. En waar het
wél hierover gaat, daar volgt zij op de
openbare tribune de debatten.
Luc Vansteenkiste interpelleerde de
minister van Openbaar Ambt over de
onaanvaardbare diskriminatie inzake
sindikale vertegenwoordiging bij het
overheidspersoneel. Spreker kloeg het
monopolie aan van de grote vakbonden,
die elke konkurrentie onmogelijk maken. Sinds 11 jaar werden geen sindikale verkiezingen meer gehouden, zodat
de huidige sindikale vertegenwoordiging
niet reprezentatief is voor de sindikale
machtsverhouding. Hij sprak de vrees
uit dat door deze wantoestand de afkeer voor de staatsbetrekkingen zou
groeien bij de waardevolle elementen
en het gehele bestuvirsapparaat door de
partijpolitiek zou worden overwoekerd,
totdat het totaal zou verlamd zijn.
Mik Babyion voelde minister Vermeylen aan de tand over het misbruiken van schoolbussen voor toeristische
doeleinden. Spreker noemde deze praktijken een oneerlijke konkurrentie tegenover de autokaruitbaters wie het leven met allerlei reglementen zuurgemaakt wordt, terwijl de inrichters van

toeristische trips met schoolbussen geen
strootje wordt in de weg gelegd. Hij
stelde scherp de vraag wie voor deze
uitgaven moet opdraaien, vermits de
verplaatsingen kosteloos zijn. De gelden
van de gemeenschap worden aan deze
fantazietjes vermorst en komen alleen
ten goede aan de leerlingen van de rijksscholen.
Jef Olaerts pakte nog maar eens de
regering aan over haar kolenbeleid. In
vroegere interpellaties, naar aanleiding
van de mijnstaking, had hij er de regering een scherp verwijt van gemaakt
de kolenprijs kunstmatig laag te houden, zodat loonsverhoging voor de arbeiders onmogelijk was. Eyskens veranderde nogmaals het geweer van schouder en gaf nu de kolenprijs vrij.
Niet, zei Jef Olaerts wrekend, omdat
gij een nieuw inzicht hebt gekregen in
de kolenproblematiek, maar wél omdat
door vergelijkende loonstudie nogmaals
10 % loonsverhoging moet worden toegepast nadat vroeger 12 % werd afgedwongen. Deze onsamenhangende en tegenstrijdige politiek is alleen te verklaren doordat men de staalbazen naar de
ogen kijkt.
Wij hebben het steekspel van de
grondwetsherziening vanuit de hoogte
bijgewoond. Voor onwennige suppoosten die niet goed wisten of zij hun gewone vriendelijke dienstwilligheid tegenover kamerleden nu moesten afleggen, als die het drempeltje van de publieke tribune overschreden en daardoor
onder het regime van de bezoeker vielen, dat door strenge voorschriften is
geregeld en waaraan drastisch de hand
dient gehouden, desnoods met de hulp

van de stoere M.P.'s van de paleiswacht
onder het bevel van een kolonel.
Het was een wat vreemde aanblik op
de hoofden van de kollega's neer te
zien. Wij betrapten ons zelf op een (ortverdiend) gevoel van verhevenheid dat
alleen maar toe te schrijven was aan
een verschil in hoogte. De brusselse
F.D.F.-er Outers leek ons verder weg,
nu wij hem vanuit onze observatiepost
bekeken. Hij deed ons denken aan een
parijzer poëet, hoewel zijn voortreffelijk Frans toch niet de « saveur » bezit
dat het autentieke Frans zo verrukkelijk
maakt. Hij stond nonchalant met éèu
hand in zijn broekzak, met een ouderwets kapsel, wat wereldvreemd en dromerig, ook als hij zijn lange oratorische
periodes plots onderbrak met korte, heftige zinnen die als een zweep boven het
hoofd van van den Boeynants knalden.
Van den Boeynants, zijn tegenvoeter,
met zwier gekleed, sportief, dinamisch,
vlak bij de grond in een brussels Frans
dat de trommelvliezen schuurt, blafte
terug in korte nijdige replieken, toen
het over de inrichting van de brusselse
agglomeratie ging. Ook Persoons, de
challenger van van den Boeynants, bij
wie de afgunst voor de oud-premier in
elke aanval voelbaar is, kwam wat over
het armzalige lot van de Brusselaars razen, als de snode Vlamingen hun plannetje er doordrukken. Hij werd af en
toe door van den Boeynants met heftige
happen toegebeten. Het was geen hartverheffende vertoning, van uit de hoogte de ziedende franstalige Brusselaars
op de grondwet en op mekajir te zien
inhakken,
,^^^,
NIK CLAES.
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houden blijven en gewaarborgd
door de super-grendel, maar
uitgebreid worden tot de kulturele sektor, o.m. door de bekrachtiging van het in overtreding van de taalwet door de
ministers van nationale opvoeding gesloten akkoord.
De Volksunie protesteert met
klem tegen het onderschrijven
door de vlaamse mandatarissen
der traditionele partijen van
het van vlaamse zijde steeds
heftig bestreden beginsel van
« la liberté du père de familie ».
De V.U. stelt vast dat in beginsel de beslissing de Voerstreek los te maken van Limburg reeds getroffen is en de
heer Eyskens formeel beloofd
heeft, de uitvoeringswet bij hel
parlement in te dienen.

PARITEIT : DIEFSTAL
De Volksunie heeft beslist, iedere verdere medewerking aan
de grondwetsherziening stop te zetten.
De debatten en stemmingen in de Senaat, waar alle V.U.-amendementen verworpen werden, hebben afdoend bewezen dat —
ten overstaan van de overeenkomst door de regeringspartijen
met de P.V.V. gesloten — iedere kans op een verbetering van
de regeringsvoorstellen uitgesloten is en integendeel de supergrendel werd ingevoerd.
De Volksunie weigert haar medewerking niet omdat de voorgenomen hervormingen niet ver genoeg gaan — zij is realist genoeg om te weten dat zij de verwezenlijking van haar programma niet kan eisen — maar omdat sommige bepalingen van
Vlaams standpunt totaal onaanvaardbaar zijn, de Vlamingen gedupeerd worden en in een konservatieve geest in het algemeen
iedere verdere ontwikeling in de toekomst
kwazi-onmogelijk
gemaakt wordt door de super-grendels.
De Volksunie vestigt er de
aandadit op dat volgende punten onmiddellijk en definitief
verworven worden zonder dat
er uitvoeringswetten
nodig
zijn : de pariteit in de regering
(ministerraad) ; de bizondere
meerderheden (super-grendel) ;
de alarmprocedure.
Hierdoor worden de bizonderste eisen van de Wale -. dadelijk
ingewilligd en geven de Vla-

mingen onherroepelijk
hun
meerderheidspozitie prijs.
Voor het verwezenlijken van
de kulturele autonomie, van
het statuut voor Brussel, van
de gewestelijke decentralizatie
zijn daarentegen uitvperingswetten vereist, die zullen moeten gestemd worden met een
meerderheid in beide taalgroepen plus een twee-derde-meerderheid. De Vlamingeti b e k o

1. ART. 86 BIS.
Ministerraad paritair samengesteld (evenveel
franstalige als nederlandstalige ministers) de eerste-minister eventueel uitgezonderd.
Dus : Hoe groot het^ overwicht aan Vlamingen
ooit moge worden, in géén geval ooit meer vlaamse
m,inisters dan franstaligen.

men geen enkele waarborg dat
deze wetten ooit zullen gestemd worden.
De weigering om aan de kultuurgemeenschappen eigen financiële middelen door 'n eigen
fiskale bevoegdheid te verlenen, maakt bij voorbaat —
naar de bekentenis van de
C.V.P.-voorzitter
Vandekerckhove — een reële kultuurautonomie onmogelijk.
Het aanvaarden van de supergrendel op de taalwetgeving
betekent, dat voortaan iedere
verbetering of aanvulling van
de taalwetgeving op het nationaal vlak (centrale administratie, leger, taalregeling voor
Brussel, voor de gemeenten met
faciliteiten, statuut van de
Vaste Kommissie voor Taaitoezicht...) praktisch onmogelijk
gemaakt wordt

TAALGEBIEDEN
De Volksunie stelt vast dat
de begrenzing der taalgebieden

3. ART. 3 TER.
Erkenning van de 4 taalgebieden (nederlands.
frans, duits, tweetalig gebied Hoofdstad-Brussel).
Elke gemeente van het land behoort tot één van
van deze taalgebieden. Brussel-Hoofdstad strekt
zich uit over het grondgebied van de 19 gemeenten.
Wijzigen van grenzen slechts mogelijk met dubbele meerderheid plus 2/3 meerderheid van totaal.
Pasmunt hij realizeren van bv. de kultuurautonomie. De afbakening van de hoofdstedelijke agglomeratie slaat slechts op het « taalgebied » : Brussel
kan later bij gewone meerderheid uitbreiden.

4. ART. 32 BIS.
Indeling van leden van Kamer en Senaat in nederlandse en franse taalgroep «voor de bij de grond
wet bepaalde gevallen ».
Heeft in de verdere artikelen slechts betekenii
voor de grendelsformules (dubbele
meerderheid),
behalve dat de leden van de kultuurraden tot hun
respektieve taalgroep moeten behoren.

FACILITEITEN
De Volksunie nfeemt ei'' akte
van dat de regering bij monde
van minister Tindemans uitdrukkelijk verklaard heeft, dat
de faciliteiten in de vlaamse
randgemeenten niet alleen be-

HET " SCHITTEREND" BILAN
derheid. Te betalen met: wthrt'^dma Bnvisel; Voer
uit Limburg.
b) Er worden slechts een paar ueuoegdheden toegewezen aan de (nog niet bestaande) organen :
— kulturele samenwerking tussen gemeenschappen
en internatinonaal ;
— onderwijs (behalve schoolvrede. leerplicht onderwij sstrvktur en, diploma's, toelagen,
wedden,
schoolhevolkingsnormen, m.a.w. behalve het onderwijs...).
De « kulturele aangelegenheden » moeten bepaald worden bij een wet onderworpen aan de super-grendel. Te betalen met : uitbreiding Brussel ;
Voer uit Limburg.
c) Geen eigen financiële middelen.
Alles moet van 't unitair parlement komen, volgens
een begroting voorgesteld door de paritair-samengestelde regering,
d) Pariteit als uiteindelijk (reziduair)
kriterium
voor de verdeling van die kredieten.
NI. « objektieve kriteria, doch voor materies die
zich daar uit hun aard niet toe lenen, gelijke dotaties (= pariteit) ».
De wetgever zal bepalen welke de objektieve kriteria zijn, en welke materies zich uiteraard niet
lenen tot objektieve kriteria.
Doch voor zulke wet geldt de alarmbel . zodat
het te vrezen is, dat de objektieve kriteria er nooit
zuUen komen, en alleszins dat nooit de verhoudingen in de bevolkingscijfers als objektieve kriteria
zullen aangenomen worden...

6. ART. 59 TER.
5. ART. 59 BIS.
Kultuurautonomie.
a) Er worden geen organen (wetgevende, uitvoerende) ingericht, enkel gezegd dat hun samenstelling en werking door de wet zal geregeld worden.
Doch dan door een wet onderworpen aan de « super-grendel » : dubbele meerderheid plus 2/3-meer-

De Volksunie wijst krachtdadig de vizie af die ten grondslag ligt aan de huidige grondwetsherziening en die er op
neerkomt, dat de Vlamingen
voor goed afstand doen van hun
meerderheidspozitie en zieh het
pariteitsbeginsel laten opdringen in een steeds unitaire staat.
De Volksunie stelt de vlaamse
politieke mandatarissen, die
dit alles goedkeuren, verantwoordelijk voor al de gevolgen
die er zullen uit voortvloeien.
In de gegeven omstandighe^
den, alle middelen van overreding uitgeput en alle voorstellen van de Volksunie, zelfs voor
overleg, afgewezen zijnde, wil
de Volksunie geen enkele verantwoordelijkheid meer nemen
voor de huidige grondwetsherziening en laat deze verantwoordelijkheid geheel en uitsluitend aan de vlaamse mandatarissen der drie traditionele
partijen, die zich in de toekomst zullen te verantwoorden
heben voor het vlaamse volk.
Brussel, 21 juni 1970.

DIT WERD IN D£ SEHAAT GES1ÏND!

2. ART. 3 QUATER.
« België omvat drie kultuurgemeenschappen : de
nederlandse, de franse en de duitse. Elke kuituurgemeenschap heeft de bevoegdheden welke haar
door de Grondwet of door wetten aangenomen
krachtens deze laatste worden toegekend ».
Is eigenlijk alleen een platonische erkenning van
net bestaan van kultuuraemeenschapven
; slechts
door andere grondwetsartikelen kan die erkenning
reële gevolgen krijgen.

door artikel 3-ter geen ernstige
waarborg meer biedt, vermits
de regering uitdrukkelijk verklaard heeft en uit de teksten
volgt, dat de grenzen van de
brusselse agglomeratie en van
het brussels gewest niet hoeven
samen te vallen met de grenzen
van het gebied Brussel-Hoofdstad : de grenzen van de brusselse agglomeratie zullen met
een gewone wet, zonder bizondere meerderheid vastgesteld
worden en de grenzen van het
brusselse gew est door een wet
met bizondere meerderheid. De
uitbreiding van de brusselse
agglomeratie is dus niet ingedijkt en blijft verder mogelijK.

Kultuurautonomie van de duitse kuituurgemeenschap.
Wellicht enige goede tekst.

7. ART. 132.
Bevestiging van de aanwezigheid van LeuvenFrans te Leuven, met handhaving van het huidige

facihteitenregime voor administratie (geboorteakten, huwelijksakten, enz.» en onderwijs (kaste-seho.
lenj.
Bevoegdheid van de franstalige Ku'tuurraau voor
Leuven-Frans (« met inbegrip van haar hulpafdeImg voor middelbaar en technisch onderwijs r>),
n.b. met uitsluiting van de nederlandstalige kultuurraad.

8. ART. 707 TER. (107 QUATER)
De gewesten : er worden drie gewesten bepaald :
het vlaamse, het waalse en het brusselse.
Alle drie op gelijke voet. Dus aanloop naar federalisme met drie.

9. ART. 1, VIERDE LID.
Mogelijkheid om de Voer uit Limburg te lichten
en rechtstreeks onder gezag van de uitvoerende
macht (minister van Binnenlandse Zaken> te plaatsen, met « eigen statuut ».
Geldt teoretisch ook voor andere gebieden f Voer
niet uitdrukkelijk genoemd), doch de reaer'ng he^'ft
uitdrukkelijk verklaard, onmiddellijk na de parlementaire vakantie het hierbijbedoelde wetsontwerp
in te dienen.

10. ART. 6 BIS.
Bescherming ideoloeiscbe en filozofische minderheden.
Hier géén grendelformule !

11. ART 23.
Taalwetstop.
Toen we dit schreven, was art 23 nog niet gestemd. Onze lezers weten inmiddels, hoe de stemming is verlopen.
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Reizigers die een paar eeuwen geleden de wereld wilden intrekken,
hadden er genoeg aan te weten of het
land waar ze naar toe gingen te
paard, per muilezel, te voet of per
schip kon doorreisd worden. Sindsdien vragen we naar het klimaat om
te weten welke kleding we moeten
meenemen, en naar de toestand van
de wegen, want de wagen mag niet
te erg lijden. En wie per vliegtuig
reist kan (tijdelijk) gehinderd worden door een orkaan.
Wie de machtsverhoudingen wil
kennen, kon lang tevreden zijn als hij
de getalsterkte van de legers kende
en iets over het gevechtsterein wist.
Vandaag spelen nog alle vroeger belangrijke faktoren mee, maar ook
veel andere.

deworeldi
OE THANT, DE SEKRETARIS-GENERAAL VAN DE UNO HEEFT HET
VOORBIJE DECENNIUM DAT VAN
DE FRUSTRATIE GENOEMD, ALTANS IN VERBAND MET DE ONTWIKKELINGSHULP. ER WAS EEN
TE GROOT AANDEEL ONTWIKKELINGSHULP BIJ EEN VEEL TE KLEIN
AANTAL DONORS, WAARVAN DE
VOORNAAMSTE NOG STEEDS AMERIKA, ENGELAND EN FRANKRIJK
ZIJN, TERWIJL DE REST VAN DE
ONTWIKKELDE LANDEN TE WEINIG BIJDROEG IN VERHOUDING
TOT HUN MOGELIJKHEDEN. HET
MEEST OPMERKELIJK GEVAL VAN

ONBEKEND

EGOÏSME BIJ EEN WELVAARTLAND
BIJ U I T S T E K I S W E L Z W E D E N D A T
AAN DE STAART BENGELT VAN DE
DONORLANDEN.
BIJ D E V A S T S T E L L I N G D O O R O E
THANT REES ONMIDDELLIJK
DE
V R A A G , H O E M E N I N 1980 D E J A R E N
T U S S E N 1970 E N 1980 Z A L N O E M E N .
VERRE VAN TE ZULLEN SPREKEN
VAN EEN « DECENNIUM VAN D E
DOORBRAAK
» ZAL
MEN
MISSCHIEN SPREKEN VAN EEN « DECENNIUM VAN STUDIE EN TECHNIEK VAN DE
ONTWIKKELINGS-

reeds benaderen we hier de zeer belangrijke vraag van de koördinatie van de
ontwikkelingshulp, beslissend in de
totstandkoming van een ontwikkelingshulptechniek. In feite komt het daarop
neer dat de rijke landen en de gespecializeerde organizaties van de UNO verplicht moeten worden verantwoording
af te leggen en zelfs kritiek te ondergaan. Dit veronderstelt uiteindelijk een
vermindering of een delegeren (van een
gedeelte) van de staatssoevereiniteit,
wat volgens de meeste waarnemers een
noodzakelijke, onvermijdelijke stap is
naar een echte strategie, ten einde de
kloof tussen arm en rijk in de wereld
te verminderen. Is het gemakkelijker te
voorspellen dat de komende tien jaar
de techniek van de ontwikkelingshulp
zullen tot stand brengen, het is minder
zeker dat ditzelfde decennium dat van
een wereldkader inzake ontwikkelingshulp zal zijn, wat niet betekent dat men
er geen poging toe zal doen, zoals de zaken tans staan dan echter vermoedeliik
alleen binnen het kader van de twee bestaande machtsblokken.

De aardrijkskundige ligging is belangrijk gebleven : sinds de vijfdaagse oorlog in 1967 heeft Israël vrijwel
de « natuurlijke » grenzen van zijn
uitbreiding bereikt. Gaat het over
het Suez-kanaal, dan ligt gans arabisch Noord-Afrika open. Een « openheid » waarin het Israëlische leger
dan in zekere zin gevangen zit. Hetzelfde geldt voor de Jordaan en voor
de hoogten van Gollan.
De mensen die tegenover elkaar
staan, zijn dikwijls beslissend. En dan
geldt dat niet alleen over het ontwikkelingspeil van de gehele bevolking,
die het Israël vrij gemakkelijk maakt
over voldoende vliegtuigpiloten te
beschikken, terwijl dit voor Egypte
een bijna bovenmenselijke opgave
blijft, ten minste op korte termijn.
Dat geldt echter evenzeer voor afzonderlijke personen : wat betekent
het bijvoorbeeld dat de zopas afgezette Jordaanse opperbevelhebber
sjeik Nasser Ben Jamil rijk werd door
het smokkelen van geweren en verdovende middelen en zo een paleis
van 45 miljoen belgische franken
kon bouwen voor zichzelf en zijn
tweede jonge vrouw ?
Uiterst belangrijk is natuurlijk de
technische uitrusting van een land
en van zijn strijdkrachten. In het
Midden-Oosten spreekt men sinds
maanden over de mogelijke levering
van Migs-23, het modernste sovjetvliegtuig. En dan ontdekt men, met
verbazing, dat eigenlijk niemand écht
weet of dit vliegtuig al in serie wordt
gebouwd ! Er wordt sinds 1965 over
geschreven, maar niemand weet of
het al verder staat dan de amerikaanse YF-12, waaraan sinds 1959 wordt
gewerkt en die als prototipe een
snelheid van 3.331 km bereikt !
Beweerd wordt dat in het scherpste
brandpunt van de wereld, het Midden-Oosten, 275.000 Israëlische soldaten tegen 185.000 Egyptenaren, 55.000
Jordaniërs, 70.000 Syriërs en 13.000
Libanezen staan. In Egypte zouden
bovendien nu al 10.000 sovjetsoldaten zijn.
Maar wat betekent dit alles ? Vóór
5 juni 1967 werd Israël voorgesteld
als de kleine David, de Arabieren
als de reusachtige Goliath ! Nauwelijks twee dagen later kon en moest
iedereen zien dat de verhouding juist
andersom lag ! Weten we vandaag
méér ? Er zijn blijkbaar mensen te
over die zelfs uit de britse verkiezingen niets willen leren.

noordierse protestantse leider eveneens gekozen is. De enige welshe nationalistische afgevaardigde HviTnford Evans niet herkozen. Enoch
Powell, bekend om zijn strijd tegen
de kleurlingeninwijking verdubbelde
als konservatief kandidaat zijn aantal
stemmen. Plaatsvervangend Labourvoorzitter en gewezen minister George Brown niet herkozen.
Oud-prezident Soekarno van Indonezië op 69-jarige leeftijd in het militair
ziekenhuis van Djakarta overleden.
Prezident Soeharto kondigt de nationale rouw af. De voor de militaire
junta (die Soekarno als prezident
afzette en hem een verplichte verblijfplaats toewees) hinderlijke « vader des vaderlands » krijgt een staatsbegrafenis.
J.J. Servan-Schreiber leidt in de
eerste ronde bij de gedeeltelijke verkiezingen voor het parlement te
Nancy ondanks een reusachtige propaganda van gaullisten en van de
linkse partijen.

