
In een « Kritisch bekeken » van « Gazet van Antwerpen » heeft 
Karel De Witte een lans gebroken voor vlaams overleg, aanslui
tend bij de tweede verklaring van het Davidsfonds (dat zich daar
mee distaiicieerde van de beruchte verklaring der drie fondsen) 
waarin de wens werd uitgesproken dat het debat over de grond
wetsherziening niet zou mogen hervat worden dan na een open 
overleg onder de vlaamse parlementsleden van alle partijen. De 
editorialist van het antwerpse blad is van mening dat deze wens 
de steun verdient van al wie werkelijk de vlaamse zaak vooruit 
wil helpen. Hij schrijft : « een vrijmoedig overleg onder alle ver-
kozenen van Vlaanderen is de enige formule om te komen tot het 
zo onmisbare eenheidsfront in het parlement ». Hij erkent tevens 
dat het niet opgaat het ontbreken van een vlaams eenheidsfront 
op de rug te schuiven van de Volksunie, die verkoos het debat te 
verlaten. Tegen de verwijten die omwille van deze afwezigheids-
politiek door de kleurpartijen tegenover de Volksunie werden ge
formuleerd stelt De Witte dat « de V.U. terecht kan replikeren 
dat ze tot die stap overging, omdat de andere vlaamse verkozenen 
weigerden met V.U.-mandatarissen overleg te plegen. En dan zit 
men weer bij het uitgangspunt, vooropgezet door het Davids
fonds ». Volledigheidshalve dient hier herinnerd aan het her
haald V.U.-aanbod tot dergelijk vlaams overleg dat zowel van 
C.V.P.- als van B S.P.-zijde ofwel werd genegeerd ofwel hooghar
tig afgewezen. Op de beruchte driepartijenbijeenkomst, belegd 
door een bekende vlaamse personaliteit, werd de V U. zelfs op 
uitdrukkelijke wens van de C.V.P., en met instemming van de 
B.S.P. en de P.V.V. geweerd. 

GEEN 
VLAAMS 
OVERLEG 

In verband met de houding van de V.U. valt trouwens de zeer 
interessante bedenking van « De Nieuwe » te sinjaleren die vast
stelt « dat de Volksunie moeilijk een andere houding had kunnen 
aannemen » omdat ze dan zou bijgedragen hebben tot het vormen 
van de juist door Eyskens zo gewenste wisselmeerderheden waar
door naast voor Vlaanderen eerder minieme « gunstige » beschik
kingen ook zeer ongunstige zouden zijn gestemd (bij voorbeeld 
de afgrendeling van de vlaamse meerderheid door de zgn. gren
delprocedure). Het blad stelt trouwens vast « dat het tot de taak 
van de oppozitie behoort de regering dwars te zitten ». Boven
dien • « Als de Volksunie haar medewerking had verleend aan een 
grondwetsherziening die ondermeer de grendels ingang zou doen 
vinden, dan zou zij een veel ernstiger kriti^W te verduren hebben 
ge In egc n dan tans ». 

Het pleidooi voor een ultiem vlaams overieg van De Witte is 
onmiddellijk gestuit op het veto van Jos van Eynde, die met het 
gekende arsenaal van « argumenten » hoofdzakelijk tegen de 
Volksunie en een vrachtje verdachtrïAkingéilr tegen zijn kollega s 
van « De Gazet » te keer gaat. Ook de « vaandelvlucht » komt er 
weer aan te pas. Dat komt dan uit de pen van iemand die al her
haaldelijk als oppozitieman in het parlement het wapen van de 
boykot hanteerde en er o.a. nog in 1968 onder de regering van den 
Boeynants een hoogoplopende twist met zijn eigen partijgenoot 
en kamervoorzitter van Acker voor over had om te kunnen « weg
lopen ». Hij wordt in zijn « njet » schijnheiliger maar even vals 
nagepraat door senator Leynen van het « Belang van Limburg ». 
Voor het overige heerste in de andere partijbladen algemene stilte 
wat de « Libre » toelaat meesmuilend op te merken dat deze op
roep een doodgeboren kind is, vermits de geciteerde reakties 
ongetwijfeld dt mening van de C.V.P.- en B.S.P-leidingen weer
geven. 

Zo ver staan we dus : er komt geen vlaams overleg vóór de 
nieuwe poging om de amechtige Eyskens-grondwet weer op gang 
te krijgen. Het beperkte rezultaat maar niettemin als simtoon van 
wat wel kan als er maar goede wil is, van Wemmei zal geen 
weerklank op hoger vlak hebben. De kortzichtige partijbelangen 
primeren verder, de uitgestoken V.U.-hand wordt niet aanvaard. 
De heren willen dus de strijd, ons goed, ze kunnen hem krijgen, 
door ons federalistisch offensief, door onze verdere inzet voor ons 
gelijk en voor ons volk, dat inderdaad nog maar weinig belang 
stelt in de kritiek in de regeringspers op de Volksunie, noch in 
een zogenaamd kommunautair kompromis omdat het reeds lang 
federaal denkt en handelt en tot steeds meer federaal denken en 
handelen " op hoger niveau » dwingt. Etn zal dwingen ! 

OM D I T TE VOORKOMEN 

DOEN Wn D A T 

Ons federalistisch offensief is overal in Vlaanderen met klank 

en formaat gestart. De reuzenborden zijn de krachtige repliek 

van de Volksunie op het unitaristisch geraas van de kleurpar

tijen die zich laten muilbanden door de frankofone imperialis

ten, door hun bereidheid tot het prijsgeven - zonder enige 

echte tegenprestatie l - van de vlaamse demokratische meerder

heid. 

Over het hoe en het waarom van dit V.U.-offensief dat tevens 

de vlaamsnationale dimensie aan de gemeenteraadsverkiezingen 

geeft leest U meer op pagina zeven. 
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2 WIJ 

KOP OF LETTER 

_ De strubbeling rond de her
ziening van de belgische grond
wet komt voor uit het feit dat 
de Brusselaars en de meeste 
Walen « unitair » denken, om
dat zij er alle voordeel bij heb
ben de lijn te volgen van de 
Konstituante van 1830 en wij 
zelf ons inbeelden dat het vol
doende is onze billijke aanspra
ken te laten gelden als volk om 
voldoening te bekomen. 

Het ware echter naïef te ver
nemen dat de frankofonen in 
't algemeen ons zouden terwille 
zijn uit eerlijkheid of edelmoe
digheid : hen zelf kortwieken 
om ons meer vleugelslag te be
zorgen. Evenwel de huidige 
grondwet kent geen volken : 
wij zijn voor haar allen Bel
gen. 

Daardoor eisen, grondwette
lijk, de uitgezwermde franko-
fone Brusselaars in Vlaanderen 
rechten op, niet als Brusselaars, 
maar als Belgen en eventueel... 
de toepassing van het recht der 
meerderheid ; van daar ook hun 
pretentie van « faciliteiten » 
ten onzent als ze nog niet die 
graad hebben bereikt. Een po
litiek verschijnsel dat ondenk
baar zou zijn in Wallonië, waar 
men er « met de vuile voeten » 
zou doorgaan in plaats van te 
smeken en te onderhandelen. 
Immers in de politiek kent men 
alleen macht. 

Voor ons zelf zien wij in het 
stelsel van palabers en kompro-
missen (waartoe wij ons tans 
verplicht gevoelen) geen uit
komst. 

Alleen de erkenning van bei
de volksgemeenschappen met 
de precieze omschrijving van 
de brusselse entiteit door een 
nieuwe grondwet zou de zaak 
oplossen en vrede brengen. 
Maar direkt worden we weer 
gekonfronteerd met hetzelfde 
zeer : in ruil afstand doen van 
onze billijkste en dierbaarste 
volksrechten, nl. het recht op 
politieke gelijkheid voor Frans
en Vlaamstaligen ; voor Vla
ming, Brusselaar en Waal, als 
uitvloeisel van het « zuiver al
gemeen stemrecht » eens de 
trots van de socialisische partij! 

Indien die toegeving in kwes
tie op het politieke schaakbord 
leiden kon tot de blokkering 
van de normale werking onzer 
parlementaire instellingen wa
re het misschien, taktisch ge
zien, te verdedigen ; maar de 
beoordeling van dit perspektief 
moeten wij overlaten aan de 
politieke wijsheid en weten
schap van onze koene voorman
nen ! 

A. V., Brussel 

TWEEDE TAAL... 

Niet zonder belangstelling 
heb ik vastgesteld dat « Wij » 
,'(nr van 11 juli) een lans brak 
ten voordele van het Engels als 
tweede taal. De argumenten die 
u aanvoert zijn niet zonder ge
wicht, waarom ik aan die aktie 
een ruim sukses toewens. 