Russisch ruimteschip Sojoez-9 in
Centraal Azië geland na 11 miljoen
km in 18 dagen rond de aarde te hebben afgelegd. Het vorig rekord stond
op naam van de amerikaanse Gemini7 in 1965.
Volgens de braziliaanse politie zou
het grootste aantal van de ontvoerders van ambassadeur von Holleben
aangehouden zijn.
Nieuwe golf van vliegtuigkapingen
in het Midden Oosten.
Amerikaanse regering wenst de verdere levering van Phantomvliegtuigen aan Israël van bepaalde Israëlische koncessies afhankelijk te maken
en wil daardoor de vredesmissie Jarring een nieuwe kans te geven.
Te Tripoli plegen arabische leiders
topoverleg over de palestijnse kwestie, meer bepaald als gevolg van de
spanningen in Jordanië, waar de
opperbevelhebber van het leger tevens oom en steun van koning Hoessein na zijn afzetting tans het land
heeft verlaten.

HULP ».

STUDIE
EK
TECHNIEK
Als men nagaat dat reeds 30 t.h. van
de aktieve bevolking in de ontwikkelingslanden werkloos is (de arbeidersmigratie in Europa en ook in Amerika
wijst er tevens op dat in de ontwikkelde wereldzones er nog steeds onderontwikkelde gewesten zijn, de vele gastarbeiders in welvarende westeuropese
landen zijn van deze werkelijkheid de
tastbare en levende getuigen) dan
laat zich toch de vraag stellen of de wijze waarop het onderwijs in vele arme
landen wordt gegeven en uitgebreid
wel een bijdrage tot ontwikkeling is.
Sommigen beweren zelfs dat deze uitgaven voor de helft verspilling zijn...
We gaan daarop niet nader ïn. Aan
de hand van heel wat vaststellingen is
het echter wel zo dat er een dringende
behoefte aan onderzoek naar de best
passende middelen tot ontwikkelingshulp nodig is in het kader van een nog
lang niet erkende, laat staan verwezenlijkte koördinatie. In dit verband is het
niet overdreven ervoor te pleiten dat
naast de hulpverstrekking onder velerlei
vormen grote aandacht zou besteed
•worden aan de strukturen en de techniek van de ontwikkelingshulp, opdat
deze zo doelmatig mogelijk zou verlopen.
Het komt er immers niet alleen op aan
te helpen, het komt er op aan doelmatig
te helpen. Dit vergt niet alleen een inspanning vanwege de donorlanden doch
ook vanwege de ontwikkelingslanden
zelf, een evidentie die wel eens in de
gloed van emotioneel geladen pleidooien
uit het oog verloren wordt.
Men kan ten opzichte van het kapitalistisch bestel in het Westen bepaalde
opvattingen van goedkeuring of afwijzing, hebben, alsnog in dit bestel ook in
verband met de ontwikkelingshulp de
ruggegraat ervan, hoe schromelijk het
tot nogtoe te kort is geschoten. Het is
toch zo dat een bestede frank beter ten
volle zijn uitwerking heeft dan slechts
half.
In ieder geval zal een hele reeks onderzoekingen het voor dit jaar voorziene
onlwikelingsplan voor de zeventiger jaren moeten aanvullen en korrigeren.
Er zijn een enorm aantal vragen te beantwoorden. Hoeveel zal men moeten
investeren of besparen om een ekonomische groeigraad van 6 li 7 t.h. te beko-

Ahmed Soekarno, stichter van de verenigde Staten van Indonezië, van de macht
verwijderd door het leger en na vijf jaar afzondering overleden, betreurd door velen uit het volk die in hem de stichter van de republiek bleven vereren.

men ? Hoeveel bedraagt dat per land en
per gewest en welke zijn de mogelijkheden en behoeften van die onderscheiden landen en regio's ? Een der metoden
om de behoeften aan buitenlandse hulp
te peilen is het vaststellen van de zogenaamde spaarkloof, die men kan verminderen na onderzoek van het gedeelte dat
het eigen land moet bijdragen en het
gedeelte dat uit buitenlandse fondsen
moet komen. Welke vooruitzichten per
land of per regio zullen geschapen worden wat de uitvoer en de invoer betreft
en wanneer zal men ertoe overgaan van
de zijde der rijke landen de prijzen van
in- en uitvoer niet eenzijdig meer op te
leggen, terwijl ook dient gedacht aan
een uitbreiding van het grondstoffenen halfafgewerkte produktenverkeer.
Men zal ook moeten uitzien naar een
uitbreiding van de handel tussen de ontwikkelingslanden onderling, al zullen
bepaalde rijke landen dan moeten afzien
van monopoliumpozities, die tans deze
« plaatselijke » handel belemmeren.
Er zijn vanzelfsprekend nog heel wat
andere vragen die moeten gesteld doch

DEZE WEEK
IN DE WERELD
Na de vrij onverwachte nederlaag
van Labour in de parlementsverkiezingen vormt de konservatieve leider
Edward Heath een regering waarvan
hij eerste minister is met als voornaamste ministers Douglas-Home
(Buitenlandse
Zaken), Maudling
(Binnenlandse Zaken), Mc Leed
(Schatkist), Carrington (Defensie),
Barber (E.E.G.), Voorzitter van het
Lagerhuis wordt William Whitelaw.
Bernadette Devlin als onafhankelijke afgevaardigde van Noord-Ierland
in het Lagerhuis herkozen, terwijl
dominee lan Paisley, de bekende
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DURVEN MAAR

MEi-REVOLUTiONAIREN

De ekonomische ontwikkeling van een land beoordelen, vooral als het om een groot land gaat, is
n a t u u r l i j k buitengewoon moeilijk. Maar zelfs voor
de leek in ekonomie zijn sommige aanwijzingen
toch wel begrijpelijk. Bijvoorbeeld dat de Sovjetunie voor een aantal sektoren niet buiten v r e e m d e
h u l p kan. Dat is zo voor de autonijverheid, dat
blijkt nu ook zo te zijn voor de ontginning van de
zeer rijke, nieuw ontdekte kopermijnen t e Oedokh a n in Siberië, op vierhonderd kilometer van de
Chinees-russische grens. De Sovjets vroegen aan de
J a p a n n e r s , de ontginning van dit gebied op zich t e
nemen. De J a p a n n e r s weigerden. Daarna n a m Moskou k o n t a k t met Frankrijk. (Vergelijk nu een ogenblik de ekonomische betekenis van J a p a n en F r a n k rijk !). En F r a n k r i j k heeft aangenomen. W a t betek e n t dat in feite F r a n k r i j k het kapitaal gaat zoeken
op de internationale m a r k t , omdat het zelf niet over
voldoende kapitaal beschikt, en dat F r a n k r i j k h e t
ontginningsmateriaal ook in het buitenland gaat
kopen, voornamelijk in de Verenigde Staten, omdat
h e t dit materiaal niet zelf produceert. Inderdaad,
d u r v e n m a a r ! Het doet altijd wel iemand plezier I

De « drie musketiers » van de mei-revolte In
F r a n k r i j k in 1968 waren natuurlijk m e t vier, zoals
die andere musketiers. Het is wel interessant te
zien, wat er t w e e j a a r later van hen geworden is.
De grootste, Daniël Cohn-Bendit, leeft van de konsumptiemaatschappij als filmspeler en vraagt voor
elk interview ten mintse twintig duizend frank. Olivier Castro is bezig het kapitalisme van binnenuit
te veroveren, vermits hij in een kapitalistische instelling een opdracht heeft aanvaard. Jacques Sauvageot is vrijgestelde geworden van de P.S.U. en
hoopt (natuurlijk) spoedig in het parlement terecht
te komen. Alleen Alain Geismar zet de strijd verder
en is nu voortvluchtig. Maar vijfenzeventig procent
verlies op niet m e e r dan twee jaar is toch veel.
In J a p a n is het blijkbaar zo. dat op honderd linkse
leiders uit het jaar 1960 er vijfentachtig hogere kaderfukties vervullen in het kapitalistisch sisteem.
Waar ze trouwens zeer gevraagd worden omwille
van hun doorzettingskracht en « h u n gebrek aan
skrupules ».

ELZAS
In de lezersbrievenrubriek van h e t partijblad
« Combat » publiceerde de jonge staatsburger B.
Metz, student aan de « Ecole normale supérieure »,
enkele gedachten over zijn geboortestreek. « Het is
zonder m e e r duidelijk dat de hedendaagse Elzassers geen Duitsers zijn. Maar het is niet m i n d e r
duidelijk dat wij geen Fransen zijn gelijk de anderen. Onze namen, onze moedertaal zijn germaans.
Door taal, geschiedenis, kunst, literatuur, tradities,
mentaliteit, door zekere w e t t e n (konkordaat, jaohtrecht...) is de Elzas niet f rans, veel minder dan b i j vooi'beeld Occitanië ». Nadat hij zo de eigenheid
v a n de Elzas heeft bevestigd en verdedigd, wijst
Metz zeer scherp het « centralizerend jacobinisme
van de franse administratie » af. En vooral de p r e t e n t i e om voor de gehele wereld een voorbeeld t e
zijn. Nee, dit is geen droom : h e t gaat werkelijk
over de Elzas. M a a r wat is de wereld klein, en hoezeer gelijken de verschillende vormen v a n de m e n selijke verdwazing op elkaar !

« ORDRE NOUVEAU »

De stamhoofden
van Loeloelahurg hehhen hun beste pakken en hooiddeksels
aangetroTcken om liet
koningspaar
uit België te begroeten. Waar hebben
wij die helm nog ergens gezien ?.
'

( Argos ) Ergens heh ik gelezen dat Ludvik
Svoboda over afzienbare tijd de politiek en het
prezidentschap
vaarwel zou zeggen. De tsjechoslovaakse prezident zou dan naar Moravië
terugkeren, waar hij in 1896 uit een oud boerengeslacht geboren werd. Het bericht
verscheen onder een foto, waar de nog altijd forse zeventiger de vele eretekens torst die hem
tijdens zijn bewogen bestaan op de borst werden gespeld.
Het leven van Svoboda is van meetat aan
een thriller geweest, ook als hij begin 1917
voor het eerst in de openbaarheid treedt: op
dit tijdstip loopt hij als oostenrijkofficier
naar de Russen over en treedt
onmiddellijk
toe tot het tsjechisch legioen dat later - o ironie ! - ook tegen Lenin's kommunisten
wordt
ingezet! Als hij in 1918 naar het nieuw Tsjecho-Slovakije
terugkeert, onder de
toejuichingen van zijn landgenoten en van Thomas Garrigue Masaryk, de eerste prezident
van de
kersverse
staat, heeft Svoboda nog
steeds
geen uitgesproken
politieke
optie
genomen.
Hij heeft hooguit vage,
sociaal-demokratische simpatieén en de vastberaden wil om het
vaderland manu militari te dienen. Dit doet
hl] dan ook als beroepsoficier.
tot 1939. Als
de Duitsers dat jaar Bohemen en Moravië bezetten, verdwijnt
de 43-jariqe kolonel in de
ondergrondse beweging Maar een paar maanden later duikt hij op te Krakau
(Polen),
waar hij aan het hoofd van een tsjechisch legioen, dat hij zelf heeft gesticht en georganizeerd. tegen de Duitsers vecht: tot en met de
kapitulatie
van het poolse leger Dan verdwijnt hij opnieuw in de illegaliteit maar na
de duitse inval in de Sovjetunie staat Svoboda
weer aan de zijde van de Slavische
broeder:
nu voert hij een tsjechisch bataljon aan dat
in 1942 tot een bngade. en in 1943 tot een legerkorps is uitgegroeid.
Tot zover, en zeer
summier, het leven van de patriot
Svoboda.
In 1945, na de onvoorwaardelijke
kapitulatie van Duitsland, begint een niet minder belüogen politieke carrière
Op dat
ogenblik
heeft Svoboda. intussen tot generaal
gepromoveerd, nog steeds geen politieke kleur bekend. Patriot is hij altijd geweest,
maar is
hij wel de toegewijde, beginselvaste
kommunist die het jonge Tsjecho-Slovakije
aan het
hoofd van zijn defensie nodig heeft ? Gottwald, vice-premier
van de allereerste - uit
kommunisten
en niet-kommunisten
samengebokste - regering, antwoordt
ontkennend
en wraakt de kandidatuur
van Svoboda die,
naar zijn gevoel, de pariteit tussen
kommunisten en niet-kommunisten
in gevaar zou
brengen...
Op dat ogenblik beseft Svoboda dat er voor

Deze n i e u w e franse partij (of beweging) kreeg
enige publiciteit in ons land en werd vlug als nazistisch en anti-semitisch afgeschilderd. Wat n i e t
bekend geraakte is, dat de « diensdoende » voorzitt e r (vermits het b e s t u u r kollegiaal is !) Galvaire
, is afgetreden : omwille van de vele doodsbedreigingen die hij ontving en omdat hij de beschuldigingen van anti-semitisme niet kan verdragen. De
m a n heeft daartegen trouwens klacht neergelegd.
De moed van de m a n schijnt niet zo groot te zijn,
m a a r groot is evenmin de zorg tot volledige en ob* jektieve informatie !

hem geen politiek land te bezeilen valt zonder een lidmaatschapskaart
van K.P. Prompt
dient hij dan ook een met redenen en dekoraties omkleed verzoek tot lidmaatschap
in.
En dit keer zegt Gottwald : "geheim lid kunt
u worden.
Uw politieke
kleurloosheid
kan
andere nietkommunisten
op het grote ogenblik
overtuigen".
Dit grote ogenblik breekt aan in februari
1948 met de machtsgreep
van de
kommuni-

SVOBODA
LUDVIK

sten Pas nu wordt generaal Svoboda
openlijk lid van de K.P In het leger is hij voortaan de vertrouwensman
nummer
één van
de eerste kompleet
kommunistische
regering. Hij is er ook het alziende "oog van Moskou". Voor niet lang echter, want reeds in
1952 wordt hij uit al zijn funkties
ontheven
en naar een kolchoze verbannen.
Tot 1955.
Dit jaar wordt hij uit zijn internering
ontslagen en mag hij weer zijn funkties.
zijn
lidmaatschapskaart
en zijn eretekens
opnem,en: hij heeft nooit precies geweten
waarom hij verbannen werd, ergo lijkt het hem
kompleet
overbodig te informeren
naar de
motieven die bij zijn vrijlating
hebben
gespeeld.
Ergens toch moet die kolchoze de ortodok-

Edward Heath, leider van de Tory's leidde zijn partij naar de overwinning.
Ietwat verrassend
sprak
Groot Brittanié zich konservatief
uit.

se obediëntie van generaal Svoboda
gunstig
beïnvloed hebben, want de lieden die hem
in 1952 de eretekens
van de borst
rukten,
roepen hem in 1965 uit tot "held van Tsjecho-Slovakije"
en "pionier L an de goede verstandhouding
met het grote Slavische
broedervolk". En het wordt nog mooier: in maart
1968, nadat de leiders van de praagse
lente
de stalinist Novotny
hebben
uitgerangeerd,
laten ze hun ndief oog vallen op generaal
Svoboda die, zo zeggen ze. "toch een slachtoffer van de Novotny-terreur
is geweest "'
Svoboda
buigt
slavisch-beleefd
en
aanvaardt Op 72-jarige leeftijd heeft hij tot prezident geschopt.
^_^
En het wordt alsmaar mooier, want in augustus 1968 na de russische interventie
geeft
generaal Svoboda de stunt van zijn
leven
weg: te Moskou in het Kremlin
en in het
bijzijn van een onthutste Brezjnev dreigt hij
met zelfmoord
bijaldien de
revizionistische
tsjechoslovaakse
leiders niet prompt
worden
vrijgelaten.
Twee dagen later staat Svoboda
op het pui van het feëriek verlichte
Hradsjin dat davert van de duizendvoudige
ovaties : hij, de ''held van
Tsjecho-Slovakije''
wiens naam vrijheid betekent. De massa siddert, barst los in histerische
uitbundigheid
de pers van het vrije Wekten kreunt van ontroering '
In ditzelfde Hradsjin is Svoboda tot vandaag de onbetiüiste
meester
gebleven
Als
een tweede Ilja Ehrenburg, maar met meer
panache, heeft hij de gevaarliike, soms verraderlijke
fluktuaties
van een
kommunistische-staat-in-wording
letterlijk
en
politiek
overleefd
Dit alles terwijl Doebtsiek
Tsjernik, Smrkovsky
en andere goden van de
praagse lente in de "ohtieke Nacht und Nebel verdwenen
zijn
In ditzelfde
Hradsjin
wisselt hij de broederkub met zijn russische
belagers van twee iaar geleden
ondertekent
hij de Brezjnev - doktrine of het russisch
tsjechoslavaaks
vriendschapsakkoord
drukt
hij beide handen van partijvoorzitter
Hoesak, steunt hij de comeback van de ortodokskonservatieve
strekking
remt hij de schaar
se op levensgevaar
bevochten vrijheden
af
Hier ook speldt hij zich het ereteken van de
Leninprijs
voor de vrede op de borst en
gaat onverstoord
over tot de dagorde Maar
het merkwaardigste
is dit • als Svoboda vandaag het Hradsjin
verlaat
wordt hij door
dezelfde
geestdriftige
massa omstuiod
die
hem twee jaar geleden
bij zijn
terugkeer
uit Moskou, als de redder des
vaderlands
heeft begroet. Wie die blinde verering
niet
begrijpt
leze "La psychologie
des
joules"
van Gustave
Lebon.
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Om " de nationale eenheid te verstevigen door
een duurzame regeling van de betrekkingen tussen Vlamingen en Walen " besloot de regering Lefèvre-Spaak in 1961, de taalgrens bij een wet vast
te leggen. Op 14 november diende minister van
Binnenlandse Zaken Gilson daartoe een ontwerp in
bij het parlement. De behandeling van de teksten
zou een vol jaar in beslag nemen, terwijl de taalstrijd weer eens hoog oplaaide.
HET KOMPROMIS VAN 1962

ALHOEWEL HET LOSRUKKEN VAN DE VOERSTREEK

UIT

LIMBURG

STELLIG

NIET

DE

ZWAARSTE PRIJS IS DIE DE VLAMINGEN IN
HET KADER VAN DE HUIDIGE GRONDWETSHERZIENING MOETEN BETALEN, iS HIJ WELLICHT DE MEEST HATELIJKE. INDERDAAD :
NERGENS ZOZEER ALS INZAKE DE VOERSTREEK IS DE WOORDBREUK, HET VERRAAD
EN DE VERZAKING ZO FLAGRANT. DEZE ZES
OER-VLAAMSE DORPEN WERDEN IN 1963 BIJ
VLAANDEREN GEVOEGD, « IN RUIL » VOOR
DE STREEK VAN KOMEN-MOESKROEN DIE
NAAR

HENEGOUWEN

GING.

HET

VOOR

VAANDERËN REEDS ZO NADELIG « KOMPROMIS » VAN 1963 WORDT TANS OPNIEUW OP
DE HELLING GEZET : TERWIJL KOMEN-MOESKROEN RUSTIG VERFRANST WORDEN EN ER
VAN DE FACILITEITEN VOOR DE NEDELANDSTALIGEN ALDAAR NIETS IN HUIS KOMT,
WORDT ONS NU DE VOERSTREEK OPNIEUW
AFGENOMEN. WANT DAT IS DE BETEKENIS
VAN DE STEMMING VERLEDEN WEEK VRIJDAG IN DE SENAAT, GEVOEGD BIJ DE TOEZEGGING VAN DE EERSTE-MlNISTER DAT HET

Om de administratieve grenzen te doen samenvallen met de taalgrens gingen 24 vlaamse gemeenten (15.000 ha, 23.000 inwoners) uit waalse arrondissementen naar Vlaanderen over. Vijfentwintig
"waalse" gemeenten, die vroeger bij vlaamse bestuurlijke omschrijvingen behoorden (ruim 20.000
ha, 87.000 inwoners) gingen naar Wallonië.
We schrijven "waalse" tussen aanhalingstekens,
want het waren lang niet allemaal waalse gemeenten : het door de lokale burgerij oppervlakkig verfranste Edingen was erbij en dorpen als Mark en
Houtem. En de 87.000 inwoners die Wallonië erbij
kreeg door die operatie, waren lang niet allemaal
franssprekende, laat staan Walen. In de streek Komen-Moeskroen alleen al verklaarden in 1947 (tijdens de anti-vlaamse " talentelling " ) ruim 13.000
personen in de gewone omgang Nederlands te spreken. Daar was toen moed voor nodig! Vijfendertigduizend anderen waren voorzichtiger en erkenden Nederlands te (kunnen) spreken.
DE VOERSTREEK
Zes landelijke dorpjes aan de overzijde van de
Maas, vlak tegen de zuidergrens van NederlandsLimburg aan : Moelingen, 's Gravenvoeren, St Martensvoeren, St Pietersvoeren, Teuven en Remersdaal. Het riviertje de Voer gaf zijn naam aan de
streek. Er wonen zo 'n goede vierduizend mensen :
landbouwers, enkele kleine middenstanders en wat
arbeiders die meestal in de nijverheid van het
Luikerbekken werken.
Van 1839 — toen ze van Nederlands-Limburg
werden afgescheiden — tot 8 november 1962 behoorden die dorpjes administratief tot de provincie
Luik, die er zich nooit veel kopzorgen over gemaakt heeft. Omdat het vlaamse dorpen waren, hadden vele Luikenaars ze zelfs liever bij Limburg gezien. In 1933 diende de luikse volksvertegenwoordiger Emile Jennissen daartoe een wetsvoorstel
m. Zijn motivering: er wonen niet eens 10% franssprekenden.
Het parochie- en verenigingsleven was in de
Voerstreek altijd vlaams en is het nog. Het onderderwijs werd er steeds gegeven m het Nederlands.
Daar kwam pas enige verandering m te Remersdaal in 1953. Vanaf 1 september 1963 liggen de
kaarten helemaal anders : voor de eerste maal
wordt een grootscheepse en gekoordmeerde aktie
gevoerd om de Voer grondig te verfransen.