Wat mij evenwel opvalt is het 
feit dat « Wij » veel meer be
lang hecht aan de verspreiding 
ten onzent van een vreemde 
taal dan van de eigen landstaal 
onder haar beschaafde gedaante 
het A.B.N. Ik geef toe dat de 
algemene waardering hiervan 
sterk is verzwakt, zowel bij de 
pers als bij het publiek, maar 
het gevaar is groot, denkt mij, 
dat bij een eventuele promotie 
van het Engels tot officieel in
ternationaal kommunikatiemid-
del, van ons ABN niets meer 
terecht komt. 

Onze elite, tuk op taalstan-
ding, zal dan eerder beschaafd 
Engels praten ; anderzijds kon
den onze betrekkingen met de 
frankofonen verlopen in die
zelfde taal (wat een winstpunt 
zou zijn), maar groot is het ge
vaar dat Vlaanderen gerang

schikt wordt tot die kategorie 
van volkeren, die heus een rijke 
waaier van kleurrijke dialekten 
bezitten, maar geen in de mond 
levende, degelijke taalversie. 

Nochtans in de kritische ogen
blikken die we in het unitair 
belgische huishouden doorma
ken, hebben wij de bundeling 
nodig van al onze nationale 
krachten. Nu juist schuilt in 
een ruime ABN-praktijk een 
verborgen kracht, die het 
Vlaams nationaal gevoel kan 
opwekken en versterken ; doch 
dit gebeurt niet omdat de hui
dige ABN-beweging (zonder 
zweem van kritiek in deze kon-
testataire-tijden) stoelt op een 
grondige « misopvatting » ; van 
daar haar geleuter en gezichts
verlies. 

In « Bouw » (orgaan van de 
ABN-kernen - 1965, nr3) schreef 
dr M. van Haegendoren : « ... 
dat men het (ABN) niet alleen 
in de opvoeding, maar ook door 
het treffen van overheidsmaat
regelen moet oplossen. De 
Stichting heeft deze gedachte 
reeds sedert jaren voorop ge
steld maar stuitte hierbij op de 
tegenstand van V.O.B., die deze 
richting beslist niet uit wil. Ik 
ben er persoonlijk erg gelukkig 
mee dat men het in de kringen 
van de ABN-kernen nu wel in
ziet en zich niet uitsluitend toe
legt op taalkundige « zuiver-
heden ». 

Mgr. De Smedt, op zijn beurt, 
zette in « Ministrando » (orgaan 
van het bisdom Brugge - 1967) 
een eigen zienswijze vooruit 
die mijn tezis van voor 10 jaar 
volledigt ondersteunt, maar ont
vangen werd door het ABN-eta-
blissement op boycot en onver
schilligheid. 

Naar mijn bescheiden mening 
zou de grondwetsherziening 
van heden meer hardnekkiger 
en breder tegenstand gekend 
hebben, indien de ABN-aktie 
minder kortzichtig en minder 
sektair ware gevoerd geweest. 
Overigens wij vleien ons te 
gaarne met de idee — en wij 
vertrouwen er te gemakkelijk 
in — van onze bevolkingsmeer
derheid, maar wij hebben geen 
reële vlaams-nationale meer
derheid, waarop het aankomt. 

Persoonlijk ben ik overtuigd 
dat deze laatste geleidelijk zal 
tot stand komen door een meer 
kordate, rationele en open-ABN 
strategie. 

Mattray, Brussel. 

DEMOKRATIE ? 

Men kan geen dagblad open
slaan of het woord demokratie 
staat u in grote letters voor 
ogen. Er wordt veel over ge
schreven en gesproken, maar 
niemand past ze toe. Het is 
nogtans een schoon woord, 
want ik heb nog eens een vijf
tal grote woordenboeken open
geslagen, en daar zegt men u 
wat het woord betekent. 

Regering van het volk, volks
heerschappij, een regering 
waarbij alle rangen van het 
volk deelnemen aan het be
stuur. Als men dat leest dan is 
het een waarheid als een koe 
dat de demokratie dood is, en 
dat weer levend zou moeten ge
maakt worden. Geen enkele 
van de grote partijen B.S.P., 
C.V.P. of P.V.V. past demokra
tie toe. Alles wordt er in een 
onder onsje geregeld. Want al
les ligt al vast omlijnd eer de 
leden van de partij geraad
pleegd worden. 

Daardoor komt nooit de juis 
te man op de juiste plaats. De 
P.V.V. wil nu dat levend maken, 
iets wat nooit in de P.V.V. 
heeft geleefd. Verwonderlijk 
is dat niet want we weten dat 
het geheugen van de P.V.V. 
maar kort is, want na de ver
kiezing weet zij niet meer wat 
ze heeft gezegd de dag te voren. 

De rotste slogans werpen zij 
in de wereld om de dag daarna 

het tegenovergestelde te gaan 
verkondigen. Maar het is niet 
slecht deze slogan in het leven 
te werpen. Levende demokratie. 
Onze grote heren van B.S.P. en 
C.V.P. moeten boven water ko
men, want zij durven die slogan 
niet aannemen, omdat ze daar
door de familiegeest in gevaar 
zouden brengen. 

Er is nog een mogelijkheid 
om de demokratie levend te 
maken mits verdere program
matic. De V.U. is daar de partij 
voor. 

D.R.A., Brussel. 

A.C.W GROOT-BRUGGE 
MARSCHIERT 

H et A.C.W. Groot-Brugge 
(van S.A.-man » Mandel Vande-
wiele) heeft de verkiezings
strijd ingezet en meteen is het 
uur van de verdachtmaking, de 
dubbelzinnigheid, de leugen en 
het bedrog aangebroken. 

In de « Volksmacht » wordt 
al direkt het zwaar geschut ge
richt op « ...Pier Leys en zijn 
trawanten... ». Het belooft een 
lange hete zomer te worden, 
waarin het A.C.W. Groot-Brug
ge zal pogen op alle geoorloof
de en — vooral — ongeoorloof
de manieren — desnoods met 
de hulp van proosten en kanun
niken — een rookgordijn op te 

trekken om te verdoezelen dat 
zijn kandidaten de gevangenen 
zijn van een voor de arbeiders 
onaanvaardbare C.V.P.-lijst. 

Een onaanvaardbare lijst in
derdaad, door de aanwezigheid 
van bepaalde politieke kreatu-
ren, onder wie een feodale po
tentaat, een unieke «referentie» 
voor een groepering als het 
A.C.W. dat toch zo sociaal, zo 
demokratisch en zo progressief 
wil doen ! 

Maar de tijden zijn veranderd 
en het A.(!;.W. Groot-Brugge 
zal spoedig ondervinden dat ook 
de arbeiders volwassen zijn ge
worden en die schijnheiligheid 
grondig beu zijn. 

J.V.V., St. Kruis 

REDEN VAN BESTAAN 

Toen ik onlangs tijdens een 
tv-debat de vertegenwoordiger 
van Volksgazet zijn partij hoor
de napraten door te laten door
schemeren dat de Volksunie 
slechts reden van bestaan kent 
dank zij de taalproblemen, 
maakte ik bij mezelve volgende 
bedenking : 

De drie traditionele partijen 
hebben slechts reden van be
staan zolang ze mogen rekenen 
op de goedgelovigheid van hun 
kiezers. 

Naarmate deze kiezers echter 
meer politiek bewust worden 
komt hun reden van bestaan in 
't gedrang. 

Daarom zijn de drie traditio-
nelen tot volgend besluit geko
men : laat ons met een grond
wetsherziening op de proppen 
komen die zo negatief en erger
lijk voor de Vlamingen uitvalt 
dat die Volksunie ze onmoge
lijk kan goedkeuren. Nader
hand kunnen we dan de goedge
lovigheid van onze kiezers ver
der uitbuiten door het zo voor 
te stellen alsof de Volksunie 
een grondwetsherziening boy
cot die voor de Vlamingen zeer 
pozitief is. 

In een Vlaanderen echter dat 
meer en meer mag rekenen op 
de politieke bewustwording 
van de jeugd betekent zulke po
litiek vanwege onze oudjes 
uit het staatsbestel een stap 
vooruit en twee achteruit. 

S. J., Balen-Neet. 

MODERN WONEN 

Modern wonen, 200 apparte
menten in 't groen, enz. Zo 
wordt het aangekondigd, en dat 
is mogelijk op de « nieuwen 
buiten » in Edegem. Het zoveel
ste prachtvoorbeeld van moder
ne urbanizatie, altans zoals men 
dat in België opvat. Er wordt 
daar namelijk een hoogbouw 
rechtgezet, liefst in een villa
wijk. Om het geheel harmonisch 
af te ronden zet men slechts 
negen (9) verdiepen op elkaar, 
meer niet. En dat er groen is, 
en of ! Vooral groen uit buur-
mans tuin, fijn, tof, bizonder 
voor buurman, die krijgt nou 
een reuzezicht achter in zijn 
tuin. 

Hoe is het mogelijk dat men 
voor dergelijke projekten een 
bouwvergunning uitreikt ? 