« SPECIAAL STATUUT » VAN DE VOERSTREEK
OVER ENKELE MAANDEN REEDS ZAL BEZEGELD ZIJN BIJ WET.
WIJ ZETTEN DE STRIJD VOOR DE VLAAMSE
VOERSTREEK

ECHTER

KRACHTIGER

DAN

OOIT VOORT. EN OM DEZE STRIJD OPNIEUW
TE AKTUALIZEREN, BRENGEN WE HIERONDER
EEN BIJDRAGE OVER DE VOERDORPEN.

BETWISTING»
Het oorspronkelijke ontweri)-Gilson liet aanvankelijk de Voerstreek bij de provincie Luik, met nederlands taairegime en "faciliteiten" voor de franstaligen. Gilson liet ook Komen-Moeskroen bij WestVlaanderen, met frans taairegime dan en " taciliteiten" voor de nederlandssprekenden Toen de
Kamerkommissie echter besloot Komen-Moeskroen
bij de provincie Henegouwen aan te hechten,
moest ze logischerwijze ook de Voerstreek bij* Limburg voegen Dit gebeurde dan ook.

Diezelfde maand nog (december 1961) gaat de
teuvense kasteelheer de Sécillon tegen die beslissing in verzet. Met zijn vrienden van de " clan"
bewerkt hij grondig de plaatselijke burgemeesters
en gemeenteraadsleden en gebruikt hij al zijn invloed om de bevolking tot een anti-limburgse stellingname te brengen.
De M.P.W. hand in hand met lokale machthebbers in de streek zelf en gesteund door de franstalige pers in de hoofdstad ("les Fourons: l'AlsaceLorraine de la Belgique") zet de franssprekende
parlementsleden terdege onder druk. De onwetende waalse bevolking wordt in alle tonen voorgezongen dat de Voerbewoners franssprekenden zijn, die
door het vlaams imperialisme worden bedreigd.
De agitatie neemt weldra scherpe vormen aan.
Er wordt gekalkt en geplakt, ruiten vliegen
's nachts aan diggelen, autokaravanen — overdadig versierd met geel-rode waalse vlaggen — doorkruisen de streek, er wordt betoogd in Welkenraat,
Verviers en Luik. Einde februari '62 spreekt « Het
Belang van Limburg » over een " waals schrikbewind " in de Voerstreek, en enkele weken later
stelt de «Gazet van Antwerpen» vast "dat de M.P.W.
zich in het lahd van Overmaas gedraagt als in veroverd gebied".
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DE « LANGE ARM »
De Voerbevolking is overdonderd. Zullen de 'Luikenaars' of de 'Limburgers' het halen ? De vlaamse
Voerenaars hebben het M.P.W.-lawaai vrij kalm
over zich heen laten gaan in de rustige zekerheid,
dat de overheveling naar Limburg er tóch zou komen. Dat vertrouwen krijgt een eerste klap op 17
juli 1962. Die dag speelt de Senaat het klaar in
eenzelfde zitting een waals amendement tot behoud van de Voer bij Luik te verwerpen, maar enkele minuten nadien eveneens de aanhechting bij
Limburg... De Voerstreek is nu nergens! Een eerste rezultaat van de waalse agitatie. In de streek
kan de Sécillon nu overal rondvertellen : "zie je
wel dat wij in Brussel over een lange arm beschikken ! "
Weliswaar is de Senaat later bijgedraaid en
werd de " taalgrenswet" — overheveling van de
Voerstreek inkluis — goedgekeurd, maar ondertussen was heel wat kwaad gesticht.
Op 1 september 1963 — de dag dat de taalgrenswet (ondertussen aangevuld door een taalwet op
het onderwijs en een voor bestuursaangelegenheden ) officieel in werking zou treden, startte in de
zes dorpen een groots opgezette verfransingsaktie
via scholen en gemeentehuizen.

DE CLAN
In de landelijke Voerstreek komen nog toestanden
voor, zoals die jaren ge Leden op tal plaatsen op het
Vlaamse platteland voorkwamen : een kasteelheer
die het voor het zeggen heeft, volgzame pachters,
gemeentesekretarissen en onderwijzers bij wie men
voor alles en nog wat « te biechten » moet, familiale
invloeden en tegenstellingen die soms heel oud zijn.
Zeer weinig mensen hebben er vaak zeer veel te
vertellen.
Zo is in Teuven de neer Pinckers, burgemeester,
maar hij is tevens gemeentesekretaris van twee
andere Voerdorpen (Remersdaal en St Pietersvoeren) én van het waalse Berneau. Zij vrouw is gemeentesekretaris te Teuven (waar hii burgermeester is) en hun huis fungeert als gemeentehuis. De

DE METODES
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ook terecht voor geldleningen.
len
Schoonbroer
van d h r P m c k e r s
1 ec
s 1 is hoofd der school in Teuiven.
gee ook zijn echtgenote les. De kasTeu? >n heet Lionel de Sécillon Zijn
ot i jór de oorlog, toen hij provincie< Re! » was, stemde nagenoeg 2/3 van
( R e : ». De vrouw van de Sécillon heet
Kev. rs. Een w a t verbitterd Vlaming
31 e ^ i « de hele oostelijke Voer w o r d t
3or ]i vers » ..
ven 1 aar St Martensvoeren, dan zien
3urg 5 neester (Wijnants) er via zijn
il W) te vertellen heeft in de school :
d d i j school De heer Wijnants zelf is
leentjfcekretaris van 's Gravenvoeren
il k i : len gemeentesekretaris Pinckers
^n) • i; schoolhoofd Cravatte het opperlar i tfllen • ze zijn beiden al even faezir c Ook Cravatte deed zijn eerste
irintin op bij « Rex », waarvoor hij
t Dpjbs vertaalde. Dergelijke mensen
a a l ^ veel vat op een dorpsgemeenbovendien kunnen steunen op
poll) Jeke partijen, op invloedrijke orft Ü Grand Liège », op vermogende
a te &Tissel. dan hoeft het geen verweljfcen dat eenvoudige volksmensen
ijgei dat zij alles kunnen.

chili inde middelen door de machtheboer joal worden gebruikt om mensen
en I werd in juli 1968 uitgebreid be-

schreven in het K W B -blad «Raak» : «het grootste
deel van de plaatselijke administratie is in handen
van de kliek. We moeten zelf m a a r even n a d e n k e n
om te beseffen in welke m a t e ons doen en laten mee
bepaald wordt door papier. Zeer veel mensen in de
Voer kunnen nauwelijks lezen en schrijven. Een
aanvraag om een stalletje te bouwen in de turn, de
nodige dokumenten voor een lening, een attest of
formulier voor gelijk wat, wordt soepel toegestaan
als ge een verstandige burger zijt Dat wil zeggen :
als ge achteraf bereid gevonden wordt een affiche
van « retour a Liège » voor uw raam te hangen of
een petitie mee te ondertekenen Wordt ge daartoe
niet bereid gevonden, ja, dan zult ge heel veel geduld moeten hebben eer uw zaak klaar komt Gewoonlijk begint men met de vraag in welke taal ge
uw formulier wenst. Benauwd voor een eerlijk antwoord replikeren de meesten dat het gelijk is. In
dat geval wordt de administratie zeer hoffelijk en
krijgt ge de verzekering dat alles wel in uw plaats
zal geregeld en ingevuld worden Dit gebeurt dan
natuurlijk op franse formulieren
Maar er zijn nog andere middelen. Arbeiders die
in het Luikse werken zijn ekstra kwetsbaar voor
intimidatie Er zijn al mensen die hun broodwinning
verloren hebben. Vele boeren pachten gronden van
grootgrondbezitters die Luiksgezmd zijn (de helft
van St Pietersvoeren in eigendom van één van h e n ) .
Raak haalt een geval aan van een 68-jarige vrouw
die zonder meer uit h a a r gehuurde woning w e r d
gezet, omdat ze weigerde een petitie « retour a Liège » t e ondertekenen. In Moelingen kon een gezin
een huis alleen huren op voorwaarde dat de kinderen n a a r de franstalige kleuterschool zouden gaan.
Bij boeren w e r d e n melkinstallaties beschadigd, weideafrasteringen doorgeknipt, een steen door de ruiten gegooid met een « avertissement » Rijksveearts
Nyssen kwam door twijfelachtige beschuldigingen
vijf dagen in de gevangenis.

IN'iliiiiiiiiilhiiliiiiiliiliiiiiiM^^^^^^^^^^^^^
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geraken ' » In elk geval : punt 59 uit het regeringsakkoord tussen de B S P en de C V P -P S C. (opgesteld door de Brusselaar van den Boeynants) bepaalde dat de zes gemeenten van de Voerstreek in
een autonoom kanton zullen worden gegroepeerd,
dat rechtstreeks zal afhangen van de minister van
Binnenlandse Zaken.
In de Senaat werd verleden week donderdag de
desbetreffende grondwettekst goedgekeurd. En
eerste-minister Eyskens beloofde, dat onmiddellijk
naar het parlementair reces de kwestie bij wet zal
worden geregeld : de Voerstreek wordt ons ontnom e n : het « kompromis » van 1963 wordt op de helling gezet

DE VOER WIL TERUG NAAR LUiK
De luiksgezinden zijn er inderdaad in geslaagd
een (kleine) meerderheid te « overtuigen ». Na de
gemeenteraadsverkiezingen van 11 oktober 1964
kwamen in de zes gemeenten — hoewel ze het
m a a r net haalden — luiksgezinde burgemeesters
aan de macht. Burgemeester Destenay van Luik
kwam persoonlijk een groot bedrag overhandigen
om de verkiezingsstrijd van de rood-gelen te steunen.
Tijdens de parlementsverkiezingen van 1963
kreeg de lijst « retour a Liège » in het kanton S t
Martensvoeren 57,35 % van de stemmen. Bij de parlementsverkiezingen Van 1968'was dit cijfer gestegen tot 61,93 %. De fransgezinden gingen er dus op
vooruit. Een Vlaming uit de Voer zei ons : « dit is
het rechtstreeks gevolg van de ellenlange lijst
wetsovertredingen, die door de overheid op geen
enkele wijze werden gestraft. Integendeel, in h e t
onderwijs werden als beloning staatssubsidies toegekend ».
Een hooggeplaatst limburgs provincie-ambtenaar
liet zich ontvallen : « konden we maar op een propere manier van de lastpost van een Voerstreek af

VERFRANSEN VIA HET ONDERWIJS
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Dadelijk na de overheveling van de Voerdorpen
n a a r Limburg, zonnen de fransgezinden op wraak.
« Dus, men heeft die gemeenten naar Limburg overgeheveld omdat ze vlaams zijn ? Welnu, wij zullen
e r zo vlug mogelijk franstalige gemeenten van maken De Vlamingen zullen dan zelf vragen om er
vanaf te zijn », zo redeneerden zij.
Het meest efficiënte middel daartoe was het onderwijs. Met zware financiële steun van Le G r a n d
Liège, van allerlei waalse en brusselse franstalige
kringen werden overal franstalige kleuterklassen
opgericht. Geld noch moeite werd gespaard om het
doel te bereiken ; bovendien werden de vlaamse
klassen stelselmatig geboycot.
In Teuven gebeurde het volgende : op zeker ogenblik moest er in de vlaamse kleuterklas een nieuwe
onderwijzeres komen. De gemeentelijke overheid
liet het maar zo, tot de provincie zelf tussenbeide
k w a m en mevrouw Vroonen aanstelde Maar het
gemeentebestuur weigerde haar te benoemen, legde
zelfs een klacht neer bij de Raad van State Enkele
weken vóór de uitspraak (werd er een tip gegeven ?) is Pinckers c.s plots bereid toch een vlaamse
onderwijzeres te benoemen, maar niet mevrouw
Vroonen. Die mocht vertrekken Ook haar man is
« persona non grata » bij de fransgezinde machthebbers. Hem overkwam het volgende te St Martensvoeren, op de gemeenteschool van burgemeester
Wijnants De school werd zo stelpelmatig geboycot,
dat het leerlingenaantal terusïliep Daardoor was e r
op zeker ogenblik een leerkracht teveel Niet m e vrouw Wijnants, maar dhr Vroonen werd het
slachtoffer. Hij vond echter mét zijn leerlingen (de
vlaamse ouders trokken in massa hun kinderen uit
de klas van mevr. Wijnants terug) een onderkomen
in de vrije school van 's Gravenvoeren Het busvervoer over en weer wordt door de ouders zelf eeorganizeerd én betaald. De vrijgekomen lokaler te
St Martensvoeren worden nu verhuura aar de
franstalige kleuterklas .
De vlaamse Voerbewoners laten het hoofd niet
hangen Ze hebben langzamerhand wel geleerd wat
lechtige beloften en kordate verklaringen van hun
vrienden » in Vlaanderen waard zijn Slechts enparlementsleden interesseren zich nog voor
en De meeste nemen een houding aan van « laat
et rust , moeten wij de zaken nog moeilijker
aken omwille van enkele duizenden plattelandsbewoners, die niet eens bij Limburg willen horen ' »
Een man uit Moelingen zei mij • « van kapituleren
i-ï «een sprake Tien jaar geleden waren er in de
streek nog geen twintig bewuste vlaamsgezinden.
Nu zijn er 900 en die harde kern zullen ze niet zo
ffauw kraken »
De geqevens voor dit artikel ontleenden
deels aan ie bijdrage die dhr P. Martens
titel « O* Voerstreek nnds de taalwetten
1963 » in « Ons Erfdeel » van maart 1970
de.
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GEEF HAAR DE VIJF
DAT VROUWEN GALANT KUNNEN Z I J N WERD TE
MECHELEN BEWEZEN. DE V R O U W E L I J K E KANDIDATE
H E E F T HAAR VIERDE P L A A T S O P DE MODELLIJST
A F G E S T A A N AAN EEN VERTEGENWOORDIGER VAN
DE JEUGD, ZODAT HAAR V I J F D E P L A A T S IN DE LETT E R L I J K E ZIN VAN H E T WOORD EEN S T R I J D P L A A T S
IS GEWORDEN. MAAR VOOR EEN ANDERE KANDIDA A r HAD DE V R O U W E L I J K E KANDIDATE B E S L I S T
NIET G E Z W I C H T OMDAT, ZO Z E G T ZIJ, DE VROUW
NOG S T E E D S DE EISENDE P A R T I J IS IN VLAANDEREN ! OM TE BELETTEN, DAT UITSLUITEND MANNEN
HET VOOR H E T ZEGGEN K R I J G E N IN DE GEMEENTERAAD, I S ER MAAR EEN OPLOSSING : HAAR LETTERL I J K EN F I G U U R L I J K DE V I J F GEVEN ! O F Z I J N
MANNEN MINDER GALANT ?

Voor deze gezonde kinderen worden ruimten en speelpleinen
voorzien Men moet er nu eens ernstig gaan aan denken een degelijke mfrastruktuur
voor de gehandikapte
kinderen op te houwen.

HET PROBLEEM VAN DE GEHANDiKAPTEN IS VEEL GROTER DAN MEN OP HET EERSTE GEZICHT VERMOEDT. STATISTISH BLIJKT, DAT ER ONGEVEER 670 000 GEHANDiKAPTEN ZIJN, VERSPREID OVER HET GEHELE LAND DE
JONGSTE JAREN IS ER HEEL WAT BETERSCHAP WAT BETREFT VERGOEDINGEN EN UITKERINGEN. MAAR TOCH IS
HET ZO, DAT VELE MENSEN, DIE ERVAN ZOUDEN KUNNEN OF MOETEN GENIETEN NIET OP DE HOOGTE ZIJN
VAN DE BIJSTAND WAAROP ZE RECHT HEBBEN DIT BEWIJST, DAT DE INFORMATIE IN VELE OPZICHTEN TEKORT
SCHIET. ER DIENT VANZELFSPREKEND ONDERSCHEID GEMAAKT TUSSEN LICHAMELIJK EN GEESTELIJK GEHANDIKAPTEN WAT VOOR DE ENEN GELDT KAN NIET ALTIJD
OPGAAN VOOR DE ANDEREN.
MENTAAL GEHANDIKAPTEN BESEFFEN HUN TOESTAND
MEESTAL NIET ERGER IS HUN TOESTAND VOOR DE ONMIDDELLIJKE OMGEVING, HET LEEFMILIEU, VOOR DE OUDERS EN IN HET BIJZONDER VOOR DE MOEDER WIER
TAAK ZWAAR EN HAAST TOTAAL ONOVERZICHTELIJK IS.

HUN
KANS
OP
INTEGRATIE

GEHANDIKAPTEN
Terecht kunnen wij ook de
vraag stellen of het aantal geJiandi kapten in de toekomst niet
Sal toenemen. De chirurgie is
d e jongste decennia derwijze
Vooruit gegaan, dat het leven
w o r d t gered van vele mensen,
die in een nabij verleden zouden overleden zijn. Meer dan
ooit moet er rekening gehouden
worden met het probleem van
de gehandikapten van louter
h u m a a n standpunt uit.
Er wordt zo gemakkelijk vergeten dat het de taak is van de
gemeenschap, de vrijheid en de
Ontplooiing van iedere mens t e
bevorderen. Het is niet omdat
d e gehandikapten zich ekonotnisch moeilijk nuttig kunnen
maken, dat zij geen recht hebben op een ruime plaats in het
sociale leven. ledere mens heeft
recht op een kans De kans om
deel te hebben aan het leven
van de gemeenschap Wij weten allemaal, dat deze kansen
t e weinig gegund worden aan
de gehandikapten Wij hebben
de plicht de gehandikapte uit
n j n beperkte kring weg te hafen en hem te helpen een bredere kijk op het leven te krijgen
Omdat er in ons land geen

wetenschappelijke verantwoorde mfrastruktuur bestaat voor
de revalidatie van de gehandikapten en omdat zij slechts een
klein deel van hun mogelijkheden tot ontplooiing k u n n e n
brengen, k u n n e n enkele oplossingen worden voorgesteld.
Om te beginnen het oprichten van een bestendige dienst,
gemeentelijk of m t e r k o m m u naal, belast met het opsporen
van alle gehandikapten, opdat
ZIJ zouden k u n n e n genieten
van alles waar zij recht op hebben.
Er moeten voldoende beschutte
werkplaatsen
zijn.
Aparte voor de mentaal gestoorden. Het zou psichologisch verkeerd zijn deze in eenzelfde
werkplaats onder te brengen
met de fizisch benadeelden.
Een verantwoorde koordmatie tussen de gemeenten w a t betreft het vervoer n a a r de inrichtingen voor buitengewoon
onderwijs, is noodzakelijk.
Dit vergt een interkommuna
Ie oplossing.
Speciale homes zouden moeten opgericht worden voor die
mentaal
gehandikapten,
die
men « mongolen » noemt en die
h u n toestand m e t beseffen. De-

ze kinderen betekenen een zware lichamelijke en psichische
overbelasting voor de moeder
en het gezin
H u n aanwezigheid thuis bij
eventuele broers of zusters is
noch pedagogisch noch psichibch verantwoord
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Het gaat niet op, dat gehandikapten belastingen moeten
betalen voor alles w a a r v a n zij,
wegens h u n toestand, geen gebruik k u n n e n maken. Daarom
vrijstelling van bepaalde belastingen
Aan
iedere
gehandikapte
moet de gelegenheid gegeven
worden zijn lichaam en geest
te revalideren door de sport.
Niemand zal twijfelen aan de
geneeskundige w a a r d e v a n de
sport voor deze benadeelde
mensen Om de spoit te bevorderen IS er van overheidswege
financiële steun nodig voor o a.
het a a n w e r v e n van trainers of
terapeuten, om het vervoerprobleem op te lossen en sportmateriaal aan te schaffen Nieuw
te
bouwen
sportkomplexen
moeten bouwkundig aangepast
zijn en bestaande instellingen
toegankelijk gemaakt (zwembaden, sportterreinen e n z ) . Bestaande turnzalen m scholen
openstellen verdient ook aanbeveling
De gehandikapten dienen volledig geïntegreerd te worden in
het kulturele leven. Daarom
dient een oplossing gezocht om
hen de gelegenheid te bieden
om m e t hun rolsstoel, k r u k k e n
en dergelijke, schouwburgen,
biblioteken, muzea, koncertgebouwen, kerken, gemeentehuizen, postgebouwen, openbare
telefooncellen enz te bezoeken.
De toegang en optimaal gebruik
van openbare voor/ienmgen en
gebouwen staan de volledige
integratie van gehandikapten
in de weg Daarom moet bij
het bouwen, aanpassen en inrichten van woningen, openbare gebouwen, sport- vermaaken kultuurcentra, met de gehandikapten rekening gehouden worden
Niet gemakkelijk, m a a r zeker
m e t onmogelijk, is het voorbehouden van speciale parkeerplaatsen m het centrum van de
stad of gemeente Er znn genoeg gehandikapten, die een
wagen kunnen besturen maar
geen lange afstanden te voet
kunnen afleggen.
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DIT A L L E S H E E F T NIETS TE MAKEN MET HET VERLENEN VAN GUNSTEN.
HET IS GEWOON EEN SOCIAAL RECHT !
LATEN WIJ ER MET NADRUK OP WIJZEN DAT GEHANDIKAPTEN ALS GEWONE MENSEN. MET ENKELE SPECIALE

PROBLEMEN

WILLEN

EN

DIENEN

BEHANDELD

TE

WORDEN.
DEZE PROBLEMEN OPLOSSEN IS EEN ZAAK VAN GANS
DE GEMEENSCHAP. OOK WIJ KUNNEN MORGEN GEHANDIKAPT Z1JN.«
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Paul Bertololy is een Elzasser die zijn taal
en vol\swezen trouw gebleven ts. Deze nu
haast yS-jarige werd in i8g2 geboren in
Fran\enthal in de Pfalz als zoon van 'n arts,
maar hij stamt langs vaders zijde uit een elzasser familie, die in de Elzas meer dan ^oo
jaar verbleef en waarvan de mannelijke Ieden meestendeels militairen of tolbeambten
waren. Bertololy bezocht verscheidene scho'
len in de Pfalz, in Wurtemberg en Beieren,
evenals de universiteiten van Heidelberg en
Straatsburg. Hij maa\te de eerst wereldoorlog mee als militair do}{ter aan duitse zijde
en in de tweede wereldoorlog was hij militair arts bij de Fransen. Na de eerste wereld'
oorlog had hij zich gevestigd in Lembach,
een dorp in de Wasgau (Vogezen) waar hij
bijna een halve eeuw als dorpsdo\ter
wer\te.

nt|[
\'^V

I

SCHREEUW
INDE
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In de literatuur werd Bertololy — de laatste
duitsschrijvende Elzasser — bekend door enkele
romans die zeer hoge oplagen kenden. Hij kreeg in
1969 de Oberrheinische Kulturpreis van de GoetheStiftung. Zijn roman « Wohin gehst du, Maja ? »
is een van de zuiverste werken over de man-vrouwverhouding die wij in de moderne literatuur lazen,
een boek dat benevens een zeer scherpe en openhartige analize van onze tijd en van de vernielende
krachten die erin werken, tevens een meesterwerk
js in het portretteren van de vrouwelijke psiche.
Maar Bertololy had nog andere pijlen op zijn
boog. Nadat hij in « lm Angesicht des Menschen »
'(ondertitel « Erfahrungen und Erlebnisse eines
Arztes ») een boek geschreven had, dat een tegenhanger kan genoemd worden van Axel Munthes
« San Michele » en dat voor die andere arts Carossa
niet moet onderdoen, schreef hij nu een bundel po- '
litieverhalen (Kriminalerzahlungen) onder de titel
« Der Sohrei aus der Nacht ». Het zijn meer gewone
detektive-verhalen die wij kennen.
De gewone detektive- of politieroman is samengesteld uit een aantal meer of minder geloofwjcardige konstrukties, waarbij het effekt en het sensationele
vooropstaan. De laatste tijd is dit sensationele en op
effekt-berekende nog versterkt geworden door beschrijvingen van sidisme en seksualiteit. Wij weten het wel : er zijn ook andere politie- of detektiveverhalen en -romans, en bij de auteurs van zulke
romans zijn er ook namen als Edgar Allan Poe en
Herman Melville, om een Simenon dan nog buiten
beschouwing te laten (van wie verscheidene —
maar zeker niet alle — detektive- of politieromans
een literaire waarde bezitten).
Bertololy heeft in deze vier verhalen vier gevallen direkt uit het leven gegrepen. Hij heeft het niet
nodig gehad, om de uiterlijke spanning kunstmatig
op te drijven : deze spanning ligt in de onontwijkbare logika van de motieven die tot de misdaad leidden. Zijn onderzoek naar de misdaad is niet zozeer
door de vraag naar « wie » dan wel door de vraag
naar het « waarom » gedikteerd. Hij dringt door tot
in de diepste afgronden van de menselijke ziel, van
de menselijke natuur in haar chaotische veelvoudigheid en haar demonische driften. Maar niet alleen dit verwerpelijke, deze negatieve zijde van de
mens toont hij, hij laat ons ook de deugden zien :
liefde, offervaardigheid die zelfs de donkerste
nacht van de misdaad kunnen verlichten.
Bertololy is niet alleen een arts die het lichaam
van zijn patiënten kent : hij is ook een man met
een buitengewone mensenkennis, met een rijke
levenservaring en een psichologische doorschouwing
van de geheimste roerselen der menselijke ziel,
die elk boek van hem tot een leesgenot maken.
Door zijn taal die, zonder gemaakt-literair te zijn
toch een poëtische glans bezit, en door zijn begrip
voor de mens heeft hij deze vier « gevallen » niet
laten uitgroeien tot het wrede, sadistische en verwrongen-monsterachtige beeld van de mens dat ons
toetreedt uit sommige detektive en andere -romans.
Zijn figuren blijven, ook in hun diepste verworpenheid, nog menselijk.
Bertololy is een waarachtig auteur en een dichter : niet iemand die uit taaie huisvlijt een roman
samenborduurt, maar iemand die mensen en wereld
dichterlijke gestalte kan geven en ze toch in hun
werkelijkheidskern treffen. Bertololy schrijft in
het Duits : had hij als Elzasser dit in het Frans gedaan, ware hij wellicht reeds lang veel meer bekend
geweest. Nu hij zich trouw aan zijn moedertaal
houdt, wordt hij (zoals nog menig andere) in een
literatuur waarin een Grass, een Richter en een
Boll het hoge woord voeren, slechts door de kenners
genoemd en geroemd...
« Der Schrei aus der Nacht » verscheen bij Hohenstauten-Verlag, Bodman-Bodensee, telt 200
bladzijden en kost — in linnen gebonden — DM
17,80 Vermelden wij nog dat bij dezelfde uitgeverij
eveneens zijn roman « Wohin gehst du, Maja ? »
verkrijgbaar is. Bertololy schreef naast romans ook
novellen, gebundeld m « Der Lebensbaum ». Tevens
gaf hij, zoals reeds vermeld, een 508 blz. tellende
biografie van een plattelandsdokter uit, waarvan
de F.A.Z. zei dat het een echte parel was.
id

LEEUW OM LEEUW!
Eerst d i t lezen, dan bestellen :

katoen
1. bedrukte vlaggen
310 fr.
1,5 m. X 1,5 m.
530 fr.
2 m. X 2 m.
nylon
2. geborduurde vaggenl
460 f r.
1 m. X 1 m.
880 f r.
1,45 m. X 1,5 m.
990 fr.
1,45 m. X 2 m.
1.430 fr.
2 m. X 2 m.
2.420 f r.
2,5 m. X 3 m.
2.750 fr.
3 m. X 3 m.
3.740 fr.
4 m. X 2,5 m.
4.290 fr.
4 m. X 4 m.
nylon
3 geborduurde wimpels
900 fr.
1 m. X 2,5 m. (mef lussen)
850 fr.
1 m. X 2,5 m. (met sloof)
wollen franjes aan drie zijden : 15 fr
nylon franjes aan drie zijden : 45 fr.

1. De vlaggen moeten worden besteld bij de NATIONALE
BEVLAGGINSAKTIE,
Tieltsesteenweg
12, 8780-Oostrozebeke (tel 0 5 6 ' 6 0 73) of bij
de KERN van uw woonplaats.
2. Korrespondenfie (niet de bestelling van vlaggen
of folders) voor de Nationale Bevlaggingsaktie
wordt geadresseerd aan het sekretariaat : Waterstraat 133, 9110-Sint-Amandsberg
(telefoon :
09/51.15.83).
3. U betaalt, na ontvangst van de vlag, aan de firma die u de vlag mét de rekening toestuurde.
De verzending gebeurt dus niet onder remboers.
4. De verzendingskosten 2i|n niet begrepen in de
opgegeven prijzen. Voor bestellingen van tien
en meer vlaggen worden ze niet aangerekend.
5. Geborduurde provincie- en verenigingsvlaggen
(met teksten) kunnen op alle formaten worden
gemaakt. Vraag een offerte.
6. Wie ten minste tien vlaggen koopt, geniet de volgende korting : 1 0 % op de bedrukte vlaggen,
5 % op de geborduurde vlaggen.
7. Vergeet niet op te geven : a) of uw vlag aan
een mast wordt gehesen of uit een raam gedrapeerd; b ) of u 'n moderne of n' klassieke leeuwefiguur wenst.

wollanyl
430 f r.
750 fr.
wollanyl
545 fr.
1.015 f r.
1.115 fr.
1.750 fr.
2.900 fr.
3.265 fr.
4.350 fr.
5.075 fr.
wollanyl
1.085 fr.
1.015 f r.
per m.
per m.

Vooruit met de vlag en we wijken geen voet

!

Vooruit- m e t de bestelling tegen gelijke prijzen voor
excellente boeren en gestampte excellenties.

NATIONALE BEVLAGGINGSAKTIE
W a t e r s t r a a t 133 - 9 1 1 0
GELIJKE PRIJZEN VOOR BOEREN
Voor prijzen, besfellings

S i n t - A m a n d s b e r g - tcL 0 9 / 5 1 . 1 5 . 8 3
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GESTAMPTE EXCELLENTIES

en verzendingsmodaliteiten alle inlichtingen op

hef sekretariaat. Tieltse Stwg 12 - 8780 Oostrozebeke. tel.

(056)660.73

16

ontmoetingen
IN DE REEKS «ONTMOETINGEN» VAN
DESCLEE-DE BROUWER VERSCHENEN ZOPAS DE NUMMERS 83 TOT 86, RESPEKTIEVELIJK OVER KAREL VAN DE WOESTIJNE, A. KOOLHAAS, M. GORKI EN
PIETER VAN DER MEER DE WALCHEREN.

Het boekje over Kar el van de Woestijne is van
de hand van de van de Woestijne-specialist prof. M.
Rutten. De auteur behandelt na een korte « verantwoording » achtereenvolgens de morele spanningen, de religieuze en de metafizische spanningen
om tenslotte kunst- en wereldbeeld samen te vatten
in een vijftal bladzijden. De auteur wijst er in zijn
verantwoording reeds op, hoe moeilijk het is van
van de Woestijne's geestelijke en artistieke persoonlijkheid een duidelijk, wetenschappelijk verantwoord en op het wezenlijke gerichte beeld te
schetsen. Wie deze 60 bladzijden gelezen heeft, zal
het er mee eens zijn dat de auteur erin geslaagd is,
deze persoonlijkheid en haar artistieke en geestelijke komponenten bevattelijk en naar het essentiële grijpend te hebben weergegeven...
Anton Koolhaas is bekend als dé dierenverteller
in onze literatuur : J.H. Bonten wijdt een keurige
monografie aan hem, waarin hij de voornaamste
motieven en associaties aanduidt die in het werk
van Koolhaas voorkomen : dood, eenzaamheid, vervreemding, zinloo'sheid, lichamelijkheid, individualisme. Hij schetst ook de ontwikkeling, in drie etap-

pen, waarbij voor de eerste « Een schot in de lucht»
en « Een pak slaag », voor de tweede « De Hond in
het lege huis » en voor de derde « Niet doen,
Sneeuwwitje » als tiperend worden aangehaald.
« Fantastische variaties op het ondeelbare leven »
is de titel van het laatste hoofdstukje : daarmede
is echter meteen ook het hele werk van Anton
Koolhaas getipeerd.
Nr 85, over Maksim Gorki, werd geschreven door
G. De Mets en behandelt achtereenvolgens leven,
kreatief werk, konstanten in dit werk, de invloed
die ervan uitgegaan is. Gorki, die de vader der sovjetliteratuur wordt genoemd, keerde zich echter al
zeer vroeg tegen de sovjet-terreur en ging zich
voor zeven jaar in het buitenland vestigen. Hij
keerde daarna terug en stierf in 1936. Zijn werk is
het best, waar hij zich aan de grote konstanten die
zijn leven en daarmee ook zijn literair oeuvre bepaalden, houdt : de Wolga, de russische mens, het
russische land. Wanneer hij propagandistische regi'^ters opentrekt — zoals in zijn zeer bekend werk
« De Moeder » — is zijn werk veel zwakker.
Het nr 86 is gewijd aan Pieter van der Meer de
Walcheren en werd geschreven door Jan De Radder. Pieter van der Meer de Walcheren wordt dit
jaar in september 90 ; de monografie van De Ridder
is een zeer goede introduktie tot het werk van de
bijna negentigjarige die nog steeds aktief is, en
geeft ons tevens een korte schets van dit bewogen
leven. Uit een oude adelliike familie stammend, belandde hij in zijn studententijd in het marxisme,
begint zijn literaire loopbaan met sterk socialistisch
getint werk, huwde een vlaams meisje, ging in
Brussel wonen, evolueerde naar het katolicisme,
kwam in betrekking met Leon Bloy en bekeerde
zich. Na de dood van zijn vrouw in 1953 trad hij
in het klooster. Buiten zijn literair oeuvre — dat
in verscheidene talen vertaald werd — heeft hij ook
een belangrijke rol gespeeld in de herleving der
katolieke literatuur in Nederland, met « De Nieuwe
Eeuw ». De Ridder onderzoekt de betekenis van dit
werk in een viertal hoofdstukken : poëzie en toneel,
kreatief proza, kritisch werk en autobiografisch
werk.
« Ontmoetingen » nrs 83, 84, 85 en 86. Prijs per
deeltje 35 jr.

De autobiografie van Stijn Streuvels « In
levenden lijve », die verscheen bij DescléeDe Brouwer in de ree\s « Openbaart » en
die wij destijds hier bespraken, is nu aan
haar tweede dru\. Het boe\ is essentieel samengesteld uit uittreksels uit « Heule n,
« Avelgem y>, « Herinneringen y>, « Ingoyghem » en « Kroniek^ van de familie Gezette ». De stuken
zijn zodanig gekozen dat
de tekst in hoofdzaak over Streuvels zelf
gaat. Uit de voorgenoemde werken is hier
een portret getekend van de mens Streuvels,
die in zijn hoge ouderdom terugschouwt op
een njk gevuld leven. « In levenden lijve »

in levende lijve
brengt ons de levende Streuvels nabijer : zowel door de biografische gegevens als door
het krachtig frisse woord van deze grootmeester van het nederlandse proza.
Bij dezelfde uitgeverij verschijnen tans
ook herdrukken van Streuvels' werk- « De
Vlaschaard » hoeven wij niet voor te stellen:
deze brok natuurtragiek in menselijke dimensies overgeplaatst is wel zijn meestbekend en m vele talen vertaald
meesterwerk.
« De blijde dag » is het verhaal van een
weesmeisfe dat door een oom voor één dag
meefyenomen wordt naar een
familiefeest,
na haar terugkeer het gesticht ontvlucht en
teruggebracht wordt... met de herinnering
aan die éne blijde dag : een schroomvolle
en toch diepgaande benadering van de jongemeisjespsiche en een bewijs dat ook op
het vlak v^''^ de psichologische analize der
figuren Streuvels' werk waarlijk groot ts.
(( De oogst » is de — k^rte — roman van
de seizoenarbeider Rik, die met de pikkers
naar Noord-FrankriJk gaat en er sterft tengevolge van een zonneslag : een dramatisch
gebeuren, verwerkt in een verhaal dat tot het
beste behoort wat Streuvels schreef.
De heruitgave van deze romans biedt nu
'iedereen, die zich destijds om een of andere
reden Streuvels' verzameld werk met kon
aanschaffen, de gelegenheid om zijn biblioteek aan te vullen met het werk van hem
die voor Vlaanderen betekende wat Knut
Hamsun voor Noorwegen was : de onvolprezen ambassadeur van zijn volk, ^« een
wereld waarin de officiële gezanten vaak alleen maar paradepaarden zijn van de straat.

DAT MOET U
...weten
• Het ministerie van Nederlandse Kuituur
gaf een persoverzicht uit over « L'art flamand
d Ensor a Permeke » in de Orangerie te Parijs
met een selektie uit wat de franse pers, de
de franstalige en nederlandstalige pers in België over deze kulturele manifestatie van formaat publiceerden. Wanneer men al deze uittreksels zelfs maar overloopt stelt men vast
dat deze vlaamse tentoonstelling de eerste
nadrukkelijke vlaamse kulturele manifestatie
m het buitenland is geweest waarvan de weerklank zeer groot was. Tegenover de vloed van
lovende artikels, waarvan de stellers het
Vlaams etiket en dito inhoud als vanzelfsprekend aanvaarden doet de interpellatie van de
brusselse P.L.P.-volksvertegenwoordiger Mundeleer die het epiteton « flamand » maar niet
kon verteren dan ook effenaf petieterig aan
en belicht de tegenstelling
pers-Mundeleer
slechts eens te meer de volstrekte enggeestigheid en dwaze pretentie van een zekere
hoofdstedelijke franstalige « elite ».
Dat ons blad, dat toch herhaaldelijk bijdragen over deze tentoonstelling publiceerde,
niet vermeld wordt in dit overzicht zullen we
maar aan een vergetelheid toeschrijven, al
begrijpen we dan niet waarom men ook niet
vergat, dit overzicht aan ons toe te sturen...
• Va-n 6 tot 11 juli organizeert het centrum
voor kreatief werk en spel een kursus « Kreaniet vermeld wordt in dit overzcht zullen we
re inlichtingen op het centrum voornoemd,
Maria Theresiastraat 55 1040 Brussel, tel 02/
19.29.33

9 Het prentenkabinet van de koninklijke biblioteek verwierf onlangs zes tekeningen van
Oscar Jespers, hoofdzakelijk bekend als beeldhouwer. De zes aangekochte bladen geven de
verschillende werkwijzen aan van Óscar .Jespers. Van de te jong gestorven kempische
kunstenaar Albert van Dyck werden eveneens zes tekeningen aangekocht, w.o. kinderportretten een zelfportret en een landschap.
Ten slotte verwierf het prentenkabinet nog
een tekening van Paul Delvavx uit de periode
dat deze tans bekende surrealist nog niet tot
deze richting behoorde.

stelling uit naar H. Rensenbrink's « Wonderen van de vogels » en naar « Fabian van Fallada » van L. Vermeulen en K. Keuninckx.
In het populair wetenschappelijk genre was
« Een spiraal van geweld » van Helder Camara het meest gevraagde boek samen met
von Danikens boek « Waren de goden kosmonauten ».

• ••
• Een belangrijke aanwinst van het prentenkabinet is een zeldzaam werk van Andreas
Vesalius, drie jaar na diens mee-^terwerk « Fabrica y> verschenen. Het is een 204 blz. tellende uitgave van brieven aan zijn mechelse
vriend, de arts Joachim Roelants. Iv het eerste deel gaat het om het onderzoek van de
exotische chinawortel. waarvan het afkooksel
gebruikt werd tegen jicht en waarmee Vesalius met sukses o.a. keizer Karel behandelde.
Het overige deel vormt een verweerschrift tegen de aantijdingen van zijn vroegere leer
rneester te Parijs. Jacobus Sylvius, die Vesalius" teoriën had gelaakt. Bovendien bevat het
geschrift heel wat inlichtingen over zijn medisch geschoolde voorvaderen. Het exemplaar
dat tans we-^d verworven is een der schaars
overgeblevene van de oorspronkelijke uitgave.
• De bestseller-li}st van de Vereniging ter
bevordering van het vlaamse boekwezen voor
mei ziet er uit als volgt : beVetrie : vlaamse
of nederland.se auteurs : « Herman Coene »
(E. Claes), « Ganggreen » (J. Geeraerts). (.(Jacqueline en ik » (M. Gijseni en « Wacht niet
op morgen » (M. Rosseels) : werken in ver
taling : « Vlinders huilen niet » fW. Heinrich) en « Bloedbruiloft in Praag » CH.G. Konsalik).
In de jeugdboeken ging de grootste belang-

eKIlKen...

• In het Verhaerenmuzeum, te St. Amands
aan de Schelde stelt Jan van der Aa schilderijen en kartoens tentoon tot 26 juli.
• Renaat Saey en Pol De Bruyne stellen ten
toon in de Galerij ter Streep, Leopold II Laan,
14 te Oostende tot 13 juli.
• Van 28 juni tot 26 juli heeft in het Muzeum
van de Stichting Mevrouw D'Hondt-Dhaenens,
Muzeumlaan te Deurle de tentoonstelling
plaats van skulpturen van Jeanne De Dijn.
De opening heeft plaats heden zaterdag om
16 u. door de heer Patel, ambassadeur uan
India.
• Heden zaterdag 27 juni heeft om 18 u. in de
rijksmiddelbare school te Londerzeel, Stationstraat 45 de opening plaats van kartoens en
schilderijen van onze medewerker Pol De
Valck (Brasser) en Ghislain Lanckmans. Inleider is de heer G. Mergaerts, leraar R.M.S.
U kunt er terecht vandaag tot 22 u. en morgen van 14 tot 22 u.
• Tot 31 augustus is te Oostende in het Muzeum voor 'Schone Kunsten te bezichtigen de
tentoonstelling « Oostende gezien door Alice
Frey ».
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onze selektie
Zaterdag 27 juni
19U.30 : BRUSSEL F R A N S
Le oardin extraordinaire
(dokU'
raentair
programma)
80U.30 : BRUSSEL F R A N S
L e gout du massacre
(humoristische
speelfilm)
21U.20 : F R A N K R I J K 1
Le fauteuil hanté
(tv-spel)
16u. : DUITSLAND 1
De Afar (portret van een woestijnvolk)
22U.20 : DUITSLAND 1
The left handed gun
(amerikaanse
speelfilm)

Zondag 28 juni
18U.55 : BRUSSEL NEDERLANDS
Redding
op zee
(dokumentaire
over het werk van een
reddingsboot)
21U.30 : BRUSSEL NEDERLANDS
Meksiko, Meksiko
(dokumentaire)
12U.15 : BRUSSEL F R A N S
Face a la presse
18u. : BRUSSEL F R A N S
Gutland
(dokumentaire
van een
S'LTGQIC )

20U.40 : BRUSSEL F R A N S
Nomaden
in Djellaha
(dokumentaire )
16u. : NEDERLAND 1
Water kent geen grenzen (de bezoedelde
Rijn)
19U.40 : NEDERLAND 1
Kan de mens zelf leven
scheppen
(russische
dokumentaire)
20U.35 : NEDERLAND 1
Frank Selvin
(de
beschuldiging
van een onschuldige,
tsjechische
tv-film)
ZOu.40 : F R A N K R I J K 1
La ballade du soldat
(film)
Uu. : F R A N K R I J K 2
Les animaux
du monde
(dokumentaire)
15U.15 : DUITSLAND 1
Zeldzame
dieren (uit de
Alpen)
21U.45 : DUITSLAND 1
De koude zon (jilm over de Belcher-eilanden)

Broeder, o hroe'der, 'het nieuwe jeuilleton
op 'de vlaamse televizie. Dit vet haal
speelt zich af in de piëtiets volle abdij van Mountacres
in Norfol\
waar broeder Dominicus,
een eeuwige blunderaar,
onrust en lach zaait. Hij doet het altijd
verkeerd en is de grote \opzorg
van zijn vader-overste.
Dit feuilleton
dat in
Engeland
een grote \ij\dichtheid
heeft, schijnt oo\ de simpatie weg te dragen
van de geesteli-j\heid.
Wij zullen zien en horen wat het hier wordt. Zondag
28
juni om ig u. j o , Brussel
Ned.
Eynde zou in stereo nog indrukwekkender zijn. Ik stel m e zelfs al mooie closeup's voor van V.U.-kamerleden die aandachtig vanop de publieke tribune de
debatten volgen. I n België is (voorlopig) helemaal geen sprake van kameras
in het paleis der natiën.
Het is een publiek geheim dat onder
meer kamervoorzitter Achiel van Acker
hier een fervent tegenstander is. ^Misschien om de slaperige manier t e kamoefleren waarop hij prezideert.
iVTaar in het geval van de grondwetsherziening zou het wel leuk geweest
zijn op de tv.