Onze gemeentevaderen den
ken stellig hoe meer volk, hoe 
meer geld. Verder verwijzen z« 
naar « Gazet van Antwerpen » 
die enkele weken terug dikke 
wolken lof gezwaaid heeft om 
de vooruitstrevende urbaniza-
tieplannen van Edegem. 

Of in oktober de stemmen, 
hier op de nieuwe buiten, ook 
zullen vooruitstreven is een an
dere zaak ? 

Joris, Edegem 

De redaküe draagt geen ver-
antwoordelijkheld voor de in-
houd der gepubliceerde lezers-
hrieven. Ze behoudt zich het 
recht van keuze en inkorting 
voor. Over de lezersbrieven 
wordt geen hriefwisseling ge-
voerd. 

van de redaktie 
Brussel, 12 augustiis 1970. 

Betr . : klachten. 
Het verlof i s nu wel grotendeels achter de rag' 

en onmiddellijk voelen we e l e k t r i c i t e i t in de 
lucht met de gemeenteraadsverkiezingen I D het 
'vooruitzicht. Intussen i s d i t nummer a l het 
tweede sinds de WIJi.vakantie voorbij i s . We heb
ben s tapels kranten en papieren aangetroffen bi j 
onze terugkeer, een pas gehuwd redakt iel id i s 
"volwassener" met een dikke snor u i t Tenerife t e 
ruggekeerd en de gebruikelijke telefoontjes heb
ben we beantwoord van lezers die hun "WIJ" n ie t 
ontvangen hadden doch vergeten waren dat er t i j 
dens de vakantie geen "WIJ" was. 

Dat i s allemaal n ie t erg. Erger i s dat er ook 
na het verschijnen van het eers te T? os t-vakant i e -
nummer nog klachten zijn over het niet-ontvangen 
van het blad. Er zijn weer abonnees die vorige 
maandag nog geen nummer ontvangen hadden n i e t 
tegenstaande we vorige week vrijdag reeds om 
15 u. in Brussel X met de bladen waren en de 
vracht - naar het getuigenis van de hoofdverde
l e r - reeds om 18 u . vertrokken was. De achter 
stand in de hoofdpost i s trouwens weggewerkt, zo
dat de hond elders moet gebonden liggen. Kdsschien 
h ier en daar in een p laa t se l i jk postkantoor . . . 
Daarom raden we onze abonnees aan, b i j n ie t of 
n i e t - t i j d i g ontvangen van het blad, d i t dadelijk 
aan het p laa tse l i jk postkantoor van hun gemeente 
te melden. Ue durven immers nog n ie t ve ron ie r s t e l -
lev^ dat er onwil tegencrver ons mee zou kannen 
gemoeid z i j n . . . [4/u 



N^CL 

^ W i m Jorissen schoot roos (1) 

pöstcheck 
en 
interesten 

(aco) Waarom zou de belgische post-
checkdienst het voorbeeld van Neder
land niet volgen, en een interest van 

2,5 % toekennen op de tegoeden die 
hem in lopende rekening worden toe
vertrouwd ? 

Het is een parlementaire vraag van 
V.U.-senator Wim Jorissen. Ze werd zo 
pas beantwoord langs de gebruikelijke 
weg door minister Anseele. van Poste
rijen, Telegrafie en Telefonie. 

Een echt antwoord is het niet. De mi
nister zegt te veel, of te weinig. Hij 
somt uitvoerig de voordelen op die tans 
onder vorm van kosteloze service aan 
de houders van een postcheckrekening 
geboden worden : portvrijdom, koste
loze uitvoering van de overschrijvingen, 
enz. 

In de laatste alinea laat minister An
seele echter doorschemeren dat de bel-
gische pöstcheck in de toekomst mis
schien toch het nederlandse voorbeeld 
zal volgen, indien «struktuurwijzigin-
gen het mogelijk zouden maken gunsti
ger beheersmetodes en beter aangepaste 
exploitatietechnieken in te voeren». 

We denken dat Wim Jorissen eens te 
meer roos heeft geschoten met zijn 
parlementaire vraag, en dat hij door
drong midden een zeer aktuele kwestie 
van de geld- en kapitaalmarkt, en van 
de betalingstechnieken in dit lan-d. 

Het hangt af van de verbeterde ex
ploitatietechnieken, meent minister 
Anseele. We denken dat het nog veel 
meer afhangt van de eigenlijke inzich
ten van de regering en van de P.T.T., 
en van hun bereidheid om zich heen te 
zetten over de eventuele bezwaren van 
het partikuliere bankwezen van de ene 
kant, en van de Algemene Spaar- en 
Lijfrentekas van de andere kant. 

Aan de bezwaren van het privee-
bankwezen zouden we maar liefst niet 
te veel belang zien hechten. Inzake 
giroverkeer hebben de belgische banken 
veel later dan het bankwezen in het 

buitenland ingezien welke voordelen ei 
voor hen inzaten, en welk een uitge
breide service er voor de bankklienteeJ 
kon worden op ingehaakt. 

9 W i m Jorissen schoot roos (2) 

banken en 
G.s.l.k in 
het geweer 

(aco) Het giraal verkeer en de check 
zijn in België zeer laat door het private 
bankwezen geaktiveerd geworden, 
maar nu ze er een begin mee gemaakt 
hebben drijven ze de popularizering 
ervan ook door met alle middelen waar
over de moderne promotie en publici
teit beschikken. 

Zonder ons hier te begeven aan een 
technische diskussie van de details, 
kunnen we stellen dat het giraal ver
keer via de banken tevens aan de kliën-
ten niet te versmaden rnogelijkheden 
inzake interestvergoedingén biedt. 

De pöstcheck zou dit voorbeeld kun
nen volgen — vooral omdat de door mi
nister Anseele opgesomde voordelen die 
de pöstcheck tans biedt niet zo dende
rend lijken, vermits ze grotendeels een 
gevolg zijn van de organizatorische in
bouw van de girodiensten in de « Poste
rijen» — om dit belgische woord nu 
nog eens te gebruiken. Het administra
tief apparaat en het personeel van de 
Post zijn geïntegreerd in de werking 
van de Pöstcheck. Uit de aldus optre
dende kostenbesparing moet ook nog 
wel een rentevergoeding te halen zijn, 

We denken echter dat de Algemene 
Spaar- en Lijfrentekas met nog minder 
genoegen dan het partikuliere bank
wezen de invoering van een interest
vergoeding bij de pöstcheck zou begroe
ten. 

De A.S.L.K., die al problemen genoeg 
heeft veroorzaakt door de konkurrentie 
vanwege het bankwezen en de partiku
liere spaarmaatschappijen, vreest waar
schijnlijk dat een deel van de spaarte
goeden die haar tans worden toever
trouwd, de richting zou inslaan van het 

'•.giraal verkeer van de poscheck. waar 
een interest zou uitgekeerd worden die 
niet zo veel onder het peil van het ge
bruikelijke spaarboekje zou liggen. 

Graag zouden we vernemen wat de 
leiding van de A.S.L.K. en die van de 
P.T.T. hierover denken, en in welke zin 

^ ze desgevallend de minister hierover 
geadvizeerd hebben. 

We weten wel dat we aldus aan Wim 
Jorissen weeral bijkomend werk en 
nieuwe vragen suggereren. Maar deze 
kampioen van de parlementaire vraag 
als instrument van demokratische kon-
trole moet er dit nog wel kunnen bij
nemen. 

TWINTIG JAAR BOUDEWIJN 

Met gestroomlijnde a r t i k e l s 
heeft de pers deze week de eedaf
legging als koninklijke prins van 
koning Boudewijn, op 11 augustus 
herdacht. Altans een gedeelte van 
de belgische pers, want in bepaal
de kranten werd met geen woord 
over dit « jubileum » gerept, even
min als over het feit dat de vorst 
dit jaar ook zijn veertigste ver
jaardag en de tiende verjaardag 
van zijn huwelijk viert. 

Aan deze verjaardag zijn noch
tans enkele belangrijke aspekten 
verbonden, waarover de traditio
nele partijen in hun kranten 
uiteraard zedig zwijgen. Zo bvb. 
de kieskampanje van de C.V.P., 
betrekkelijk kort voor de ontkno
ping van de koningskwestie, wel
ke partij van koning Leopold haar 
strijdros maakte om de volstrekte 
meerderheid « in 's lands hoger 
belang » te veroveren en ook ver
overde. Om dan onder druk van 
de socialisten, sommige liberalen 
en van verkapte anti-leopoldisten 
in eigen rangen en naar aanlei
ding van een sfeer van straatrevo
lutie na Leopolds terugkeer op 
een week tijds haar steun aan de 
vorst te onttrekken en hem te la
ten vallen als een baksteen. De 
C.V.P. Is inderdaad qua trouwe
loosheid en dubbelzinnigheid niet 
aan haar proefstuk. Nadien voerde 
ze met de zogenaamde kommissie 
Michiel van de Kerekhove een 
tweede stukje komedie op. dat op 
een even grote sisser uitliep als 
haar « leopoldistentijd ». De ver
kapte anti-leopoldisten in de par
tij zoals De Schrijver, van Cauwe-
laert e.a. zorgden er vlug voor dat 
de onderzoekskommissie zonder 
veel misbaar werd opgedoekt. Mi

chiel van de Kerekhove trok daar
uit de konsekwenties. 

Deze verjaardag brengt ook de 
mateloze laster- en modderkam-
panje in herinnering waartoe de 
andere spitsbroeders in staat ble
ken te zijn. Daar zijn de socialis-" 
ten die vandaag de mond vol heb
ben over respekt voor de meer
derheid, demokratie enz. onder 

een zeer pijnlijk ontwaken, dat 
ook de volksmens in Vlaanderen 
beroerde en dat feitelijk het ver
trekpunt geweest is van een steeds 
breder en dieper vlaamse bewust
wording. De schoolstrijd en de 
strijd om Eyskens' eenheidswet 
hebben de door de koningskrizis 
getrokken voren verbreed, samen 
met de zware slag die aan de bel-

beroepsHALVE 
bekeken 

meer om bijna sistematisch de 
Volksunie verdacht te maken. 
Schoolkwestie en Renard-staking 
waren later slechts verbleekte 
toepassingen van de revolutionai
re techniek die de socialisten tij
dens de koningskrizis ontwikkel
den, telkens echter zonder tot de 
uiterste konsekwentie te durven 
overgaan omwille van de unita-
ristische beginselen en belangen 
die tot op vandaag ook bij de so
cialisten de definitieve houdingen 
bepalen en dikteren. 

Precies dit unitarisme is begin
nen wankelen tijdens de twintig 
jaar die achter de rug liggen. Hoe 
men ook oordeelt over de uitslag 
van de volksraadpleging, feit is 
dat het vlaamse volk er op zeer 
pijnlijke wijze werd aan herin
nerd dat het als meerderheid in 
dit land niet meetelde. Het was 

gische staat werd toegebracht 
door het lamentabel verloop van 
de kongolese onafhankelijkheid. 
Voegt men daarbij de technolo
gische vooruitgang in het alge
meen en de snelle vlaamse ekono-
mische expansie (die bij een mees
terschap in eigen huis nog sneller 
zou verlopen) dan begri.jpt men 
het fenomeen dat sommigen de 
«geboorte van een vlaamse natie» 
noemen. 

De tijd heeft deze emotionaliteit 
van het verleden uitgewist. In de 
plaats is gekomen een steeds gro
tere zakelijkheid in Vlaanderen, 
die steunt op een onloochenbare 
ekonomische en sociale realiteit 
en op het groeiend besef van ei
genwaarde en eigen mogelijkhe
den wanneer men zich maar als 
volksgemeenschap kan ontplooien. 
Daarmee is als vanzelf de behoef

te aan eigen kulturele uitdruk
kingsmiddelen gegroeid. 

Het tweede decennium van dit 
bewind is minder schokkend ver
lopen dan het eerste, vertoont 
minder fouten dan in het begin, 
initiale fouten die in de sfeer van 
anti-koningskampanje, abdikatie 
en het als het ware op zeer jeug
dige leeftijd opgedrongen ko
ningsschap menselijk gesproken 
begrijpelijk zijn. Dat belet niet 
dat de vlaamse volksgemeenschap 
als gemeenschap nog steeds 
vreemd tegenover de dinastie 
staat en dat deze dinastie nog 
steeds geen eigentijdser benade
ring van het volk heeft gevonden, 
volk dat niet langer een verzame
ling van « onderdanen » is te noe
men. Dit is o.a. het gevolg van de 
volkse dualiteit die officieel al
tans nog steeds niet erkend is in 
de staat, waarin de vorst het erfe
lijk voorzitterschap van een soort 
republiek waarneemt. Toch is het 
onloochenbaar dat het « une et in
divisible » op het einde van het 
tweede Boudewijn-decennium op 
sterven ligt, met een regering die 
gedwongen is zich de laatste uni
taire regering van België te noe
men (voor het geval ze er alsnog 
in slaagt haar verkapte unitaire 
grondwetswijziging door te druk
ken). Wat wei vast staat is dat 
Boudewijn I de laatste vorst van 
de unitaire staat zal zijn. zon
der dat daarmee is bedoeld dat de 
dinastie zelf in beding wordt ge
steld. Maar het tans niet aange
vochten vorstenhuis kan de evolu
tie naar het federalisme niet meer 
tegenhouden, nog afgezien van de 
gevolgen van de europese inte
gratie op het specifieke dinastieke 
terrein in de betrokken staten, die 
nog het monarchaal regime ken
nen. 
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DOSSIER LIMBURG 

DE GROTE STAKING 

Dat is de titel van West-Po-
cket nr. 8 die onlangs verscheen. 
Deze volledige geschiedenis van 
de belgische kolonizatie in Lim
burg van 1900 tot 1970, met ont
hullende feiten en cijfers en 
met de ontmaskering van alle 
verantwoordeliiken, werd ge
schreven door Toon van Over-
straeten en ingeleid door Ge
rard Siegers, voorzitter van 
het Permanent Stakingskomi-

165 blz. waarvan 20 biz. histo
rische foto's. Slechts 80 fr. Prk. 
nr . 92.02.80 van de Vlaamse 
Vrienden van de Westhoek, 
Maskenslaan- 33, De Panne (of 
onder omslag, geen geldstuk
ken) . 

Help mee aan de versprei
ding : wie 4 pockets bestelt ont
vangt een vijfde gratis. 

Eveneens nog beschikbaar : 
« Petits Vlcaires... » 168 blz., 
80 fr. (biina uitgeput) en de 
dubbel-pocket « Hendrik De 
Man — Cvriel Verschaeve ». 
300 blz., 100 fr.. beide van de 
hand van Arthur de Bruyne. 

GEEN WILLEKEUR 
IN AFRIKA 

Menen de brusselse diens+en 
die zich hier bezighouden met 
de ontwikkelingshulp in Afrika 
dat zij er « afrikaanse » meto
den in de slechtste zin van dit 
woord, dit wil zeggen willekeur 
mogen op na houden ? Wie de 
klachten verneemt van de ver
enigingen van de ontwikke
lingshelpers in de vroegere bel
gische gebieden in Afrika, zo
wel van de franstaligen als van 
de nederlandstaligen, zou het 
gaan menen ! 

Het aanstellen van de hiër
archische oversten van deze 

mensen te Brussel schijnt vrij 
willekeurig te gebeuren. En 
toch hebben deze heren maar 
werk en kans op benoeming 
door het werk van hun « onder
geschikten » in Afrika. De lei
dende figuren in Afrika verkla
ren bovendien eigenmachtig dat 
zij zich niet hoeven te houden 
aan de elementaire rechten van 
hun ondergeschikten. B'jvoor-
beeld wat het recht betreft hun 
zaken in hun eigen taal te zien 
behandelen. Het onderwijs van 
de nederlandstalige kinderen is 
een wansmakelijke komedie : 
Natuurlijk geeft de staat toela
gen, maar totaal onvoldoende. 
Dat leidt tot onmogelijke en 
onaanvaardbare toestanden, ook 
al eaat het niet over honderden 
kinderen ! 

Er zijn bovendien ook ernsti
ge sociale klachten : over be
staanszekerheid en koopkracht. 
Allemaal dingen die in een écht 
sociaal inffestelde staat nooit 
met minachting mogen worden 
bekeken En in geen geval mo
gen worden verwaarloosd. Wij 
gaven in elk geval onze bijlslag 
om dit wangedrocht te vellen, 
wanneer gaan de bji=lagen van 
de sinrUkaten en andere mach
tigen dreunen ? 

DRINGENDE OPROEP 
Op zondag 6 september a.s. heeft er in het Kanton Bree een 

tussentijdse verkiezing plaats voor een zetel in de limburgse 
provincieraad, vrijgekomen door het (gedwongen) ontslag van 
een C.V.P -er. 

De Volksunie-afdelingen van het Kanton Bree hebben na af
spraak met arr. bestuur van Tongeren-Maaseik besloten aan deze 
verkiezing deel te nemen. 

Deze beslissing werd genomen : 

1. om a t C.V.P. en B.S.P., aan ACV. en A.B.V.V. te laten voe
ten, hoe de Limburgers oordelen over de uithongering van de 
kempense mijnwerkers in de eerste maanden van 1970. 

2. om aan te tonen, wat men in de Kempen denkt over de gren
delgrondwet van de regering Eyskens. 

3. om er op te wijzen, dat de splitsing van het kieskanton Bree-
Peer, die indertijd werd doorgevoerd, een anti-demokratische 
beslissing was, waardoor de C.V.P. de Volksunie minstens een 
zetel in 1965 heeft ontfutseld. 