Maandag 29 juni
ZOu.35 : BRUSSEL NEDERLANDS
De vogels van Teesmouth
(dokvr
Tfientüire)
21u. : BRUSSEL NEDERLANDS
Wie ben jij Polly Maggoo ? (satinsche
komedie)
ZZu.10 : BRUSSEL F R A N S
Het raadsel J'eanne
d'Arc
21U.10 : NEDERLAND 2
De parachute
(tv-spel)
14U.30 : F R A N K R I J K 1
Napoleon II, de arend
(speelfilm)
ZOu.30 : F R A N K R I J K 2
La corruption
(film)
19U.25 : DUITSLAND 1
Havens aan de Rijn
2Iu. : DUITSLAND 2
Geliebt zu werden (poolse
film)

OP KOMST

Dinsdag 30 juni
20U.35 : BRUSSEL NEDERLANDS
Zelfbediening
(tv-spel)
21u. : BRUSSEL F R A N S
Juni in Kinshasa
(reportage)
17U.35 : DUITSLAND 2
Vrouwen in Japan
(reportage)
21U.50 : DUITSLAND 2
Impulsen
(studeren
langs de tv)

Woensdag 1 juli
Zlu.lO : BRUSSEL NEDERLANDS
Adieu Richard
(tv-spel)
18U.55 : BRUSSEL F R A N S
Ierland
(reportage)
21U.30 : BRUSSEL FRANS
Ivspiration
(melodramatische
film)
ZOu.25 : NEDERLAND 1
Tarzan en de Amazone (film uit
2945 over het
Mowgli-tema)
19U.04 : NEDERLAND 2
Het Andesgehergte
in Bolivië (reportage)
20U.20 : NEDERLAND 2
V S.A. (een
dokumentaire)
20U.15 : DUITSLAND 1
Danzig
(reportage)
22u. : DUITSLAND 1
Cartoon
(tekenhumor)

Donderdag 2 juli
21U.25 : BRUSSEL NEDERLANDS
Panorama
20U.30 : BRUSSEL FRANS
Playboy-party
(komedie van Dino
Risi)
21U.40 : NEDERLAND 2
Juliette Greco
(show)

Vrijdag 3 juli
20U.35 : BRUSSEL NEDERLANDS
De schone en de miljardair
(koviedie)
20U.30 : BRUSSEL F R A N S
Le miZZièrne cierge
(toneel)
21U.10 : NEDERLAND 1
Kardinaal Alfrink
(een
portret)
18U.40 : DUITSLAND 2
Sachen
zum Lachen
(Silm
met
Buster
KeatouX

TV EN PARLEMENT
Dat de belangrijkste politieke beslissingen niet op de eerste plaats in d e
openbare vergaderzalen van K a m e r en
Senaat getroffen worden is een vaststaand feit.
Maar dat rechtstreekse of op beeldband opgenomen verslagen van belangrijke zittingen niet alleen de levendigheid van het nieuws zouden verhogen,
m a a r tevens een historisch archief vol
w a a r d e zouden zijn, is eveneens een
waarheid. Neem nu bijvoorbeeld de
soms woelige Kamer- en Senaatszittingen van vorige week waarbij de Volksunie dikwijls in het nieuws kwam.
Naargelang de politieke kleur van de
dagbladen werd de lezer m m of meer
uitvoerig en m m of meer objektief ingelicht over de gebeurtenissen die geschiedenis maken. In het buitenland
heeft m e n het allang begrepen.
In de Westduitse Bundestag in Bonn
staan p e r m a n e n t drie tv-kameras opgesteld. De debatten worden doorlopend
in gesloten keten uitgezonden. Niet alleen de aanwezige journalisten en ambtenaren kunnen, in daartoe speciaal
voorziene lokalen alle debatten verslaan, ook de redakties van grote kranten zijn p e r m a n e n t op de Bundestag
aangesloten.
Maar daarnaast kan de redakie van
de tv-nieuwsdienst, telkens zij dat
goed vindt, beslissen de debatten, geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of in
uitgesteld relais uit te zenden. Wij begrijpen best dat een mannetje als Major
het niet zo prettig zou vinden ten aanschouwe van honderdduizenden kijkers
voor fascist uitgescholden t e worden.
En het geloei van de achtbare heer v a a

Heel binnenkort de heruitzending van
Susususususut ( h e t steekt hier niet op
één lettergi-eep). Een dorpseenakter
v a n Cyriel Buysse met heel veel couleur
locale.
Als kerstprogramma zal de Vlaamse
T V ons dit j a a r 'De boodschap aan Maria' v a n Claudel aanbieden. In een realizatie van Yvonne Lex.
Volgende vrijdag begint weer eens
een nieuwe t i j d r i t : dank zij de zeer late beslissing van de raad van beheer
starten pas dan de opnamen voor de derde Zichenu*eek&

'tv-tv^ty-

Met bijzonder gemengde gevoelens
vorige week de tv-opvoering gezien
door het ntg-gezelschap van 'Het kleine
Mahagonny' van Bertold Brecht. V a n
de prins geen kwaad en van de akteurs
ook niet. Maar wanneer gaat de dienst
voor dramatische en literaire uitzendingen eindelijk eens doorhebben dat een
kaptatie uit een schouwburg geen tv is ?
Wat scenisch goed is op een toneelpodiu m is daarom nog niet bruikbaar als televiziebeeld.
Wij begrijpen best dat de BRT, lees
de staat onrechstreeks de schouwburg
steunt door een teaterproduktie uit t e
zenden. Maar in dat geval zou toch een
ernstige poging moeten aangewend worden om een aangepaste tv-bewerking t e
zoeken. Nu heeft Kris Bets zich er een
beetje vlug v a n afgemaakt.
Bepaald onverstaanbaar op sommige
ogenblikken was de klankopname.
De muziek van K u r t Weill is zo mooi
dat het zonde is zo slordig m e t mikro's
om te springen.

ZOMERCARROUSEL..i
. . . w a s bepaald droevig zaterdagavond.
Niet dat de Nederlanders die optraden
in het Casino beneden peil waren, v e r r e
van.
Maar de regie, mensen ! om v a n c- lopen. Om t e beginnen al niets origineeL
En dan een massa slordigheden, zoals
plots zakkende kamera's en dergelijke.
Wij begrijpen best dat het ook in Knokke w a r m was. Maar is het nu al te veel
gevraagd om ook als de temperatuur boven de twintig graden stijgt, normale
beelden op het scherm te krijgen.

tv
de Vlaamse Toeristenbond en
de Vlaamse

Auf-omobilistenbond

Vergunning Nr. 1185 Cat. A
beschikken over een sfaf van deskundigen om h u n leden
een

DROOMREIS

te

verzekeren

tijdens

hun

vakantie

ta— Vliegtuigreizen naar alle hoeken van de wereld (o.m Costa Brava, Mallorca, Zwarte Zee, Griekenland Tunesië).
•— Treinreizen
(Tirol, Dolomieten, Comomeer, Palmenriviera).
• ~ Autocarreizen
(Rijn, Gardameer, Zwarte Woud).
Loop even langs bij uw plaatselijk V.T.B.-V.A.B.-kantoor. Men zal
er II een uitgebreide dokumentatie overhandigen en uw reizen tol
en met uitdiepen en uitstippelen.
Hoofdsekretariaat : Sint-Jakobsmarkt 45-47, Antwerpen
Tel. 03/31.09.95.
Om onze kliënfen nog beter te kunnen dienen blijven onze 18 kar
toren, over het ganse vlaamse land verspreid vrijdagavond oper
tot 21 uur.

IB

WIJ

s:p:o:r:t
nationaal I

KLEIN VOORBEELDJE
Wij willen hier graag een woordje
zeggen over een man die o.i. de sport
beoefent zoals het moet zijn. Zijn naam
doet niets terzake, maar hij is school direkteur te Wevelgem. voor wie het per
se weten wil. Een van die mensen waar
bliikbaar de gezondheid en de vitaliteit
afdruipen, maar die er ook wat voor
doen. ledere morgen, wanneer de man
naar zijn werk gaat, stalt hij ergens aan
de rand van een of ander dorp zijn wagen langs de weg en dan gaat hij eerst
en vooral zijn kilometer lopen. Een goede vijf minuutjes werk, voor een dag
goede lucht in de longen. Sportprestatie in de betekenis die de gazetten aan
dat woord geven ? Neen. Veel beter. Nu
is die schooldirekteur natuurlijk niet de
enige die dat doet. Er zijn er waarschiinlijk duizenden. Maar het zouden
er milioenen moeten zijn. Kunnen wij
niet allemaal, vóór wij naar ons werk
gaan, vijf povere minuutjes «verliezen»
om rap een kilometerke te huppelen ?
TRIEST VERHAAL
Wij lezen in de krant dat de voetbalwedstrijd Meksiko - Italië het leven
heeft gekost aan vijf mensen en dat er
twintig zwaar gewond waren. Eén van
de doden was een jongeman van 18 jaar.
ene Alessandro Avila Pichardo. Hij'was
van plan de wedstrijd te volgen op het
tv-scherm. Maar op het kritieke ogenblik, toen de match ging beginnen, liet
zijn lichtbak het afweten. De jongen ijlde naar het stadion, in de hoop daar nog
binnen te kunnen, maar dat was ook al
«noppes». Terug thuis vernam hij langs

de radio dat de Meksikanen de wedstrijd verloren met 4 - 1 . Toen kon hij
de mizerie niet langer dragen Hij
schoot zich een kogel door het hoofd.
Wat wij in dit alles nu het meest weerzinwekkend vinden, is dat de kranten
zo een « air » hebben van dergelijke dingen te publ • jeren als « reklame ». Naar
onze bescheiden mening zouden zij er
beter aan doen, zich eens serieus te bezinnen over de manier waarop zij de
« sportwaanzin » zouden kunnen proberen in te dijken.
REAKTIE ?
Wij hebben de indruk, bij het lezen
van diverse tijdschriften met kulturele
strekking van alle pluimage, dat de intellektuelen zich van langsom meer
gaan interesseren aan het spektakelsportje. Neen, niet om in indrukwekkende bijdragen de lof te zingen van
ons aller Eddy, of om hun eerbied te betuigen aan allen die de dingen des geestes als onnodig ballast overboord gooien
om zich te beperken tot de reine kultus
van spier en bot. Integendeel zelfs. Meer
en meer, zo komt het ons voor, beginnen denkers, schrijvers, kunstenaars
zich bezorgd te maken over de plaats
die wordt ingeruimd voor het sportspektakel in de belangstelling van de massa,
over de vervlakking die de sportjoernalistiek kenmerkt, over de afstomping
van alle kritische zin waarvool- sport en
sportkultus mee verantwoordelijk zijn.
Wij zouden kunnen gewagen van een
zekere reaktie vanuit intellektuele kringen tegen het geestdodende van de konsumptiesport.

, DE SCHULDIGEN
'fcLih.
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Aan zijn zegetocht komt maar geen einde ! Vandaag gooit hij zich met de helgische trikolore om de lenden in de ronde van Frankriok ! De massa hoopt reeds
te kunnen huilen...

VEEL APPLAUS

DE BESTEN

Het is niet omdat wij hier al eens de
kleine kantjes van gezinskilometers en
zo op de korrel namen, dat wij gekant
zijn tegen gezinskilometers, fitometers
en sportbiënnales in het algemeen. Integendeel zelfs : dat heeft de goede lezer
— en dat zijn ze allemaal — natuurlijk
al lang door. Wij geven grif toe dat minister van Mechelen en zijn mensen
zeer verdienstelijk werk leveren door
het propageren van de aktieve sportbeoefening als vrijetijdsbesteding De behoefte eraan is groot, en al wat er kan
toe bijdragen verdient apolaus op alle
banken De foutjes die bij de uitwerking
van de ideeën begaan worden, zijn er
om te verbeteren De minister lanceerde te Herentals — waar zijn « blaas »
het voorlopig goed schijnt te doen, mersie — een nieuwe idee : 1971 uitroepen
tot het iaar van de damessport. Vermits
naar schatting slechts één belgische
vrouw op honderd aktief aan sport doet.
zouden wij zeggen : weeral applaus.

Wij hebben ons deerlijk vergist in onze pronostiek voor de finale van de wereldkampioenschappen voetbal. Wij gaven namelijk Duitsland een goede kans
om de beker te veroveren. Welnu, Duitsland is niet eens in finale gekomen, vermits het er door de verrassende Italianen werd uitgebonjoerd. Wij maakten
dus een slechte beurt. Dan kan de beste
overkomen, dus ons zeker. Wat er ook
van zij. met Brazilië won zeker en vast
de beste ploeg. Zowel wat spel betreft
— en bij de Brazilianen is inderdaad
hier en daar nog een spoor van « spel »
te ontdekken — als wat individualiteiten betreft, lagen de mannen van « koning » Pele een stukje voor op de rest.
De vreugde in Brazilië was andermaal
onbeschrijfelijk, zoals dat in de sportpers heet. En als de povere mensjes in
Brazilië met de « lekstok » van de wereldbeker gepaaid zijn, dan zijn wij blij
met hen. Maar of mensen als dom Helder Camara daarmee al in de wolken
zijn, dat betwijfelen wij ten zeerste.

STOM
« Kwik » publiceert deze week een
fantastisch artikel over de ronde van
Frankrijk Een der redakteurs beweert
vernomen te hebben dat de franse linkse studenten de Maoïsten, zinnens zijn
dit jaar een reeks aanslagen te plegen
op de ronde van Frankrijk, volgens hen
het simbool van de kapitalistische uitbuiting « Kwik » vermeldt zelfs al de
plaatsen waar de rellen zullen losbreken en de namen van de renners die
zullen <ïekidnapt worden En natuurlijk
is de man die de wereld ons benijdt
Eddy Vferckx. erbij Wij zijn zo vrij dit
artikel te beschouwen als een poging
om weer eens op een andere manier on
7e aandacht op te eisen voor het groot
ste evenement aller tijden . de ronde
van-Frankrijk-die-Merckx-wint.
maar
wij vinden het een zéér gevaarlijk procedee Vroeg of laat zal de ene of andere halve gare door dergelijk proza toch
eens zodanig beïnvloed worden dat hü
ezelstreken gaat uithalen Wie gaat er
dan weer het hardst jammeren ?
naars--

SPEKTAKULAIR
Wij vallen alweer in herhaling, maar
het moet ons nogmaals van het hart dat
men met de automobielsport méér dan
zot aan het doen is. ledere koers, klein
of groot, kost tegenwoordig doden. Ickx
reed te Le Mans een koerskommissaris
dood. de week nadien verongelukten er
alweer O.m. Piers Courage, die te Zandvoort in zijn wagen verbrandde Hij
was 28 jaar oud, had nog geen enkele
serieuze koers gewonnen en reed — als
we ons niet vergissen — zijn eerste wedstrijd formule 1. In Frankrijk verongelukte een landgenoot van ons, namelijk
\ndré Willem, in de bergkoers van de
Vlont Ventoux. Hij was eigenlijk een
« amateur ». In dezelfde koers viel nog
een ander slachtoffer, de Italiaan Mario
Casoni. Het is nog maar een kleine
greep uit de zwarte reeks, maar het kan
al wel volstaan om duidelijk te maken
dat de autosport een spektakel is dat als
voornaamste sensatieëlement heeft dat
ze enorm veel lijken laat bewonderen.

« Wij zijn allen leugenaars. Wij
zijn allen schuldig. Wij, de joernalisten, tuk op sensatie, hehhen
door onze hang naar schandaaltjes
het moreel der Belgen (in Meksiko) aangetast. Tot op het ogenblik dat zij op het rampzalig idee
kwamen onze artikels te lezen,
leefden zij in peis en vrede en'
goede verstandhouding. Zodra zij
lazen wat wij over hen schreven,
werden de Witte Duivels rood van
kaleire. Zij gingen zich opwinden
en de verstandhouding was om,,
zeep... Raymond Goethals heeft
het gezegd »...
Aldus in « Les Svorts » een zeer
verontwaardigde Mon Ar ets, redaktiedirekteur, die zo ver gaat
te beweren dat hij zich kwaad zal
maken. En wat er dan gaat gebeuren is niet te overzien...
Is het nu niet potsierlijk als ge
al die grote mensen zo serieus bezig hoort over al die onnozelheid?
De ene Mon, de nationale, die
de ene taktische flater op de andere stapelde in Meksiko. verwijt
de joernalisten dat zij schuld hebben aan wat hij hielp mispikkeien.
En de joernalisten, die al maanden lang .'sensatie op sensatie spuien, die alle Belgen over de fameuze wereldbeker zo zot raasden als
een klink, komen nu aandraven
met de bewering dat zij alles in
het werk hebben gesteld om een
sfeer van sireniteit te fokken, om
de gemoederen te kalmeren, om
de beide voetjes op de grond te
houden.
••De twee Monnen die mekaar
plegen te bestoefen dat het niet
schoon meer is, gaan mekaar met
getrokken messen te lijf om uit te
maken wie nu eigenlijk het minst
de onnozelaar heeft uitgehangen.
Zij zijn dan nog tamelijk bescheiden, want tüij hebben ook dl
gelezen dat alle Belgen, tout court,
schuld hebben aan « den belzen
dram » in Meksiko door gebrek
aan vertrouwen en teveel aan kritische zin.
Zou het nu niet stillekensaan
tijd gaan worden dat « ze » ons
met hun gezever met rust laten ">
Noch Mon Arts die zijn gazetteken verkoopt zoals hij kan. noch
Goethals die zijn « ploisj » als
bondstrainer verdedigt zoals hij
kan, hebben de grootste 'schuld. Al
lopen wij niet bepaald over van
bewondering voor al de truterij
die zij ons in de nek hebben willen kloppen.
De rest van de thuisgebleve
Belgen, zoals gij en wij, treft ooi
geen schuld, want er lopen er on
der ons nog rond die niet een.'
weten dat er zogenaamde Witte
Duivels in Meksiko zijn gaan rentenieren. Tenzij een dusdanige on
verschilligheid tegenover een der
gelijk nationaal eksploot ook een
vorm van schuld is...
Als men dan absoluut (wat wi'i
persoonlijk niet nodig innden. omdat wij van mening zijn dat wie

aan sport doet, ook nederlagen
met de glimlach moet kunnen inkasseren) als men dus absoluut
schuldigen wil vinden, dan moet
men die zoeken bij de mensen die
op het veld staan. En dat zijn onze geliefde idolen.
Wie kan er ten slotte aan verhelpen, als zij het in de wedstrijd
tegen de Russen vertikken
een
lamme poot te verzetten ? Wie
kan er wat aan doen als zij in de
match tegen Meksiko, die gemakkelijk in hun bereik lag. niet de
nodige geestdrift konden opbrengen om de hun opgedragen taak
tot een goed einde te brengen ?
Mon Goethals met zijn papieren
taktiekjes ? De feniksen van de
bond die nog maar eens hun on,bevoegdheid hebben geëtaleerd ?
Slechts in zeer geringe mate. Niet
eens de moeite om over te praten.
Zodra de match begonnen is moeten de spelers het doen. Zij hebben het niet gedaan. Da's al.
Zij kunnen nu steen en been
klagen over hun verblijf, maar
laten ze nu zelf eens zeggen wat
zij nog méér konden wensen ? En
als alles niet naar hun wens verliep — toch straffe kost, nietwaar?
— konden zij dan zelf eens geen
initiatiefje nemen ?
Wij denken — maar dat zal natuurlijk weer al te zot zijn — dat
de kwestie deze is : wij hier in
België hebben aan sportprestaties
gedacht, en zij ginder in Meksiko
aan geld. Wij hebben de sportprestaties, hoezeer ze ons door
Mon I en Mon 77 ooTc waren beloofd, niet gekregen. Zij hebben
wél hun geld gekregen. Tenslotte
is een slordige 100.000 knotsen
voor ene maand vakantie - matchen inbegrepen — niet slecht betaald.
Wij zouden zeggen : dat ze er
wel mee varen en dat ze ons met
rust laten. Mon Arets en Mon
Goethals en de Witte Idolen en de
bondsfeniksen en heel de « hannekensnest ». Wij zullen met onze
centen naar de Sjarel oann Daar
voelen wij ons niet schuldig. En
niet aefopt bovendien.
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ALLE SPEELGOED

Cortvriendl

I

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

Aanbevolen
Hluizen
PAPYRUS
Boek- en Papierhandel
Zaakvoerder : Fons Labeau
de Ribaucourtsiraat 7
( n a b i j het Sint-Jansplein)
Stnt-Jans-Molenbeek - Brussel 8
Telefoon : (02)28.87.09

AL AL KEUKENS CLASAL
Fabrieken te Ramsdonck
tel. 015/714.47
Vochtbestand • Vuurvast
M a t i g e prijs
V o o r West-Vlaanderen :
DE MEYER W a l t e r
Bruggestraat 136, Zvi^evezele
tel. 051/612.84

DIEPESTRAAT

29

ANTWERPEN

TEL

H. PELEMAN-MARCKX
V a n Den Nestiel 16, A n t w e r p e n

(03)324430

Tel. 39.19.27
T.V. - RADIO - ALLE ELECTRISCHE TOESTELLEN - HERSTELLINGEN A A N HUIS
T.V. PELMAR 61 scherm.
11.995 f r . I.p.v. 16.995 f r .
A n d e r e m e r k e n grootste k o r t i n g

WOONINRICHTING

KARVEEL

BRILLEN
KONTAKTLENZEN
INTEROPTIEK

L e n W PAS
u vindt een uitgebreide keuze in onze ploegstofafdeling

pvba

ploegstoffen

Fabrikant-Ontwerper

Antwerpen
Kerkstraat 57
Tel. 35.89.91

der RICHELIEUBRILLENKOLLEKTIE

Kaat 2 6 , St.-Amands a.d. Schelde
Tel. ( 0 5 3 ) 3 3 2 . 7 5
Mosselen • Paling
Uitbater : Jan Brugmans
3-2-68

D R I N K T

SERVATY
WIJN

matthieu's beddenbedrijf

Duitse Moezelwijnen
van prima kwaliteit

^.3^-

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

onze studiedienst
lost uw woonprobleem gratis op

Volledige terugbetaling
van alle ziekenfondsen.
LEDEN 2 0 % KORTING
Telefoon :
(02)18.78.44

(053)288.70

DEBROUWERIJ

Bezoek « Casthof
DE VEERMAN »

Hovenierstraat 9 Aalst

het merk staat in de zelfkant

biedt voor elk probleem een wooninrichting

« PIET P O T »
A n t w e r p e n ' s gezelligste
Bierkelder
Grote Pieter Potsiraal 4
( b i j Suikerrui)
O p e n v a n a f 8 u u r 's avonds
M a a n d a g en d i n s d a g gesloten

MOORTGAT

2659 BREENDONK TEL. (03)78.71.21

WALTER ROLAND
Gediplomeerd opticien, erkend door
alle ziekenfondsen
KERKSTRAAT 58, ANTWERPEN

is bekend om haar beroemde en uitstekende
BIEREN en LIMONADEN
Breendonk ligt in Vlaanderen
dus U W streek U W volksgenoten !