Teneinde deze kiesstrijd zo goed mogelijk te kunnen voeren, 
vragen de Vulksunieafdelingen van het kanton Bree de financi
ële steun van alle Vlaamsgezinden. 

Bijdragen kunnen worden gestort op P.C. 150024 van Jaak Ga
briels te Bree, met vermelding « Prov. verkiezing ». 

OVItRDREVKN 
CENTRALIZATIE ( 1 ) 

Er zijn gewis verschillende 
oorzaken van de warboel bij de 
post, die ook tijdens deze va
kantiemaanden voortduurt. Als 
een der oorzaken hebben we 
reeds herhaaldelijk de overdre
ven centralizatie van de post

diensten te Brussel aange
klaagd. Ook het Verbond van 
Vlaams Overheidspersoneel 
heeft reeds op dit euvel, dat zo
wel opeenstapeling als bijko
mende kosten en vertraging 
veroorzaakt, gewezen. Zeer on
langs herinnerde het V.V.O. in 
een motie opnieuw aan zijn de-
centralizatievoorstellen ter za
ke, die trouwens in de lijn lig
gen van de regeringsverklaring. 
Toch blijft minister Anseele de 
onzinnige centralizatiepolitiek 
te Brussel van enkele fransdolle 

Brussel "Brüxeiles 
«a Ukkei-Uccie 

Gent-Gand |iamen-rf 
Antwerpen-Anversl Luik-üège 
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Brussel - Bruxeiies k Drogenbos 
wa Anderlecht • 

ambtenaren volgen. Uiteinde
lijk zal men een splitsing van 
de meeste ministeries moeten 
eisen wil men tot een rationele 
en gezonde decentralizatie ko
men. Dat is in de belgische ver
houdingen de enige konsekwen-
te logika. Intussen betaalt het 
publiek het gelag van deze hui
dige halsstarrige en vers tarde 
politiek van een minieme frans
dolle minderheid en van een 

onbekwaam minister. Zelfs in 
regie zullen zonder ruime de
centralizatie de postdiensten er 
niet in slagen, zich van de hui
dige stop te ontdoen. 

OVERDREVEN 
CENTRALIZATIE ( 2 ) 

Ook bij de spoorwegen volgt 
men een overdreven centraliza
tiepolitiek die o.a. tot gevolg 
heeft eeji « overhitt ing » van 
het noord-zuid-verkeer in de 
hoofdstad, met o.a. bijkomende 
kosten door (als gevolg van de 
centralizatie bijkomende) over. 
uren en inzet van rezerveper-
eoneel. Een der oorzaken daar
van is eveneens een stelsel, 
waarbij het de N.M.B.S-bonzen 
mogelijk blijft, een groot aan
tal franstalige ambtenaren in 
de zetel Brussel Hoofdstad t e 
bevorderen, waardoor ui teraard 
de promotiekansen der neder
landstaligen beperkt blijven. 
Tevens wordt de centralizeren-
de spoorwegpolitiek door he t 
overwicht der franstalige amb
tenaren omgebogen in een be
voordeling van het waalse net . 
Verre van een 60/40 verhouding 
in de taalkaders te bereiken 
wordt ook in de N.M.B.S.-top 
niet eens de pariteit bereikt. 
Minister Bertrand is niet alleen 
de saboteur van d e . vlaamse 
vliegvelden, hij duldt ook sabo-
tagepraktijken in de N.M.B.S. 
I^a jaren ministerschap is he t 
duidelijk dat deze minister de 
slaafse lakei is van frankofonie. 
De C.V.P.-er Bertrand doet h e t 

VERHAAL 

Doorgedreven tweetaligheid leidt vaak tot onverkwikkelijke dingen. Zopas werden in de omgeving 
van Brussel verkeersborden opgericht die een oplettende autobestuurder onmogelijk kan lezen en 
begrijpen wanneer hi] zichzelf, zijn passagiers en zijn wagen door het immer drukke brusselse ver
keer wil Loodsen. Eens te meer het produkt van een tweeslachtige belgische toestand. Een sugestie: 
misschien twee borden, een met een nederlandse en een met een franse tekst... 

In een recente verklaring klaagde minister De Saeger over « de 
anarchistische wijze waarop de zaken in ons land hun beslag 
krijgen ». 

Ook op politiek-sindikaal terrein wordt vaak aan touwtjestrek-
ken gedaan, wat op zich zelf niet zo erg zou zijn ware de sociale 
sektor daarvan niet het slachtoffer. Inzake kinderbijslagen wordt 
aldus sinds enkele maanden volgend « spelletje » gespeeld. Het 
A.B.V.V. (socialistisch vakverbond) ergert zich aan de weigering 
van de regering om op 'n voorstel van de Nationale Arbeidsraad in 
te gaan, de winsten van het nationaal insti tuut voor arbeidsverlof. 
(55 miljoen) te besteden aan de bouw van vakantiehuizen (door 
middel van leningen aan arbeidersorganizaties). Maar dit zelfde 
A.B.V.V. belet via de socialistische ministers de uitvoering van 
een besluft van het Nationaal Insituut voor Kinderbijslagen om 
de rezervps te besteden voor de verhoging van de bijslag van he t 
tweede kind. Bovendien is het zo dat het voorstel tot leningen 
voor de bouw van vakantiehuizen slechts een advies inhoudt ter
wijl de beslissing tot aanwending der rezerves voor de verhoging 
van de kinderbijslagen ontegensprekelijk een beslissend wettelijk 
karakter heeft. In feite meet het A B.V.V. zich dus als minderheid 
een veto-recht tegenover de meerderheid aan, wat niet belet dat 
bvb. de kriselijke mutualiteiten aanzienlijke verliezen van de 
socialistische mutuali tei ten bijpassen. Het is er het A.B.V.V. voor
al om te doen met officiële gelden « roze vakantiehuizen » te 
bouwen, want dat is elektoraal rendabel. De socialistische minis
ters zijn ouder gewoonte de slaafse uitvoerders van deze sindiko-
mutualistische bevelen. 

Van sterke verhalen hebben onze rode bestuurders een — ste
vig — handje weg. Leve de demokratie. . . 

de 
noodlottige 
regering 

(w. jor.) De vorige regering van den 
Boeynants heeft altijd erkend dat de 
zes randgemeenten tot het nederlandsta-
lig gebied behoorden Haar minister van 
Binnenlandse zaken heeft dit een paar 
maal uitdrukkelijk bevestigd als ant
woord op F.D.F.-kritiek. De regering 
van den Boeynants durfde niet anders ' 

Pas onder de regering Eyskens werd 
dit anders. Hii ging de randgemeenten 
m de lucht hangen om dan de Vlamin
gen bij de grondwetsherziening, zoge
zegd iets te geven (teoretisch dan nog 
gezien het brussels gewest) dat ze al 
lang hadden. Een echte tsjoek-tsjogk 
metode, die misselijk aandoet. 

Het is ook de regering Eyskens, dic 
de kredieten voor de streekekonomie. 
die vroeger steeds ongeveer 60 tegen 
40 '/c in het voordeel van Vlaanderen 

verdeeld werden gelijk ging verdelen : 
50/50. 

Ook dat deed eerste-minister Eyskens 
om toch maar de welwillendheid van 
de Walen te verwerven. 

Hii meende dat zijn krediet als 
«vlaamsgezinde» daar wel tegen zou be
stand zijn. 

Het is een triestige vlaamse traditie 
aat vlaamse ministers hun krediet als 
vlaamsgezinde verbruiken om zo lang 
mogelijk aan het bewind te kunnen 
blijven met de welwillende steun van 
de franstaligen. 

Een nog sprekender voorbeeld is mi 
nister Bertrand. Hij geeft bij voorbeeld 
de vlaamse vliegvelden haast geen kre
dieten (15 % ) . de waalse ongeveer alle? 
(85 7r). niettegenstaande de vlaamse 
vliegvelden het leeuwenaandeel (sic) in 
de trafiek hebben 1 

Acht jaar na de goedkeuring van de 
taalwet op de Sabena heeft hij nog 
steeds geen koninklijk besluit uitge
vaardigd om de nederlandstalige amb
tenaren recht te doen wedervaren en be
houdens de kortstondige regering Har
mei (7 maanden) was hij steeds minis
ter van Verkeerswezen en voogd over 
'e Sabena! 

Het gevolg ; nog steeds 180 franstali
ge hogere ambtenaren tegen 40 neder
landstaligen bij de Sabena. Voeg er de 
heer De Saeger bij, die steeds 50 7r van 
de kredieten voor de wegen aan Wallo-
l ië toewijst en Anseele die in de poste-
'•ijen eveneens een brussels-waalse poli
tiek volgt en men krijgt een idee wat 
vlaamsgezinde ministers betekenen in 
deze voor Vlaanderen noodlottige rege
ring. 



WIJ 

CIJFERS 

We komen nu stilaan maar 
zeker in de sfeer van de ge
meenteraadsverkiezingen. Dat 
voelen we zelf aan door de pols
slag van de partij, waarvan de 
afdelingen trouwens al maan
den lang bezig zijn met de 
voorbereiding yan deze veld
slag. 

Men mag wel spreken van 
een «slag» als men weet dat 
volgens de recentste beschik
bare cijfers op 11 oktober a.s. 
niet minder dan 6 miljoen 
442.026 kiesgerechtigden naar 
de stembus zullen trekken, ver
deeld in 3 miljoen 406.473 vrou
wen en 3 miljoen 35.553 man
nen. Bijzondere belangstelling 
gaat uit naar de 261.747 jonge 
kiezers tussen 18 en 21 jaar, 
waarvan 127.541 vrouwen en 
134.206 mannen, nieuwe kiesge
rechtigden die vooral dank zij 
de inspanningen van de Volks
unie '-'esrecht verkregen al 
poogden naderhand de kleur-
partijen (onder druk gezet) 
deze pluim op hun hoed e ste
ken. 

PARLEMENT 
EN GEMEENTE 

Dat de gemeenteraadsverkie
zingen op parlementair vlak 
meer dan gewone belangstel
ling wekken spruit niet alleen 
voort uit het feit, dat ondanks 
de plaatselijke belangen en fi
guren deze verkiezingen ook 
een test in nationaal verband 
zullen zijn (vooral in het Brus
selse) doch ook uit het groot 
aantal parlementsleden die te
vens een gemeentelijk man
daat hebben. Op de 212 kamer
leden zijn er 152 gemeente
mandatarissen, w.o. 58 biu-ge-
meesters en 23 schepenen. In 
de senaat zijn er op de 178 le
den 113 gemeentelijke manda
tarissen w.o. 53 burgemeesters 
en 20 schepenen. Op een totaal 
van 390 parlementsleden zijn 
er dus 101 die de burgemeester
sjerp dragen en 43 die een sche-
penambt bekleden Voor het 
overige zijn de kleurpartijen 
tegen alle kumuls... 

DE KOLEN BLIJVEN 

De dramatische staking in 
Limburg in de eerste maanden 
van dit jaar. heeft dan toch dit 
voordeel gehad dat de situatie 
van de kolen in het ekonomi-
sche leven niet langer achter 
een ondoorzichtbaar scherm 
kon verborgen blijven De eu
ropese ekonomie, vooral de 
staalnijverheid dan. kan het 
niet zonder kolen Waar de 
limburgse produktie wegviel 

moest de invoer helpen! Die 
invoer is gedurende dit jaar 
dan ook sterk gestegen. In Lim
burg alleen verminderde de ko-
lenwinning met 973.000 ton! 
Maar er is niet alleen de invoer 
geweest : ook de stocks zijn 
vrijwel verdwenen. Daarmee 
zijn deze «grote zorgenkinde
ren» van de baan. En dit on
danks de invoer uit de Vere
nigde Staten, uit Duitsland, uit 
Polen, uit Frankrijk, uit Groot-
Brittanië en zelfs uit de Sovjet
unie! 

Wanneer krijgt volksverte
genwoordiger Olaerts eens een 
duidelijk antwoord op zijn 
vraag naar een samenhangen
de en verantwoorde kolenpoli-
tiek, die wat verder vooruit 
ziet dan de volgende maand ? 
Niemand vraagt dat men dit 
zou doen voor de rest van deze 
eeuw, maar op middellange 
termijn moet toch wel iets te 
plannen zijn I Dat is niet alleen 
ekonomisch verantwoord, maar 
gewoon een sociale en mense-

jke plicht! 

JEAN WILLEMS 

De voorzitter van de Univer
sitaire stichting, van de Franc-
qui-stichting van het Interuni
versitair Instituut voor Kern
wetenschap, van het Nationaal 
Fonds voor wetenschappelijk 
Onderzoek, de geboren Gente
naar Jean Willems is op vijfen
zeventigjarige leeftijd overle
den. Hij was bovendien nog be
heerder van meerdere belgische 
en buitenlandse wetenschappe
lijke stichtingen. Wetenschap
pelijke titels, of zelfs maar het 
minste universitair diploma be
zat de man niet. Dit betekent 
echter helemaal niet dat hij een 
onbekwame was. 

Jean Willems had onrecht
streeks in het poltieke leven 
van dit land een zekere bete
kenis. Omdat hij een sterke 
machtspozitie had die hij met 
veel handigheid en diplomatie 
wist te verdedigen en die hij 
voortdurend wist te vergroten. 
Het meest ergerlijke was echter 
dat hij niet het minste begrip 

In het hartje vav Brussel werd weer — itoor de 662ste keer — « la 
plantation du meihoom » qevierd. Wat eens een echt vlaams volks
feest was ging oi^er m heulemanse handen Pier « den drol » draait 

zich wellicht om m zijn graf... 

had voor het nationaal en volks 
aspekt van het menselijke en 
dus ook van het wetenschappe
lijke leven. In die zin was Wil
lems de tegenhanger van de 
grote Jan Frans Willems die 
een der allereersten was in de 
Vlaamse ontvoogdingsstrijd. 

Belangrijk, uiterst belangrijk 
wordt nu voor ons Vlamingen, 
en hopelijk voor alle Vlamin
gen, wie hem zal opvolgen. Een 
enkele mens zal het wel niet 
zijn, de waakzaamheid moet des 
te scherper zijn. 

HET MILJARD 

Elders in dit blad wordt al 
gewezen op het ruimer verband 
waarin het schandaal rond het 
« miljard van de kinderbijslag-
sektor » dient gezien. De be
slissing werd tot september ver
daagd, en de gezinnen kunnen 
wachten. Zo behaagt het de re
gerende politiekers die zo be
kommerd zijn, zeggen ze om de 
échte problemen. Dit natuurlijk 
in tegenstelling tot de rampza
lige oppozitie die zich alleen 
maar bezig houdt met wat — 
helemaal terecht natuurlijk — 
« valse problemen » werd ge
noemd. 

Het hoofdbestuur van de 
Bond van Grote en Jonge Ge
zinnen « begrijpt de houding 
van de regering niet » (die dur
ven nogal) omdat die regering 
« blijkbaar niet akkoord kan 
gaan met de demokratisch ge
nomen beslissing van de Rijks
dienst voor Kinderbijslag voor 
Werknemers ». Bovendien • «De 
Bond bliift op ziin standpunt 
en eist dat dit miljard zou aan
gewend worden tot verhoging 
van de kinderbijslag vanaf het 
tweede kind*en dit Riet terug
werkende kracht vanaf 1 janu
ari 1970. Vooraleer er sprake 
kan zijn van een totale herzie
ning van het stelsel van sociale 
zekerheid, moet aan de gezin
nen met heï^^geld dSt hun toe
behoort een substantiële verho
ging van de kinderbijslag ge-
gewaarborgd worden ». 

Een dergelijke houding die 
niet duldt « dat de gezinnen 
het slachtoffer worden van het 
spel der politiek waarin de 
rechtvaardigheid en" het prin-
ciep van de demokratische 
meerderheid zouden worden 
prijs gegeven », kunnen wij, in 
dit politieke weekblad, slechts 
toejuichen. 

Of minister van Mechelen, 
die in de Bond heel zeker geen 
onbekende is, uit deze motie 
van « zijn » Bond de normale 
konsekwenties zal trekken is 
twüfelachtig ! 

Als de Bond nu maar waak-
zaarn Viliift, ook tegenover van 
Mechelen. 

IN MEMORIAM 

EMIEL 
THIENPONT 

Zaterdag 8 augustus 197d 
overleed te Aalter, in een 
zachte snik na enkele maan
den ziekte, Emiel Thien-
pont : kristen, Vlaming, 
goed mens. 

Telg van een bekende ou
denaardse familie (juristen, 
wijnkenners, missionaris
sen ..), was hij zowel daar 
als in zijn milieu te Aalter, 
en in de meest diverse krin
gen in Vlaanderen een 
graaggeziene figuur. 

Oorlogsvrijwilliger 1914-
1918, industrieel, flamingant, 
vader van een groot en 
schoon gezin, diep gelovig 
mens, levenskunstenaar, dat 
laatste misschien meest van 
al. 

Zijn ruime huis was voor 
zijn familie een veilige 
haard, voor zijn talrijke 
vrienden en kennissen een 
aantrekkelijke p l e i s t e r -
plaats. 

Voor velen is hij de barm
hartige Samaritaan geweest. 
de bescheiden weldoener, 
die in stilte hielp. Voor al
len die hem kenden een 
leermeester in de levens
kunst : God herkennen en 
beminnen in de blos van de 
zon door een goed glas wijn. 

Trouw aan zijn jeugdidea-
len achtte deze échte aristo-
kraat zich niet te goed om 
als V.O.S.-er op de IJzerbe
devaart bij de omhaling 
rond te gaan met het mand
je, ook in de moeilijke ja
ren. 