(Let op het huisnummer 9
Telefoon 35 86 62

Vraagt overal onze
SERVATY-wijnen

POl'S....

Het vlaamsnationaal
lokaal
bij uitstek

ODAL
Uitbater :
ERIKSSON-CODON

Geniet van een
aangename
levensavond
in het rustoord

HUIZE
LOREIN

ALLE GLAZEN
ALLE MONTUREN
Voor lezen vao dit bUd : 10 V« koitïiig

Ballaertstraat 80
Antwerpen
TeL (03)38.01.21
Dinsdag gesloten

FAMILIALE SFEER
Paddegatstraat 133
TEL 015 718.35
2921 Nieuwenrode
15 km i/an Brussel (4 km autostrade
Brussel-Antwerpen).

blankenberge
141, de smet de naeyerlaan

m

V.U.-MANDATARISSEN
Het BESTE W A P E N in Uw
KIESKAMPACNE

(050)416.37)

breughel

na Uw WELSPREKENDHEID
is de

REKLAMELUCIFER !
Schrijft nu voor inlichtingen :

« PUBLI-SPIECEL » - Pijckestraat 59 - 2000 Antwerpen
Bellen na 19 u.

teL

(03)37.95.92

lullen tersl
v o l l e d i g pension
kamers met o n t b i j t
alle k o m f o r t
maaltijden tegen alle prijzen
speciale v o o r w a a r d e n
voor g r o e p e n on autocar*
vraag inlichtingen

Pol's broodjes zijn steeds verse
broodjes met kvi^aliteitsbeleg (martino • krab - k i p • f i l e t amérlcain •
kaas)
Voor uvy feesten, bals, kermissen,
vergaderingen
Specialiteit : recepties, feestmenu't
( k o u d e schotel)
Speciale voorwaarden voor
V.U.-afdelingen
Pyckestraat 39
2000 A n t w e r p e n
Tel, 03/38.64.17

20

WIJ

neer verantwoordelijkheid, voor of tegen, genomen moet worden.
» Wie zich aan deze plicht onttrekt,
negeert het parlementair sisteem en gedraagt zich als een fascist... w a t nochtans vanwege de Volksunie niemand zal
verbazen. Zij zet de verderfelijke tradities van het vooroorlogs V.N.V. voort.
Zij pleit voor amnestie voor degenen
die met de nazi's kollaboreerden, terzelfdertijd echter samenwerking weigeren met anderstalige landgenoten en
zelfs met andersdenkende Vlamingen.
» Ons hindert dat weinig ! Maar de
C.V.P.-ers, die zich zo gewillig in de
Volksunie-armen wilden werpen, zullen
er deerlijk mee verveeld zitten ».

LA LIBRE BELGIQUE

De grondwetsherziening

is als een

beltje op zijn ^ant, nadat de
als laatste
grendels
heeft

Kamer,

Volksunie
anti-vlaamse

haar « nj'et »

De meest

woelige

sinds vele jaren in Senaat
toen onze parlementairen

de ijs\astatmosfeer

Irma Laplasse:
we er slechts

en
daar

wilden

in-

in de

zaa\

zoveel onderwerpen

dat

gaan. De verdere

doen

om de

tegen te houden

uitgesproken.

zittingen

tegen

wapen

dub-

wending

even een glimp

van opvangen

in onze

\unnen

Om de kern van de zaak te vernemen
moet men de triomfkreten van de waalse C.V.P. en de Libre Belgique-unitaristen opvangen over die sullen van Vlamingen die voorgoed h u n politieke
meerderheid afstaan.
« Ongetwijfeld is de alarmbel een
droUige formule zegt dhr. Herbiet, m a a r
zonder er doekjes om t e doen betekent
zij toch duidelijk het opgeven van h u n
zuivere en eenvoudige meerderheid
door de vlaamse parlementairen. Voegt
men hier aan toe de inschrijving in verschillende grondwettelijke bepalingen
van een speciale meerderheid voor de
toepassingswetten, dan kan m e n aannem e n dat de Volksunie niet helemaal ongelijk heeft als zij spreekt van « deze
grendel toegepast op de numerieke
meerderheid van de vlaamse gemeenschap ».
» De vlaamse parlementairen van de
nationale partijen hebben een belangrijk offer gebracht van h u n kant ».

m i n g erdoor te krijgen en kan dus niet
ingaan op de federalistische voorstellen
van de V.U. ».

HET NIEUWSBLAD
De Lentdecker lijdt niet aan deze deftigheidskompleksen. Bij zijn merkwaardige sinteze over het geval Laplasse titelt hij over de ganse voorpagina : « Irma Laplasse onschuldig gefuziljeerd »
en schrijft o.m.
« De krijgsraad veroordeelde de vrouw
tot de doodstraf en nadien zou het Hof
t e Gent dat eveneens doen op bazis van
artikel 121 bis van het strafwetboek.
Tussen het eerste vonnis en het arrest
van het militair gerechtshof kreeg de h.
Vossen het bericht dat een inwoner v a n
Oost-Duinkerke precies wist welke weg
de Duitsers bij h u n overval gevolgd
hadden. Uit dit kapitale getuigenis —
dat niet bestond toen de h. Vossen h e t
onderzoek leidde — blijkt duidelijk (alt a n s zo m e n e n wij) dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen het optreden
v a n I r m a Laplasse en de inval van de
Duitsers. Het zeer belangrijk getuigenis vertelt i m m e r s hoe de Duitsers sistematisch in het dorp aan h e t zoeken
gingen en niet direkt op de school toestapten. Wie in het dossier tans lezing
krijgt van dat getuigenis begrijpt niet
hoe het mogelijk was dat h e t Hof die
vrouw t e r dood durfde veroordelen.
» De minister en zijn kabinetschef die
terzake geen standpunt bekend m a a k ten uitgezonderd, waren alle aanwezigen het eens dat men zeer lichtvaardig
t e w e r k gegaan was bij de veroordeling
van de vrouw die onzes inziens geen
schuld heeft aan het ingrijpen van de
Duitsers ».

rubrie\.

HET LAATSTE NIEUWS
GAZET VAN ANTWERPEN
Opnieuw moeten we vaststellen dat
alleen de « Gazet van Antwerpen » in
alle openheid durft gaan naar de k e r n
van de zaak in de grondwetsherziening.
Zij doet niet mee aan het verdoezelingsspelletje van de andere « vlaamse »
kranten. Zij geeft ronduit de Volksunieargumentatie, en bezweert de C.V.P.
zich niet langer te laten ringeloren door
de P V V. en B.S.P.
« Hoe weinig uitzichtloos de debatten
tot nu toe waren, door de deelname van
de V.U. bleef er een klein beetje hoop
omdat zij, samen met de C.V.P., de enige fraktie was die op het gebeuren enige invloed kon uitoefenen. Zeker nu
meer en meer blijkt hoe weinig men
kan rekenen op de vlaamse liberalen,
zelfs niet op de vlaamse socialisten.
» De ervaring van de iongste weken
en vooral het feit dat de regeringspartijen steeds uitsluitend het oor lenen
aan de liberalen, terwijl de C V P zelfs
weigerde te praten m e t de V.U., heeft
deze partij ertoe gebracht zich terug t e
trekken en aan boycot te doen.
» Vooral in de Kamer kan dit misschien iets opleveren.
» De regeringsmeerderheid is daar
m m d e r groot dan in de Senaat. Zonder
de V.U. kan het zijn, dat men soms het
aanwezigheidskworum van 2/3 der kamerleden nodig om geldig te kunnen
stemmen over de grondwet, niet bereikt. En zo zouden bepaalde artikelen
kunnen sneuvelen.
! Indien de V.U. wel aanwezig is, staat
zij te zwak om iets te beletten, m a a r levert zij net genoeg aanwezigen op om
een voor haar ongewenste beslissing
mogelijk te maken.
» Er zijn ogenblikken, waarop een
partii een principieel standpunt moet
durven innemen, ongeacht de kansen op
sukses of de politieke gevolgen.
» Dit ogenblik is nu aangebroken.
» En als de C.V.P. ter zake een nederlaag liidt, zou het goed zijn voor deze
partii te bedenken dat zii met de rest
van de grondwetsherziening weinig te
winnen en veel te verliezen heeft ».

VOLKSGAZET
Het kopstuk van de vlaamse B.S.P.
spuwt zijn felste vuur tegen de Volksunie in de stijl van « ze worden er voor
betaald, die fascisten ». Waar bij vroegere pogingen tot grondwetsherziening
zijn B.S.P de taktiek van de afwezigheid niet schroomde toe te passen
plengt hij nu hete tranen over het demokratisch spel. En hij sleurt er dan
maar weer eens alles bij.
« Kortom, en voor de honderdste maal:
zij weigert het werk te doen waarvoor
haar verkozenen worden betaald ! Deze
hebben het recht tegen te stemmen.
Doch geen enkel parlementslid tot welke partij hii ook behore. mag zich de
vrijheid aanmatigen weg te lopen wan-

Hier wordt bewezen dat de P.V.V.-ers
gelijk zijn aan het vooroorlogse V.N.V.
via volgende redenering. Wie weggaat
is als de V.N.V.-ers. De V.U. is dus gelijk aan V.N.V. Maar. . de P.V.V. liep
ook reeds herhaaldelijk weg. Dus... ?
« 6 e h. van der Eist en zijn vrienden
vluchten in het maquis. Zij schrikken
ervoor terug met open vizier het politiek strijdperk te betreden. Het is niet
erg moedig. Het is vooral erg ondemokratisch.
» De parlementaire demokratie onderstelt de eerbiediging van sommige spelregels. Het doel heiligt niet de middelen in de politiek. Ten w a r e de Volksunie de demokratische instellingen zelf
zou willen ondermijnen !
» Door haar beslissing om uit het Parlement weg te blijven knoopt de Volksunie aan met een vooroorlogse traditie,
nl die van het Vlaams Nationaal Verbond (V.N.V.).
» Haar boycot roept deze donkere tijden uit onze parlementaire geschiedenis
op.
» Die houding toont aan, dat de demokratische krachten in de Volksunie geen
eiïkele medezeggenschap hebben. De
hardschreeuwers, de rechtse reaktionaire elementen en de verbitterde nationalisten halen het onvermijdelijk op de
anderen ».

HET VOLK
Jef Claes voelt erg mee m e t S t r u y e
die ocharme de pijnlijkste ogenblikken
uit zijn voorzittersloopbaan heeft beleefd. Ook uit zijn politieke loopbaan ?
Zou het hem dan werkelijk niets gedaan hebben toen hij als minister van
Justitie meer dan 100 mensen liet fuziljeren ?
« Het spektakel, dat de K a m e r donderdagnamiddag te zien gaf m e t de
boksmatch Major - Babyion is zeker niet
verheffend, evenmin als het incidentBouwens dat zich diezelfde avond afspeelde in de Senaat. Vooral voor senaatsvoorzitter Struye, die zo gesteld is
op de eer, de waardigheid en de geest
van courtoisie in de hoge vergadering,
moet het een der pijnlijkste momenten
geweest zijn uit zijn lange voorzittersloopbaan, toen hij op de lierse V.U.-senator E. Bouwens de sanktie van tijdelijke uitsluiting moest toepassen.
» Toch willen wii deze incidenten niet
dramatizeren. Zij dienen allicht niet de
waardigheid, m a a r misschien wel de geloofwaardigheid van het parlement. In
elke demokratische vergadering kan
het er al eens heftig toe gaan. Vaak
wordt verteld dat de politici elkaar wel
bekampen in 't openbaar, m a a r dat ze
achteraf goede maatjes zijn. Dat gebeurt inderdaad, maar af en toe zijn zij
bereid voor hun opvattingen op de vuist
te gaan, hetgeen dan toch bewijst dat
het niet allemaal komedie is ».

DE STANDAARD
PALLIETERKE
Datzelfde V.N.V.-liedje zingt M. Ruys.
In tegenstelling tot de « Gazet van Antwerpen » zwijgt hij in alle talen over de
diepere aspekten van de grondwetsherziening o.a. het verkwanselen van de
vlaamse meerderheid. Hij is een joernalist geworden die van op de hoogte van
zijn Olympus — waarvan hij nog slechts
neerdaalt om zich in aanbidding voor
Vanden Boeynants neer te werpen —
meesmuilt op die « simpatieke jongens »
van de Volksunie, die tegen zichzelf
moeten beschermd worden. Voor Ruys
is dat niet meer nodig, die heeft zichzelf allang verloren.
« De Volksunie is teruggekeerd naar
de traditionele politiek van het VlaamsNationalisme : de boycot. Zoals de nationalisten voor de oorlog alle medewerking aan de voorbereiding van de taalwetgeving weigerden, zo nam de Volksunie tot voor enkele maanden een zelfde stroeve houding aan ten opzichte van
het beleid van de « kleurpartijen ».
» De jongste tijd was nochtans een
nieuwe politiek uitgetest. De Volksunie
aanvaardde het gesprek over de regeringsvoorstellen en hoopte in de loop
van de parlementaire debatten een aantal punten te kunnen ombuigen in de
richting van de verhoopte federalistische staatsomvorming De recente ontwikkeling in Kamer en Senaat heeft de
partij echter geleerd dat die hoop i.idel
is. De regering rekent vooral op de liberale stemmen om de grondwetshervor-

Maakt senator Bouwens tot een Uilenspiegel van zijn hart. Wat dan mee pleit
voor Lier, want volgens het antwerpse
weekblad huizen daar anderzijds ook
mummies.
« Als de provincieraad van Antwerpen deze Lierenaar als senator n a a r
Brussel zond hebben we nooit vermoed
dat juist hij — zeker geen vlaamsnationale dweper ! — uit de belgicistische
konventies van de Hoge Vergadering zo
schitterend zou losbreken met de frisheid van een door de politiek niet bedorven normale vlaamse mens.
» We moeten er nog aan toevoegen
dat senator Edgar Bouwens begiftigd is
met een in de politiek zeldzame zin voor
humor. Zijn gehamer op zijn bank heeft
ook iets te maken met zijn Uilenspiegelgemoed en met ziin mateloze minachting voor de verburgerlijkte fossielen
die in de senaat hun politieke smeerlapperijtjes zo geweldig belangrijk en zo
geniaal achten.
» Het was in de Senaat ten slotte ook
een beetje een botsing tussen twee lierse burgerszonen: Herman van der Poorten en Edgar Bouwens, wier ouderlijk
huis niet ver van elkaar staat, maar
wier persoonliikheid even ver uiteenloopt als een mummie verschilt van een
mens met vlees en bloed.
» Het ogenblik naciert dat men Herman van der Poorten zal bilzetten in het
graf van de Onbekende Soldaat. Senator

ABONNEER NU f
De abonnementsprijs op ons
blad bedraagt vanaf de tweede
helft van de maand tot einde 1970
192 fr.
Men k a n een abonnement nem e n in alle postkantoren, bij onze
afdelingsbesturen of door storting
van het gewenste bedrag op postrekening 1711.39 « WIJ Vlaamsnationaal weekblad », Brussel.

Edgar Bouwens' ritmisch protest zal nog
vele jaren nazinderen in het vlaams gemoed ! ».

DE VOLKSKRANT
Dit noordnederlandse blad wijt h e t
allemaal aan de hitte m a a r heeft e r
blijkbaar zelf last van zodat het blad in
een echte babilonische v e r w a r r i n g é n
de boksmatch én het amendement-incident Schiltz m a a r allemaal aan de Ba»
byloniër van Roeselare toeschrijft. Zo
w a t als de « Libre » die van het Majorscheldwoord « zwarterik » aan Mik Babyion een « Z w a r t e Rik » m a a k t e . Op
één gebied weet die Nederlander het :
Major is inderdaad weinig populair (om
h e t zacht te zeggen).
« Er is doorgaans, afgezien van de gebruikelijke politieke bekvechterij. t e n
behoeve v a n de perstribune, weinig opwindends aan t e beleven, m a a r donderdag w e r d e n alle r e m m e n losgegooid
toen een manoeuvre van de Volksunie
verdeeldheid dreigde te brengen in d e
regeringsaanhang. H e t Volksunie-kam e r l i d Babyion k w a m m e t een a m e n d e m e n t op de proppen dat, toen het in d e
S e n a a t was ingediend, door d e vlaamse
C.V.P.-ers, verworpen was.
» De kristelijke oud-minister van EIslande kon n u weinig anders doen dan
meedelen dat hij en een aantal van zijn
partijgenoten h e t inmiddels n a a r de
Volksunie verhuisde a m e n d e m e n t waardoor de Volksgemeenschap de bevoegdheid wordt gegeven zelf belastingen t e
heffen en n a a r eigen goeddunken t e besteden, zouden steunen.
» Die mededeling lokte een niet onv e r w a c h t en zoals gebruikelijk hevig
protest uit van de vice-voorzitter van d e
socialistische fraktie J o s van Eynde, die
de laatste dagen in zijn « Volksgazet »
t r o u w e n s ook al tekeer gegaan was t e gen de katolieke vlaamse kamerleden,
In de scheldpartij mengden zich niet alleen een aantal kamerleden, m a a r ook
twee socialistische ministers, onder wie
de weinig populaire minister van Arbeid, Major.
» Toen deze minister en het kamerlid
Babyion m e t gebalde vuisten tegenover
elkaar stonden, grepen de kamerbewaarders in, schorste voorzitter v a n
Acker de vergadering en w e r d e n de t r i bunes die meer gezien hadden dan goed
was voor het prestige van ministers en
volksvertegenwoordigers, ontruimd ».

DE BEIAARD
Dit oostvlaamse weekblad vindt d a t
de Volksunie uit haar B.B.-tandem, Babylon-Bouwens, als barak-boksers wel
wat geld zou k u n n e n slaan.
« Na het e x p e r i m e n t met de fito-met e r wordt het de parlementsleden sinds
donderdag duidelijk dat de bokssport —
m e t de heren Major, Cool, Babylon, Bouwens als promotors — een integrerend
deel wordt van de werkzaamheden in
K a m e r en Senaat. Weshalve dagelijkse
training dringend wordt aanbevolen. In
de Volksunie- en B.S.P.-hoofdkwartieren
worden eerstdaags trainingskampen geopend. Bij de Volksunie zou t r o u w e n s
een beroep worden gedaan op Cassius
Clay als sparring-partner ».
WALTER LUYTEN.
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beiyA/egingslij^Jzer
ANTWERPEN
Antwerpen (stad)
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 selnretariaat Wetstraat 12, Antwerpen.
VOLKSUNIELIJST
De V.U.-afdeling Antwerpen,
duidde een eerste reeks kandidaten aan voor de a.s. gemeenteverkiezingen. De lijst zal
worden aangevoerd door Hugo
Schiltz (42 jaar), op de tweede
plaats gevolgd door Gerard
Bergers (41 jaar). De derde
plaats wordt ingenomen door
een 21-jarige vrouwelijke kandidaat, mej. Anita Viaene, studentin. De V.U. Antwerpen wil
op deze wijze zeer duidelijk
onderstrepen dat zij daadwerkelijke politieke inspraak wil
verlenen aan de jeugd en de
vrouwen.
De vierde en de vijfde plaats
worden ingenomen door Staf
De Lie (31 jaar) en Ray De
Bouvre (31 jaar). Op de zesde
plaats komt een nieuwe kandidaat, Werner Lens (41 jaar)
bekend advokaat, ondervoorzitter van de Vlaamse Conferentie bij de Balie te Antwerpen,
en ondervoorzitter van de Contactclub. Hij wordt gevolgd
door Frans De Laet, bediende,
jonge en dinamische propaganda-verantwoordelijke
van
de V.U.-afdeling Antwerpen.
Herman Wagemans kreeg op
zijn verzoek de laatste plaats
toegewezen. Eveneens op zijn
verzoek zal dr. Ballet op de
voorlaatste plaats fungeren.
Verder zullen op de lijst alleszins : senator Roosens, Dr
Delahaye en De Boel voorkomen.
In de loop van de komende
weken zal de plaats van deze
kandidaten bepaald worden en
tevens nog over verdere kandidaturen die in bespreking zijn,
beslist worden
VAKANTIE
Het sekretariaat der afdeling
is gesloten vanaf woensdag 1
juli tot en met woensdag 22 juli.
Briefwisseling loopt door en
wordt beantwoord. Geplande
vergaderingen in de loop dezer
vakantieperiode gaan gewoon
door. Voor dringende zaken tel.
voorzitter G. Bergers, St. Jansvliet 19, Antwerpen. Telefoon ;
33.91.65. Het dienstbetoon vervalt eóhter gedurende deze drie
weken.
PROPAGANDA
Er kan niet genoeg aangeplakt worden. Daarom, vragen
we aan alle eigenaars van oude
leegstaande huizen, afsluitingen
van panden, muren, schuttingen
enz. om ons schriftelijk de toelating te geven om tijdens de
verkiezingsperiode deze te mogen gebruiken om onze affiches
aan te plakken.
REKLAMEBORDEN
De grote reklameborden in
de stad zijn erg duur. Toch zullen we er naar gelang de kassatoestand zoveel mogelijk afhuren. Wil u bepaald kunnen
zeggen tegen uw vrienden
« kijk, het reklamebord daar
of elders heb ik aan de Volksunie geschonken om er affiches
op te plakken ». Stort ons dan
5.000 fr. op P.C. 15.02 van Eural
Bank Antwerpen voor rekening
nr. 2/0494 van V.U.-Antwerpen
Stad.
PAMFLET ZELFSTANDIGEN
Voorbeeld wordt opgestuurd
op aanvraag. Schrijven sekretariaat Wetstr. 12 of telefoneer
36.84.65. Prijs : 0,30 fr. per stuk.
MAANDELIJKSE VRIJWILLIGE BIJDRAGE
We danken de vele leden en
simpatizanten die aan onze oproep gevolg gaven. Volgende
maand zijn we er weer en zo
tot de verkiezingen. Met u slaan
we de tegenstrevers figuurlijk
dood.
JONGERE MEDEWERKERS
Voor de meer aktieve propaganda, het is nu tijd ! Geef u I

naam en adres op aan het sekretariaat. We hebben u broodnodig !
STUNTS
Men schudt ze zo maar niet
uit de mouw ! En toch... zijn er
zeker onder onze simpatizerenden — die we niet van nabij
kennen — mensen met geniale
stuntgedachten in verband met
de propaganda. We ontvangen
uw voorstellen met veel belangstelling. Ook simpatizanten van
buiten de afdeling zijn welkom
met hun ideeën.
« WIJ » IN ANTWERPEN
Het propagandablad van de
afdeling verschijnt maandelijks
op 80.000 ex. in elke bus te Antwerpen-Stad. Mocht u het blad
toch niet in uw bus gevonden
hebben, bel ons dan even op.
Tel. 36.84.65. Wij geven de bedelingsfirma een lekkere sigaar !
De prijsvraag in het laatste
nummer : Cïratis Vliegreis
Antwerpen - Amsterdam - Antwerpen werd dit keer gewonnen
door mej. Pelsers Cary, Canadalaan 237, Antwerpen.
KONGRESBESLUITEN
Is er in uw omgeving of in
uw familie nog een van die
zeldzaam overgebleven idioten
die beweren dat de V.U. geen
programma heeft ? Stuur of
geef hem een van onze speciale
kongresbesluiten - brochures,
verkrijgbaar op uw sekretariaat. Ze kosten u geen centiem.
SIMPATIZANTEN
Slechts één vierde der werkelijke kiezers voor de V.U. te
Antwerpen is ons bij naam en
adres gekend. Aan allen die we
nog niet in onze kartoteek hebben vragen we naam en adres
bekend te maken. Het verplicht
tot niets, dodh u krijgt maandelijks gratis ons kontaktblad en
nog vele andere uitgaven.
BEVLAGGINGSAKTIE
We hopen bij het verschijnen
van dit nummer van «WIJ »
weer terug in het bezit te zijn
van Leeuwevlaggen. Nog nooit
werden er zoveel verkocht. Op
uw sekre'tariaat kan 195 fr.

Balen
VERKIEZINGSFONDS
De komende verkiezingsstrijd
zal veel geld kosten. Geen
woorden maar daden. Wij verwachten uw steun op postrekening 150.15 van «Kredietbank»
Balen, met vermelding « voor
rekening 1193/00971 Volksunie
Balen-Olmen ». Dank bij voorbaat.
Borgerhout
ADRESVERANDERING
Onze verantwoordelijke voor
de organizatie : Piet Willems,
woont tans : Bleekhofstraat
113-10/D, te Borgerhout (postar. 2200). Tel. 03-36.43.08 (ongewijzigd).
GULDENSPORENFEEST
TE BORGERHOUT
Het jaarlijks Guldensporenfeest, ingericht door het Gemeentebestuur
Borgerhout.
wordt dit jaar gehouden op
donderdag 9 juli te 20 u. op de
speelplaats van de Jongensschool 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. Toegang vrij.
PER AUTOCAR NAAR DE
IJZERBEDEVAART
Zij die de reis per autocar
wensen te doen, kunnen aansluiten bij het gezelschap van
V.O.S. Wij herhalen nogmaals :
inschrijvingen én betalingen
dienen vóór 28 juni gedaan, bij
de penningmeester van V.O.S.:
de hr Jan Peeters, Lage Weg
158, Hoboken
(postnummer
2710). Tel. 27.63.88.
Stortingen op postrekening
van
V.O.S.-Antwerpen
nr.
117.659. Vertrekuren : kwart
voor zes aan de hoek Gitschotellei en Diksmuidelaan. Te 10
vóór 6 uur op de hoek Turnhoutse baan en Eliaertstraat.
Laatste halte : om 6 u. Autopark Ateneum, Antwerpen.
Prijs : 125 fr.
Voor eetmaal wordt er niet
gezorgd. Ieder is dus vrij.

Alle inlichtingen bij onze
vriend Jos. Verbergt, Florastraat 81 te Borgerhout, die bij
plaatsgebrek mogelijk kan zorgen om de verplaatsing te doen
met het Vlaams Verbond van
Gepensioneerden.
TELEFOONNUMMER
SCHEPEN DILLEN
Schepen Juul Dillen is op
zijn kantoor te bereiken, alle
dagen vanaf 10 u., in het nieuw
Administratief Centrum, Moorkensplein. Telefonisch te bereiken op nr. 35.99.70. Ook bij hem
thuis is hij te bereiken : Lode
Van Berckenlaan 184, te Borgerhout, tel. 21.30.90.
GEEN LEEUWEVAANDELS
MEER !
Het is onnodig nog leeuwevaandels te bestellen daar de
voorraad volledig is uitgeput !
PRETTIGE VAKANTIE
Meteen gaan de vakantiemaanden in. Hoeft het gezegd
dat wij aan al onze leden en
lezers een prettige vakantie
wensen en wij er nogmaals op
hameren : toont u overal en altijd een waar V.U.-lid, zowel
door woord als daad : kameraadschap, vriendschap en behulpzaamheid moeten onze
kenmerken zijn !
Heist-op-den-Berg Booischot ' Hallaar
GROOTSE 11 JULIVIERING
Onze afdeling ridht voor de
tweede maal een grootse Guldensporenviering in op zaterdag 11 juli 1970.
Om 8 uur 's morgens in de
parochiekerk te Booischot-Pijpelheide
eucharistieviering
voor de overledenen.
's Avonds volksverhuizing
naar de reusachtige feesthal
van N.V. Clovis te BooisehotStation. Begin 19.30 u. ; inkom
30 fr. Kaarten bij alle bestuursleden. Korte gelegenheidstoespraken door senator E. Bouwens en volksvertegenwoordiger M. Coppieters. Verder Pros
Verbruggen, Kor van de Goten,
Robby, FS'ans Heylen, Jeannine
Callebaut, orkest Ewald Frof.
Reuze-verrassing.
Herentals
OPTOCHT EN MEETING
Heden zaterdag 27 juni te
15 uur vertrek van de V.U. op
tocht op het Stationsplein met
de V.U. - fanfare « Kempenland », verstrekt door een afvaardiging uit Wechelderzande
en het trommelkorps van de
V.U.-fanfare uit Antwerpen.
Alle leden en simpatizanten
zijn welkom!
Te 18 uur te Herentals op
het plein naast de Kerk ( Nieuwe parochie richting Lichtaart)
aankomst van de arrondissementele autokaravaan in het
teken van «Federalisme Nu».
Toespraak door volksvertegenwoordiger Jo Belmans en overhandiging van de nieuwe afdelingsvlag aan de afdeling Herentals door H. Draulans, arr.
voorzitter.

Door een pijnlijk en stom ongeval is onverwacht onze goede
vriend Fik De Jonghe in alle
stilte van ons weg gegaan. Iedereen kende de Fik op tram 3:
voornaam en vriendelijk propageerde de Fik op zijn manier
de Volksunie aan de passagiers
van tram 3, die steeds met simpatie naar de Fik zijn betoog
luisterden. Aan de familie ons
oprecht medevoelen.
DE VERKIEZINGEN
Onze dank aan al de leden
die nauwgezet de brieven voor
de opiniepeiling invulden en
binnenstuurden.
Ook onze
vrouwen hebben hun stem laten horen. Het is voor ons afdelingsbestuur een sukses, aan
te voelen hoe onze leden meevoelen, meedenken en bekommerd zijn om het welzijn van
de Volksunie, nu wij naar buiten moeten treden tegenover
het kiezerskorps. De cijfers en
de uitslagen van de opiniepeiling die duidelijk de weg wijzen die wij op moeten, zullen
na de goedkeuring van het arrondissementsbestuur op een
ledenvergadering bekend gemaakt worden.
VERKIEZINGSFONDS
Wie meent met een inschrijvingslijst enkele honderden of
duizenden franken bij elkaar
te kunnen brengen, wacht nu
niet langer meer en stelt zich
in verbinding met het sekretariaat. Alleen die lijsten zijn
geldig met volgnummer, handtekening van voorzitter Droogmans en sekretaris van Bockel.
Rechtstreekse geldstortingen
voor het propagandafonds, zijn
welkom op postcheck 9992.39,
Frans Geens, Maantjessteenweg 54.
PROPAGANDA
Plakkers en propagandisten,
ronddragers van pamfletten,
ook zij die propaganda voor
hun venster willen hangen, anderen die in hun voorhof of op
een zijmuur een plaat of bord
kunnen aanbrengen, melden
zich op het sekretariaat, bij de
voorzitter
Luc Droogmans,
Kruisbaanveld 15 of bij de propagandaleider Jozef Simon,
Laaglandlaan 23. i
IJZERBEDEVAART
Spoedig inschrijven in Tijl,
Bredabaan 298, of bij Karel
van Bockel, V.O.S. Sint Lutgardisstraat 56. tel. 45.57.77.

HERMES
SGH#@i
Zuldlaan 54, Brussel

Volledige
sekrefariaafkursussen
STENO- en DACTYLOGRAFIE
In vier talen
BOEKHOUDEN

Prijs per deelnemer 125 fr.,
jongeren tot 18 jaar : 100 fr.
Vertrekpunten : 1. O.L.Vrouw
van Smarten. 2. Sint Jozef. 3.
Timmermanslaan (Breughel). 4.
Tijl. Vertrekuren worden tijdig
bekend gemaakt.

zoekertjes
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 Steenweg 121, Erpe bij Aalst, tel. 053/
22911.
T 101
31-jarige gehuwde en vlaamsoveri
tuigde inpakker - hulpmagazijnier,
Brussel, wegens taairedenen ontslagen bij een brusselse firma zoekt
werk In drukkerij, papierhandel of
uitgeverij. Schrijven bur. blad dat
doorzendt.
T 103
Belangrijke financiële instelling te
Brussel zoekt jonge jurist tevens
zeer beslagen in ekon. kwesties,
voor zeer belangrijke en verantwoordelijke taak. Goede bezoldiging
en promotiekansen. Kontakt vla
sen. Lode Claes, Kollegestraat 22,
1050 Brussel, tel. 02/12.94.85
T 105
Wegens uitbreiding gevr. reizigers
voor enkele prov. in het land, voor
onze reklamelucifers. Enkel schriftelijk : Publi-Spiegel, Pijckestr. 59,
2000-Antwerpen.
T 107
Vakantiewoning in Portugal, zeven
personen, 5 minuten van zee, mooi
strand, zeer matige prijs. Telefoon
(014)54.101
T 109
Gevr, voor officiële instelling •
houtbewerker, diploma A3 en vr.
of m. klerk-tipist(e) of klerk-opsteller (ster) volgens diploma. Schr.
senator dr. R. Roosens, Markgravelei 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.
Till
Afgestudeerde maatschappelijk assistent zoekt werk liefst in Brabant
af omgeving. Kontakt via senator
M. van Haegendoren, Guido Gezellelaan 63 - 3030 Heverlee (tel.
016/245.45),
T 112

• dame 30-40 jaar voor werk
in mecanografie IBM op 056 en
026. Vaste betrekking.
•
handige JONGEMAN voor
werk aan ontwikkelmachines.
Vaste
betrekking.
Opleiding
wordt gegeven.
• Printer voor elektronische foto-printmachines of een persoon
die belangstelling heeft om voor
dit werk te worden opgeleid.
Vaste betrekking.
• PERSOON voor (stipt en zorgzaam uit te voeren) licht administratief werk. Eventueel halftime buiten seizoen en full-time
in het seizoen.
TELEFOON 15.19.05.
T 113

MODERNE TALEN

Merksem
BOUWBEKLAG
Bij het overlijden van ons
medelid, Maria Gerarda van
de Perre, echtgenote van P.J.
Dreessen, op nog jeugdige leeftijd, na een pijnlijke ziekte,
met bovenmenselijke moed gedragen, betuigen wij onze
vriend P.J. Dreessen en zijn
zoon, namens al de vrienden
van de Volksunie, onze oprechte deelneming.

HANDELSCORRESPONDENTIE
ENZ.
DAG- EN AVONDLESSEN
M. Lemonnrerlaan 211, Brussel
Tel. (02)11.00.33

DE school waar Vlamingen
zich thuis voelen

VOOR EEN VEILIGE CELDBELECGINC

T. van Overstraelen
Hoofdredakteur
Alle briefwisseling voor
redaktte naar
Rotafyp, Sylvaln Dupotslaan
110
1070 Brussel.
Tel.

23.11.98
Beheer

Coremanssi-raat 22, Berchem-Antwerpen

Voldersstraat 71, Brussel 1
Tel. (02)125.160.
Alle klachten voor niet ontvangen van blad op dit adres.
Jaarabonnement ! 300 fr.
Halfjaarlijks : 170 fr.
Driemaandelijks : 95 f r
Abonnement buitenland
480 tr
Steonabonnemenf
820 fr.
(minimum)
Losse nummers ; 8 fr.
Alle stortingen voor tiet blad
op postrekening
1711.39
«Wil> Vlaams-nationaal weekblad

Telefoon : 03/30.18.85

Verantw uitgever Mr F. Vander Eist, Belzegemstraat 20
Brussel 1?

VOOR EEN GOEDE BOUWGROND
VOOR AANKOOP EN VERKOOP VAN
ONROERENDE GOEDEREN

via "GROEP DE BONDT"

Niel
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
Wie onze kiesstrijd financieel wil steunen, kan kontakt
opnemen met één der bestuursleden of kan ziin biidrage (klein of groot) overschrijven op postrekening 370 van
de Generale Bankmaatschappij te Aalst voor Volksunie
Niel. rekening 10/39473. Harteliik dank bii voorbaat.
IJZERBEDEVAART
Volksunie afdeling Niel legt
op 5 juli een bus in naar Diksmuide P r ü s : 120 fr. per volwassene, kleine kinderen die
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 Fabiolalaan (Kapelstraat) 6u.25 ;
Niel Kruisweg 6u.30 : Hellegat
6u.35 ; Boom Markt 6u.40.
Inschrijven bij : H e m i k s e m :
Campo Jozef, Atlethiekstraat
120. Schelle : Delrue Lode, Fabiolalaan 106. Niel : De Koek
Georges, Karl Marxstraat 42.
De Decker Marcel. Schuttershofstraat 26 en Deheusch Luc,
A. VermeylenstraatS. Boom :
De Koek Piet,
Antwerpsestraat 55.

Turnhout (stad)
VERZOEK AAN DE
PROPAGANDISTEN
Op 18 juni werden de bomen
over meer dan 10 km. afstand
op de grote baan T u m h o u t Antwerpen «gefederalizeerd en
gevolksuniet» in het licht van
ons federalistisch offensief. En
dezelfde dag verscheen een advertentie in « Gazet van Turnhout » om ons federalistisch offensief t e steunen i.pl.v. « het
oude rotzooi ».
_ De heer kommissaris van politie van Turnhout verzoekt
ons aan de dienst propaganda
en de « plakploegen » verbod
op te leggen het monument der
oudstrijders op het Zegeplein
te beplakken (en te bekalken)
zoals ook nu weer gebeurde.
Dat heeft geen enkel rezultaat
en jaagt de oudstrijders, de
V.O.S.-sen en de dienst Openbare Werken tegen ons in het
harnas. Mogen we de plakkers
dan ook vragen hun verstand
t e gebruiken en evenmin affichen van sportmanifestaties te
overplakken wat ook nu gebeurde en ons honderden stemmen kan kosten in een sporttak, waarin we juist zovele
aanhangers tellen. Dank U !

Wijnegem
NAAR DIKSMUIDE
Inschrijvingen voor de IJzerbedevaart tot 3 iuli in het Vleminckhof. Marktplein 8. Vertrek te 6.30 uur aldaar. Na de
plechtigheid gaat het naar de
westvlaamse bergen voor gezellig verblijf en volledig warm
avondmaal. Kostprijs voor reisavondmaal 150 frank.

Westerio

(kanton)

VOLKSUNIEVERGADERING
Volksunievergadering te Westerlo-Heultje op 3 juli 1970 te
20u.30 in zaal « Luxor ». Volksvertegenwoordigers L. Sels en
J. Belmans behandelen het tema federalisme.

Brabant
Brussel ( a r r . )
ARR SEKRETARIAAT
Het arrondissementeel sekretariaat is open elke werkdag
van 1915 tot 22 u. Tel. 17.9218
Adres- Dupontstraat 27 Schaarbeek 1030
SOCIAAL DIENSTBETOON
VOLKS VERTEG ENWOOR.
DIGER DR VIK ANCïAUX
1ste dinsdag v/d maand 19 tot
20 uur
Arrond sekretanaat.
Dupontstraat. .7 te- Schaarbeek
20.30-21 u • Oude Balcaan Wemmei
2de dinsdag v/u rnaano 19,3U
20.30 u. • Gouden Voorn Houtkaai. Vilvoorde
21-21.30 u
Egmont. Dorpstraat, Machelen
3de dinsdaa v/d maan
19 30
20 uur Ffnikshof te ' i r m h e r
gen
2U 20,30
Bii Buelens,
St Amandsplem Strombeek

21' - 21,30 u u r : Kummelshof.
Brusselsesteenweg te Asse.
4de dinsdag v / d maan'1 19 - 20
uur : Bij Theo Pauwels Haachtsesteenweg te Rvere , 2 0 - 2 1
uur • Bij Pancken. Vilvoordelaan, 60 te Zaventem , 21 uur
Avondlust tp Steenokkerzeel.
ARR. RAAD
Volgende arrond. raad op zaterdag 27 juni om 15 u u r in
Wallra-Stan Philips, Arduinkaai te Brussel.
Brussel ( s t a d )
NAAR DIKSMUIDE
Vertrek 7.30 uur aan lokaal
Uilenspiegel, Pletinckxstr. 38,
Brussel I.
Tot 3 uur in Diksmuide, nadien gezellig samenzijn in de
Vlaamse Ardennen, m e t breugeliaanse maaltijd, kwis. dans.
enz. enz
Voor inlichtingen : Uilenspiegel, tel. 02/12.13.74.
Kortenberg Erps-Kwerps - Veltem
43e IJZERBEDEVAART
Het
IJzerbedevaartkomitee
Midden Brabant legt meerdere
bussen in n a a r Diksmuide.
Uurregeling
:
Winksele
(Kerk) om 6u.25 - Veltem
(Kerk) om 6u.30 - Erps-Kwerps
(Schoonaarde) om 6u.35 - Meerbeek (Gemeentehuis) om 6u 38Everberg (Leeuwen) om 6u 40
- Kortenberg (Gemeentehuis)
om 6u.50.
Prijs : 120 fr. voor volwassenen, 80 fr. voor m i n d e n a r i g e n .
Adressen van de leden van
het IJzerbedevaartkomitee
:
Boven F., P a r k s t r a a t 22, Kortenberg, tel. 02/59 66 ."^6 ; Dewinter A., St. Michiels'traqt 6,
Veltem-Beisem, tel. 016/484 22 P e n n i n c k x A., D i r n s t r a a t 15,
Meerbeek, tel. 0?/59 61 14 - PPVS
J., Leuvenstraat ?1 Veltem-Beisem - Poels Jef, KlapstT-aat 24,
Erps-Kwerns - van B°neden
Marthe, Dr. Dewql<;r)lpin 5,
Kortenberg - van Biervliet L.,
Erose.'^traat 152, Kortenberg,
tel. 02/59 62.42 - van F r a r h e m
H., Hoekstraat 44. EverbergVrebos - van L.apr A., Dieriksgroeve 201a, Winksele - van
•Rillaer R., Sterckxstraat 31,
Steenokker/eel. tel 02/51 8R97 Vinckx .7. Mechel'ï°'!tFpriwpg
67, Erps-Kwerps. tel. 02/59.60.24.