De Volksunie heeft van 
bij het begin op zijn simpa-
tie en steun kunnen reke
nen : eenvoudig, alsof het 
vanzelf sprak, droeg hij in 
vele opzichten zijn steentje 
bij. 

Op 11 juli van dit jaar — 
hij was al geruime tijd lij
dend en kon zijn kamer niet 
meer verlaten — was zijn 
bekommernis dat zijn leeu-
wevlag toch zou gehesen 
worden aan de hoge mast in 
de voortuin van zijn huis. 
Het tipeerde hem. 

Emiel Thienpont was één 
van die mensen die door de 
Vlaamse beweging, aan de 
IJzer en daarna, getekend 
werden, en die én in zijn le
ven én in zijn kinderen aan 
die Vlaamse beweging ge
stalte heeft gegeven. 

Wij betuigen zijn trouwe 
en moedige echtgenote me
vrouw Thienpont-Bockaert. 
aan zi.jn kinderen en klein
kinderen onz" oprechte deel
neming. 

ZO hondig 
• • 

zijn ze 

Er gebeuren in dit land « wondermooie » dingen, 
waarbij iedereen die ze hoort min of meer hardop 
gaat vloeken. Wij spreken en schrijven maar over 
ons recht op een gelijkwaardige behandeling door 
de belgische regering en door de administratie Wij 
eisen maar de ons toekomende procenten in kre
dieten en toelagen En dan komen we zo'n konkreet 
geval te weten waardoor we zien hoe dat allemaal 
in feite gaat. Hoe handig dat allemaal geregeld 

wordt Hoezeer we gefopt worden. Hoe hard we 
mensen nodig hebben die eerlijk en onvermoeid en 
onbaatzuchtig toekijken, en de moed hebben om ge
lijk welk masker af te rukken. 

In de vakantiestilte leek het 'eerst een tamelijk 
grote knal te zijn, die perskonferentie over de ver
deling van de kredieten voor streekontwikkeling 
volgens « ohjektieve kriteria » ' Maar de stilte heeft 
de knal al lang opgeslorpt ' De aanleiding en de 
echte reden tot dit kortstondig protest tegen de be
staande toestand is echter buitengewoon leerrijk. 
Vooral omdat daardoor de manier waarop « men » 
te werk gaat duidelijk wordt. 

Het amerikaanse bedrijf « CaterpiZIar-BeZÊfium » 
kwam korte tijd geleden nogal in het nieuws naar 
aanleiding van een staking en een konflikt tussen 
de stakers en de vakbonden. Dit bedrijf is geves
tigd te Gosselies en werd gebouwd met regerings
hulp Caterpillar wil nog sterk uitbreiden, wéér 
eens met regeringshulp. 

Deze nieuwe tussenkomst werd reeds goedge
keurd einde van vorig jaar. Maar het was natuurlijk 
vanzelfsprekend dat de lasten die daaruit zouden 
voortkomen verrekend zouden worden ^p het bud
get van minister-staats.'iekretaris voor waalse streek
ontwikkeling Delmotte Deze regeringshulp heeft 
voornamelijk de vorm van interest-verminderingen 
en zou op vijf jaar zo maar even vijfhonderd mil
joen frank bedragen. 

In de tweede helft van juli moest can de laatste 

beslissing genomen worden. Dat was het moment 
van de grote handigheid ! 

Caterpillar vroeg voor Gosselies een lening van 
twee duizend miljoen frank. Maar Caterpillar zou 
ook te Grimbergen gaan bouwen, een investerng 
van een vierhonderd miljoen. Bovendien ligt Grim
bergen niet in een ontwikkelingsgebied zodat daar 
slechts een vermindering van twee procent op de 
interesten op rekening van de regering zou komen. 
Want de handigheid bestond dan hierin dat omwille 
van die investering te Grimbergen de gehele Cater-
pillar-zaak niet meer bij de gewestelijke budgetten 
voor Streekontwikkeling maar bij het nationale 
budget van Leburton zou terecht komen. De vijf
honderd miljoen in vijf jaar voor Gosselies en de 
tien miljoen voor Grimbergen zouden dan maar 
samen en edelmoedig uit de gemeenschappelijke pot 
betaald worden ' 

Daar ging het dus echt om ! en niet om een vijf
tig-vijf ig-procent verdeling ! De vijfhonderd en tien 
miljoen ivorden gezamelijk door alle belastingsbe
talers langs het gemeenschappelijk heilig nationaal 
budget voor ekonomie betaald, en heel normaal zijn 
daarvan vijfhonderdmiljoen voor Wallonië en tien 
miljoen voor Vlaanderen. 

Als dat niet handig is ' Als dat geen « wonder
mooie » geschiedenis is ' Als daarmee niet werkelijk 
iedere Vlaming op het « strijdros kan gezet » tüor-
den, dan kan werkelijk alles gebeuren ! Maar dat 
zal niet ! 



ANSEELE SCHIET WAKKER 

De « slapende » minister van 
Posterijen, Anseele, diende — 
eindelijk — bij de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers een 
wetsontwerp in waardoor de 
ongeveer 12.000 hulpkrachten 
bij de posterijen (een derde 
van het effektief kader !) in het 
vast personeelskader zouden 
opgenomen worden. Daarmee 
zou de wakker geschoten minis
ter het vraagstuk van de zoge
naamde « tijdelijke agenten » 
willen regelen, een der oorza
ken van mistevredenheid en 
van de malaise onder het post-
personeel. Deze « tijdelijken » 
hebben inderdaad geen promo
tiekansen, kunnen niet van 
wedde-verhoging genieten (on
danks de anciënniteit) enz. 
Het is duidelijk dat in een zo 
belangrijke dienst, waarvan een 
derde van het personeel als pa
ria's wordt behandeld een door-
slechte atmosfeer heerst wat 
in perioden van spanning tel
kens weer de dienst nadelig be
ïnvloedt. 

Men spreekt er al jaren over. 
Zal het vraagstuk nu eindelijk 
een oplossing krijgen ? Een 
vraagstuk dat bij uitstek een 
sociaal karakter heeft, doch 
waarvoor tot nog toe de « socia
le » partijen of zij die daarvoor 
doorgaan geen tijd hadden. 

AMERIKAANS EN DUITS 
VOORBEELD 

Daarmee is de postkous niet 
af. West-Duitsland en de Vere
nigde Staten gaan hun post
diensten in partikuliere handen 
geven, ook al blijft de staat er 
kontrole op uitoefenen. Het is 
echter de vraag of dit sisteem 
genade in de ogen van de « so
cialistische » minister kan vin
den, die zijn — slechtwerkend 
— staatsmonopolium verkiest 
boven een goed werkend semi-
officieel bedrijf. Vroeg of laat 
echter zal men te Brussel een 
keuze moeten doen, want met 
al die « ideologische subtilitei
ten » werkt de belgische post 
geen haar beter. 

VLAMINGEN 
GEMINORIZEERl) 

Niet alleen dreigt men ons 
de Voer te stelen en worden de 
brusselse randgemeenten meer 
dan ooit bedreigd, ook de door 
de Hertoginnedalers prijsgege
ven Vlamingen in Hengouwen 
worden aan hun lot overgela
ten. Ze genieten in de praktijk 
nergens van faciliteiten. Inte
gendeel. 

De Vlamingen van d'Hoppe, 
wijk van de gemeente Vloes-
berg in Henegouwen moeten al
lerlei plagerijen vanwege het 

C.V.P. EN V.D.B.: 

EEN POT NAT 
De C.V.P. die poogt de V.JJ. als een « negativistische partij » voor 

te stellen naar aanleiding van de mislukking van de eerste ronde 
in de grondwetsknoeiboel — en in deze poging absoluut niet slaagt 
— speelt haar dubbelzinnige rol natuurlijk ook voort met het oog 
op de gemeenteraadsverkiezingen. 

De Vandekerckhoves, van Elslande's, Verrokens en konsoorten, 
die zo hard roepen op het zogenaamd prijsgeven in het kader van 
de grondwetsherziening van een grendel op Brussel (die echter 
ekonomisch en administratief helemxial niet de brusselse wolven
honger naar vlaams gebied afbakent) vormen n»a steeds front 
met van den Boeynants' Unie voor de toekomst van Brussel. Ook 
de zgn. vlaamse C.V.P. patroneert deze anti-vlaamse strijdmachine 
te Brussel en gaat akkoord met het verleiden en misleiden van 
Vlaamse kiezers door zoetwater-Vlamingen als lokvogels op deze 
anti-vlaamse scheurlijst in het Brusselse, die bij monde van van 
den Boeynants — in het Frans, zijn taal! — duidelijk zegt de fran-
kofonen tegen de vlaamse meerderheid te willen beschermen, die 
voor de beruchte « liberteit van de peerdefamilie (of vrijheid van 
het gezinshoofd inzake schoolkeuze) » is, die pleit voor de uit
breiding der faciliteiten in de zes randgemeenten en voor de af
schaffing van de « carcan » (dit wil zeggen voor aanhechting van 
nieuwe vlaamse gemeenten in Brabant bij Brussel). Dat het ne-
derlandstalig gedeelte van de kiespamfletten van deze U.T.B, zeer 
scherp van de franse teksen afwijkt bewijst slechts dat de U.T.B. 
de Vlamingen te Brussel grof bedriegt. 