Leuven (arr.)
IJZERBEDEVAART
Laat deze keer je waeen
thuis ; leef mee met de leuven3e gemeenschap en reis mee
per bus.
Reisonkosten : 135 fr. per persoon. Kinderen 90 fr.
Insc^hrijivingen : Pol Clusters,
Naamsevest 134, Leuven, tel.
234.84 ; Gislena de Deken. 0 - L Vrouwplein 91, Herent, tel.
296.77 ; André van Hoof. Overwinningsstr. 24, Kessel-Lo, tel.
270.14 ; Norbert van Oostal,
St.- Maartensdal 3U3 Leuven.
GULDENSPORENVIERING
In de Stadsschouwburg on 10
juli om 20 u. m e t feestrede door
Jozef van Overstraet^pn, Alo-pmeen voorzitter V . T B . - V A B .
Medewerking van Marv Porcelijn, Tamboeriin-groeo (Turnhout) en Karo-SToen fHni<!heek)
Toegangskaarten (50 fr, en
20 fr.) te bekomen bij de olaatselijke bewegingen en op hogervermelde adressen.
OVERLIJDEN
Op donderdag 11 juni 1970
overleed te Bertem de heer Florent van den Driessche, V I a i m s
oud-striider, lid van de Broederband, schonnvadpr van arr.
sekretaris Gerd Bert.
Wij bieden de familie ons
diep medeleven aan.
Oost-Hacieland
IJZERBEDEVAART
Dit jaar gaan we met onze
afdeling op 5 juli gezamelÜK
naar Diksmuide. We verzoeken
onze leden zo talrijk mogelijk
deel te nemen.
Inschrijvingen (120 fr.) op
ons sekretariaat • Roel Baets,
Steenweg naar Kortenaken 30,
Geetbets, tel 011/87.314 of bij
voorzitter Roffer lienaerts Halenstraat 3b. Hoeleden, tel
016/77 661. alsook in « Luna »,
Kalikst Hermans, Dorostraat
26. Kortenaken tel nii/p-5720
BESTUURSVFRGADFPTNG
Elke tweede donderdag van
de maand m ons lokaal «Luna»
te Kortenaken.

Strombeek-Bever
NAAR DIKSMUIDE
Onze afdeling legt een bus in
naar de IJzerbedevaart te DiksTiuide ; 's namiddags uitstap
naar de Rodeberg en de Kemmelberg. Vertrek aan de kerk.
Prijs : bus en toegang 150 fr.
Toeslag van 40 fr. voor een zitplaats.
Zo vroeg mogelijk inschrijven bij mevr. Jannes. Vandernootstraat 2.

Oost-Vlaanderen
Beveren-Waas
IJZERBEDEVAART
In samenwerking met de Amedee Verbruggenkring en de
jcugdgroeperingen
legt
het
IJzerbedevaartkomitee een autobus in op zondag 5 juli. Vert r e k stipt om 6.3(5 uur op de
m a r k t te Beveren-Waas.
Inschrijvingen (120 F en 60 F kinderen) Albert Mortelmans,
Kloosterstraat 85, Cyriel Lippeveld. Vogelenzang 6, Yolanda
Peirsman-Van Kerchove. Kruibekesteenweg 10 en Guillauwe
Vanderveecken,
Adolf
van
Bourgondiëlaan 3.
Gent ( s t a d )
IJZERBEDEVAART
5 JULI 1970
Er wordt een autocar ingelegd met samenkomst en vertrek aan lokaal « V l a a m s huis
Roeland» Korte Kruisstraat 3,
Gent. Na de IJzerbedevaart uit
stap naar Kassei ( Frans-Vlaand e r e n ) . Vertrek aan de Roeland om 7,30 uur. Deelnemingsp r i j s : 140 F, leden van het
Vlaams Verbond der gepensioneerden : 100 F.
Inschrijvingen in de «Roeland », tel. 23.28.28 of bij Guido
Dekeyzer, Oude Houtlei 6 Gent,
tel. 25.09.08.

Oostakker
AFDELING
In aanwezigheid van prov.
raadslid M. Stals, arrondissementsvoorzitter J. Ritzen en de
voorzitter der afdeling
St.
Amandsberg - Oostakker Ach,
Behiels werd op vrijdag 12 juni
m e t een flinke en jeugdige afdeling gestart te Oostakker.
Het bestuur is samengesteld uit
de heren Van Hee Pol, Groenstraat 97, voorzitter
Van de
Voorde Wilfried, Eksaardse Rijweg, 55, sekretaris ; Tollenaere
Leo, Dorp. 21, penningmeester ;
Van der Sijpt André, Lourdesstraat 32, afgevaardigde bij de
arrondissementsraad De Vuyst
Jan, Bredastraat, 46 en Bracke
Roland, St. Arnautstraat, 28. organizatie ; De Vos Mai'cel,
Gentstraat, 250 en De Meester
Marcel, Eksaardse Rijweg, 54,
propaganda. Aan deze moedige
schaar, goed heil '
GEMEENTERAADSVERKIEZING
De nieuwe Volksunie-lijst is
samengesteld en met goede
moed en vertrouwen werd er
reeds hard gewerkt aan de verkiezingsaktie.
Oudegem
IJZERBEDEVAART
Zondag 5/7/70 zal de afdeling
Oudegem samen m e t de afdeling Appels deelnemen aan de
IJzerbedevaart te Diksmuide.
Wacht niet tot het laatste mompnt om U te laten inschrijven
ofwel bij de heer Oskar de Bus,
Bredastraat 51 ofwel bij de
heer Vanderstreeck Etienne Ouburg 49, Oudegem Prijs ;
75 fr. De reis loont in de namiddag over Brugge Vertrek aan
Oudegem Kerk om 6u.30.
St. Amandcberg
GEBOORTE
Aan onze trouwe leden Jeroom en Regina Pauwels-Van
Herrewege bieden wii onze hartelijke gelukwensen met hun
zoontje Ppter
IJZERBEDEVAART
Wie nog wenst in te schrijven voor de reis naar Diksmuide wordt vriendelijk verzocht
zich aan te melden bij onze bestuursleden of telefonisch aan
nr. 28 18.07 of 28.25,93.
Zeveneken - Beervelde lochristi - Xaffelare
KONTAKTV»^RC ADERING
Te Zeveneken werd een kontaktvergadering belegd van de

Volksunie waarop uit al deze
gemeenten afgevaardigden aanwezig waren. De vergadering
werd voorgezeten door prov.
raadslid Osw. van Ooteghem,
Volksvertegenwoordiger
dr
Leo Wouters gaf een klare en
duidelijke uiteenzetting over
de huidige politieke toestand.
Arr. voorzitter J a n Ritzen en
voorzitter der afdeling
St.
Amandsberg Ach. Behiels gaven dan de nodige richtlijnen
tot het vormen van een eerste
kern hetgeen door al de aanwezigen gunstig werd onthaald
De heer Marcel De Knijf, St.
Elooistraat 36, Zeveneken, werd
aangesteld als algemeen sekretaris. Deze kern kan uitgroeien
binnen afzienbare tijd tot minstens 3 afdelingen,
Aan deze nieuwe strijdploeg
veel succes.

West-Vlaanderen
Brugge (arr.)

UITBREIDING
EN VERJONGING
ARR. BESTUUR
Ingevolge de recente VUJOstatuutswijziging. werd het arr.
bestuur van de Volksunie uitgebreid m e t een verantwoordelijke voor de jongerenwerking,
nl. de h. Ignace Gilté uit St.
Andries.
De h. Maurits Stevens werd
als verantwoordelijke voor de
propaganda door de arr. raad
vervangen door de h. Jack
Naessens, sekretaris der V.U.afdeling Brugge.
LFDENSLAG
Er wordt de afdelingen op gewezen dat tijdens het federalistisch offensief en de a.s. kieskampanje de k o n i u n k t u u r voor
de ledenwerving uiterst gunstig is. Het gestelde streefcijfer
voor 1970 werd voor 90 % bereikt. Nog een kleine inspanning en we halen het ten volle.
Brugge (stad)
Z E F Z A N G F E E S T 1970
Op 11 juli as. gaat in het kasteel te Oostende het provinciaal
Zppzangfeest door, ingericht
door het A N Z.-West-Vlaanderen, te 21 u u r Toegangskaarten bij mej. Magda van Beylen. J a n Van Eyckplein 10. te
Brugse. (Tel 352 37).
JOK ENOTTSHK/VR/VVAAN
IJZERB'I>INVAART
Verzameling om 8 uur aan
het Koningin Astridpark (naast
de gevangenis). Te Diksmuide
voorbehouden parking voor de
deelnemende wagens, alwaar
mogelükheid tot middagmaal
in de Broedersschool. Te 15 45
u u r v e r t r e k naar Koksijde voor
een bezoek aan de Duinenabdij.
Daarna mogelükheid tot avondmaal te Oostduinkerke
Inschrijven a 30 fr. in het
Brevdelhnf te Brugge.
De P a n n e - V e u r n e
EIGEN AFDELING
De vergadering in « Helvetia » werd een sukses zonder
weer.ga. De meeste leden van
De P a n n e waren er Er werd
besloten nog in juli te starten
met een eigen afdeling
en
vooraf zal hiertoe het afdelingsbestuur van Veurne geraadnleegd
worden,
waarna
door het arrondissementeel sekretariaat de nodige statutaire
maatregelen zullen
genomen
worden.
I<"h»ea«»m - ^ e r n e g e m
OVERLIJDEN
Nogmaals werd onze afdeling
getroffen door het onverwacht
overlijden van een trouw abonnee en goed lid : André Hindryckx, a m p e r 42 jaar, uit Icht e i e m Hij werd op vrijdag 12
juni ten ffrave gedragen in aanwezigheid van vrienden en familie, waaronder ook kamerlid
Etienne T.ootens. Onze oprechte
deelneming,
leper (arr.)
BEWEGINGSWIJZER
Alle berichten voor deze rubriek vanuit het a r r leper dienen overgemaakt te worden
aan de arr
sekretaris Erik
Meire Frenchlaan 5. 8900 leper, zodanig dat hij ze in zijn
bezit heeft op de zaterdag
voorafgaand aan het verschijnen.

Izegem
IJZERBEDEVAART
De Vlaamse Klub deelt mee :
voor de IJzerbedevaart wordt
een fiets- en voettocht ingericht. Voor de « voeters » w o r d t
de terugreis mogelijk per auto.
(Inlichtingen : Vlaams Huis),
's Avonds feest in het Vlaams
Huis, Iedereen hartelijk uitgenodigd.

Kortriik (arr.)
IJZERBEDEVAART
Wie wil meereizen n a a r d e
IJzerbedevaart kan inschrijven
in het lokaal « 1302 » te Kortrijk,
Vertrek om 8 u. - Afreis uit
Diksmuide om 15 u. Bezoek aan
de kust (Middelkerke) en t e r u g
langs de West-Vlaamse bergen.
P r ü s • 100 fr
MENEN ZET K I E S S T R I J D IN
De intense w e r k i n g en de
spanning van de laatste m a a n den leverde goede r e s u l t a t e n
op.
De laatste hand wordt gelegd aan een volledig en realiseerbaar programma. Onze 17
kandidaten,
waaronder
het
vrouwelijk element goed en
gunstig vertegenwoordigd is,
staan klaar om de kiesstrijd in
te zetten,
IJZERBEDEVAART
Te Menen en te Kortrijk w o r d t
een bus ingericht n a a r de IJzerbedevaart, inlichtingen te Menen in « de Beiaard » of bij d e
bestuursleden, t e Kortrijk in
« 1302 ».

Oostende
VOLLE ZAAL
Frans van der Eist sprak een
letterlijk volle « Noordzee » t o e
op 19 juni jl. Glashelder en zeer
sereen wees hij op de onaanvaardbare grondwetsherziening
Eyskens en ons enige valabel
alternatief : Federalisme, nü !
Ook menig tegenstrever was
aanwezig. Wie we niet m e r k t e n
was nrof de Gevter
WIJKVERGADERING
Op verzoek van de leden van
het « Westerkwartier » w o r d t
op 30 juni as. ook voor hen een
programmavergadering
ingericht in café « De Snelduif »,
Timmermansstraat, om 20.30 u.
Ook niet-leden worden verwacht
OOTi?VAAR
Elsie Schockaert kreeg een
broertip Bart en we wensen Jef
en
Mia Schorkaert-Eechaute
van h a r t e proficiat.
R o e s e l ^ r e - Tio|t ( a r r . )
DOELSTELLING
Na de vergadering van 15 juni in het Vlaams Huis te Izegem, herinneren wij onze kaderleden nog even aan het dubbel gesteld objektief : 1. Operatie vakantie • 450 leden tegen
einde juni. 2. Federalistisch offensief : onbpperkte medewerking op alle fronten
Alle inlichtingen worden per
persoonlijk kontakt doorgegeven
Roesclare
IJ^FPBFDEVAART
Voor de voettocht n a a r de
IJzerbedevaart
vertrekkende
uit Izegem wordt in Roeselare
aangeoikt op de Grote M a r k t
om 6 31^ u u r Verzamelen voor
de « Beiaard ».
St*»ne
IN MEMORIAM
Wij betuigen onze innige
deelneming aan Jef Tomtne^ein
en ziin echtgenote, bij het
smarteliik overlijden van de
vader van mevr Tomm.elein. de
heer A r t h u r Cattoor, OD 22 juni
ten grave gedragen.

Tielt
SUKSESRIJKE

KOLPORTAGE
Proficiat aan alle kolporteurs
die op zondag 21 juni meewerkten aan het sukses van de arr.
kolportage.
Torhout
IJZERBEDEVAART
Herkenningstekens zijn verkrijgbaar bij Jef van (ïheluwe,
Ruddervoordestraat 29
Een
fietstocht wordt georganizeerd
met v e r t r e k om 8.30 u u r op de
Markt
DIENSTBETOON P. LEYS
Vrijdag 17 juli om 20,30 u u r
bij afd voorzitter P Vlieghe,
Hofstraat nr. 9 (tel. 225.56).
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NIEUW...

TOTAAL NIEUW

A.B.K. bouwt voor IEDEREEN

Slechts

F 525.000,bouwprijs
BESTUDEERD...
m a k k e l i j k aanpasbaar, voordeliger en snel realiseerbaar .. dus
geen PREFAB. Steunend op hedendaagse principes en t r a d i t i o n e le m a t e r i a l e n . . . slechts d i e , die b e w e z e n hebben d u u r z a a m en
van b l i j v e n d e k w a l i t e i t te z i j n , w o r d e n aangewend.

Slechts

F 545.000,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.

-tt.00•~

WO

•-

MO

- •

Slechts

F 595.000,bouwprijs

EERST V R A G E N
D A N K O P E N ..
Raadpleeg nog vandaag één onzer I n f o r m a t i e c e n t r a . . . bezoek o n ze realisaties • villa's, eensgezinswoningen, b u l t e n v e r b i l i f appartementsgebouw, fabriek
voor leder van deze b o u w d i s c i p l i n e s
staat een staf van gespecialiseerde m e d e w e r k e r s voor U klaar o m
U m e t raad en daad b i j te staan b i i de keuze van een geschikte
g r o n d , het aspekt en de n u t t i g e I n d e l i n g van de w o n i n g , alsook
b i j de f i n a n c i e r i n g van d i t alles w o r d t U d e s k u n d i g een leiddraad
gegeven
Sfuur daarom vandaag nog deze bon op en morgen zal U
verbaasd opkiiken naar de voordelen en mogelijkheden
die w i j U bieden.

600 arbeiders
1001 mogelijkheden

BON
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 mif ter beschikking van één uwer afgevaardigden
of zal ik een bezoek brengen aan uw informatiecentrum te
•
op
te
u.
Handtekening

Waf U nief alleen aankunt kan <c KUNNEN » voor U klaarkrijgen.
« KUNNEN » een wilskrachtige naam voor een groots bedrijf.
ANTWERPEN
Meir 18
Tel. (03)31.78.20

GENT
Onderberger

GENK
43

Tel. (09)2'; 19.23

Winterslagstraat

LEUVEN
22

Tel. (011)544,42

Brusselsestraat

33

Tel. (016)337.35
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DOSFELINSTITUUT : MEDEDELINGEN

• Dosfeldokument nr. 2 over « Ruimtelijke ordening » is bijna uitgeput, ook de andera
Dosfeldokumenten worden goed verkocht. Bestel voor de vakantie door storting op p.r.
Kredietbank nr. 224.43 voor rekening van het Dosfelinstituut nr. 3300/83.555 met v e r m e l ding « Bestelling nr
Dosfeldokumenten.
1 . Universitair onderwijs 50 fr. • 2. Ruimtelijke ordening 50 fr. • 3. Hervorming van d e
staatsinstellingen 50 fr. • 4. • 5. Informatie en demokratie 100 fr. • 6. Het Europa der voU
ken 50 fr.
• De volgende Dosfelnota zal handelen over de misbruiken van overheidssteun aan som*
mige bedrijfstakken.

CIKLUS GEMEENTEBELEID
• Alle deelnemers die het brevet wensen te bekomen van de ciklus « G e .
meentebeleid » worden dringend verzocht hun seminariewerkje in te sturen.
Liefst zo vlug mogelijk. Eventuele achterblijvers kunnen dit nog doen vóór
1 augustus e.k.
• De brevetuitreiking zal plaats hebben op zondag 20 september te Sint-Niklaas (Hotel
Serwir).
PROGRAMMA : 2 referaten door de direkteur en de voorzitter van bet Dosfellnstituut, een
optreden van kabaretgroep « Melopee » en de brevetuitreiking.
Alle kandidaten-brevethouders ontvangen nog een overzicht en een programma.

REGIONALE AKTIVITEITEN
Ondanks drukke politieke bedrijvigheid, nationaal en regionaal, beginnen deze aktiviteiten
steeds meer en meer door te dringen. Gespreksgroepen hadden plaats te Izegem (15 mei)
over « Onderwijsbeleid », Bredene (9 juni) over « Federalisme als politieke leer », Leuven (14 juni) over « Ideale gemeentepolitiek », Asse (20 juni) over « Ruimtelijke ordening ».
Twee gespreksavonden over « De vrouw in de politiek » moeten nog volgen (BooischotIzegem).
In verband met de uitbouw van de regionale organizatie en -aktiviteit had op zondag 14
juni nog een vergadering plaats.

PUBLIKATIES
• Dosfelnota « Ontwikkelingshulp » is wegens onvoorziene omstandigheden later klaar
gekomen. De bestellingen van deze nota worden een van volgende weken uitgevoerd.

HEBT U REEDS
de jongste uitgave van de VOLKSUNIE-PERSDIENST

PLANNEN
Naast een colloquium over « Buitenlandse politiek » plant het Dosfelinstituut verder nog een
grote ciklus over « Federalisme » en een studiereis naar Nederland i.v.m. ruimtelijke ordening en menselijke aspekten van de agglomeratievorming.

« FEDERALISTISCH VOORSTEL
VAN DE VOLKSUNIE»?
•

Een ontontbeerlijk dokument voor wie w i l klaar zien in het vraagstuk van de staatshervorming in België.

•

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

Te verkrijgen op het Volksunie-Sekretariaat, Voldersstraat 7 1 , 1000-Brussel of door storting van 15 fr. op postrekening nr. 14.76.97, V Z W D Volksunie Brussel I.

BECO

Groepen en maatschappijen
allerhande UI
Speciaal voor U bedacht.

INTERESSANT
A v o n d m a a l op v r i j d a g .
zaterdag o f zondagavond

IEDER D O R T M U N D E R

in een gezellige sfeer.
Nadien krijgt U gratis gedurende 5 uur een der beste
Oberbayern orkesten

THIER BRAU HOF
k a n U op ieder o g e n b l i k v a n
de dag van h e t jaar m i d d a g en avondmalen aanbieden.

BECO

levering van gas- en stookolie !

BECO

M i d d a g , en avondmaal In groep
gezellig, fijn, goed en goedkoop
De grote specialiteiten zijn : Ochsenschwanzsuppe • Hongaarse goelasj •
Eisbein mit Sauerkraut • Kip aan het
spit • Krachtvleesschotel beter dan bi
Duitsland

Inlichtingen ter plaatse
THIER BRAU HOF

Leuven - Tel. (016)46311

BECO

THIER BRAU HOF

Hulste - Tel. (056)71536
THIER BRAU HOF
Antwerpen - Tel. (03)312037
DE K L A R O E N
Aalst - Tel. (053)22853
THIER BRAU HOF
Nieuwbrugstr. 28, Brussel 1

Benzinestations !
BECO r /erwacht ook U w bestelling f

p.v.b.a. BECO. Krijgsbaan 236 . ZWIINDRECHT
Tel. : (03)52.81.73 32.02.10

TeL (02)18.74.89

Van heden fot 15 juli brengt SUCCESKLEDINC MEYERS speciaal en alleen in het
weekblad WIJ zijn
MAAND VAN DE MANTEL

SUCCES KLEDING MEYERS
^ ^

AO
"»W
AARTSELAAR
AAKIÖtLAMK

BAAN 1 bis

RESTAURANT
^LINDENBOS
-ANTWERPEN

A

/

° ^ verfoon van deze advertentie :

L KORTING OP DE OFFICIEEL
/O GETEKENDE PRIJZEN
BOOM,

BRUSSEL-

CAFÉ PALMBOOM

^^^^W

SPOORV'EG

St NIKLAAS
*TEMSE

A. DE LANGLESTRAAT
4-6-8 NIEL RUPEL
SUCCESKLEDINC

MEYERS
RUIME PARKING

NIEL

TEL:
03.78.11.44-78.35.39

Open alle w e r k d a g e n van 9 t o t 2 0 uur — zaterdags t o t 18 uur —
zondagen en feestdagen steeds gesloten.
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