Dat is dan de partij- en bondgenoot van de Vandekerckhoves 
en andere Hertoginnedalers, die zogezegd Brussel vasthouden doch 
de Vlamingen met huid en haar overleveren aan hun gewezen 
partijvoorzitter, die ons een rad voor de ogen wil draaien doch in 
werkelijkheid hetzelfde nastreeft als de fanatici van het « comité 
du salut public ». Nog geen enkele vooraanstaande C.V.P.-er heeft 
uiteraard deze politieke marktkramerij van het slechtste allooi 
afgekeurd, ze verdedigen zelfs dit boerenbedrog. Maar gelukkig 
gaan steeds meer oren en ogen open ook in de bazis van de C.V.P. 
die zich hoe langer hoe minder laat misleiden. Onder meer dank 
zij de V.U. die terzake een logisch-^echte lijn doortrekt, naar het 
enige alternatief, een reeds lang en herhaaldelijk doorgelichte 
federale staatshervorming, waarin Bru.ssel zijn plaats krijgt maar 
ook niet meer dan waarop het recht heeft. 

gemeentebestuur ondergaan, 
ook wanneer ze louter sport
en kulturele manifestaties in
richten. Zo mogen ze voor de op 
30 augustus voorziene motor
cross niet eens een stukje weg 
afsluiten. Opgegeven reden : de 
plakbrieven zijn tweetalig met 
Nederlands vooraan. Terwijl de 
gemeentelijke p l a k b r i e v e n 
steeds eentalig Frans zijn ! In
middels past Ronse angstvallig 
de taalfaciliteiten voor de fran-
kofone minderheid toe. Belgi
sche toestanden ; twee maten, 
twee gewichten. 

RONSELEN IN DUITSLAND 

De franstaligo univei'siteit 
van Leuven ronselt sinds ge
ruime tijd duitse studenten via 
betaalde advertenties in de 
duitse pers. Deze kampanje 
heeft niets te maken met kul
turele uitwisseling of gespecia-
lizeerde studies doch is uitslui
tend gericht op het opdrijven 
van het aantal studenten. Hier
bij dient opgemerkt dat slechts 
door de duitse universiteiten — 
waar het aantal studenten be
perkt wordt — geweigerde stu
denten op deze kampanje kun
nen ingaan Bovendien is het,zo 
dat ook de vlaamse gemeen
schap de kosten van deze frans-
talige prestigepolitiek helpt be
talen. Elke student kost de bel
gische staat immers per jaar 
gemiddeld 100.000 fr. 

Deze misplaatste politiek — 
nog zonderlinger als men be
denkt dat het de « patriotische 
universiteit » van Leuven is die 
bij de « gewezen vijand » bo
ventallige studenten gaat ronse
len — gebeurt op een ogenblik 
dat alle belgische universiteiten 
met overbevolking hebben af 
te rekenen en dat men moet 
uitbreiden om aan de eigen be
hoeften te kunnen voldoen. Wie 
wijst er de bevoegde minister 
op dat wanneer Leuven-Frans 
deze misplaatste politiek wil 
voeren, ze dat op eigen kosten 
moet doen ? 

75 JAAR NEERLANDIA 

Op zaterdag 26 september 
wordt te Dordrecht het vijfen
zeventig-jarig bestaan gevierd 
van het tijdschrift «Neerlan-
dia». Het doel van dit tijd
schrift is steeds geweest en is 
gelukkig ook gebleven «het 
samenbundelen van de uiteen-
gegroeide takken van de ne-
derlandse stam». Dat het nog 
altijd levenskrachtig is blijkt 
wel uit de nieuwe opmaak 
waarin «Neerlandia» weldra 
zal verschijnen. Dit is zeker 
geen aanwijzing dat zo stilaan 
wel de laatste adem zal worden 
uitgeblazen. Over dit alles kun
nen wij ons, als Heel-Neder
landers, slechts van harte ver-

1 
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ARISTOKRATIE 
Het titel-woord van dit 

stukje is op zichzelf nog 
geen « godslastering» tegen 
het meest onwrikbare ge
loof van deze tijd : dat alle 
mensen gelijk zijn en steeds 
meer « gelijk » moeten wor
den. Het kan immers sukke
lend meedraven met de 
heersende « gedachten »-
stroming. En in zekere zin 
zal dit ook wel gebeuren. 

Maar dan alleen «in zeke
re zin ». Want de « godslas
tering » komt toch wel : in
derdaad, de mensen zijn 
gelijk: het is echter even
zeer en even intens waar 
dat zij allemaal « ongelijk » 
zijn Niet enkelen zijn « on
gelijk», wij allemaal zijn 
dat. En het is een echte 
vraag of iemand ooit zozeer 
en zo voortdurend kan ver

blind worden door een slag
zin dat hij dat toch niet nu 
en dan enigszins ziet. 

Dit is natuurlijk helemaal 
geen inleiding tot een ver
dediging van de bestaande 
« adel » of « aristokratie ». 
Heel zeker zit er geen woord 
in ten voordele van het bel-
gisch, koninklijk beleid bij 
het verlenen van « adelbrie-
ven». Integendeel. Wel be
tekent dit dat het normaal, 
3at wil zeggen aanvaard
baar en zelfs wenselijk is 
dat iedereen met de ver
schillende, min of meer 
grote, eigenschappen en mo
gelijkheden en verworven
heden van zijn medemen
sen rekening houdt. Ze ge
woonweg erkent. Er even
tueel niet mee akkoord is, 
maar ze niet loochent. Het 

gevaar is trouwens niet 
groot dat we iemand van 
onze soortgenoten in alles 
en onvei^oorwaardelijk zul
len moeten « bewonderen » ' 
Al heeft Hegel het ooit aan
gedurfd het spreekwoord 
« er is geen groot man voor 
zijn kamerknecht» te ver
beteren met : «niet omdat 
een groot man geen groot 
man zou zijn, maar omdat 
de kamerknecht een kamer-
knecht is». (Omwille van 
Nemrod's persoonlijke vei
ligheid : hier moet nü na
tuurlijk staan «mens» en 
niet man!) 

Het lijkt diep-menselijk, 
en daarom misschien zo 
zeldzaam, anderen als «be
teren » naast en (waarom 
niet ?) boven zich te erken
nen en te «dulden» ! De 

heugen : er zijn nooit pogingen 
teveel in de goede richting! 
Daarom signaleren we ook 
graag het adres waar «Neer
landia » kan besteld worden J. 
de Graeve, Drongenhof 9, Gent. 
Gewone abonnementen kosten 
voor zes degelijke nummers 
175 fr, maar jongeren beneden 
de 25 jaar krijgen het al voor 
100 fr. (Stortingen op postreke
ning 11.35.83 van Kredietbank 
Mechelen voor rekening Neer
landia nr 11.40/13/13.621). 

NIET AFGESCHRIKT 

Reeds bij de vernederland
sing van de gentse universiteit 
werden alle mogelijke rampen 
voorspeld voor het wetenschap
pelijk leven in Vlaanderen. Nu 
de vlaamse steden, natuurlijk 
al te langhaam, maar toch 
enigszins, een meer vlaams uit
zicht krijgen en in elk geval 
administratief vlaams gewor
den zijn, werd ook de achter
uitgang van het toerisme aan-

grote vraag is maar : welke 
« beteren » ? Het moet in elk 
geval niet noodzakelijk de 
« Uebermensch» van Nietz
sche zijn. Zo veel verschilt 
die immers niet van een on
mens ! En meen niet dat dit 
een buitentijdse gedachte 
is! Zij die vervuld zijn van 
deze « Uebermensch »-ge-
dachte zijn talrijker dan 
ooit. 

Zelfs hij die uitgaat van 
een overwogen levensinzicht 
zal slechts moeizaam en aar 
zelend de « betere », de « su
perieure » mens naast zich 
ontdekken. Er is echter wel 
een maatstaf waarmee kan 
afgemeten worden wanneer 
deze superieure mensen op
houden dit te zijn. Chateau
briand formuleerde dat zo in 
zijn « Mémoires d'Outre-

gekondigd. Daar is blijkbaar 
niets van. Voor Brugge werden 
de cijfers bekend gemaakt over 
het aantal vragen om inlich
tingen : in juni van het vorige 
jaar waren er 17.794 vragen en 
in juni van dit jaar zo maar 
even 34.182! Deze statistiek 
vermeldt zelfs de taal waarin 
de vragen werden gesteld (en 
vermits het over een vlaamse 
toeristische dienst gaat, ook de 
taal waarin zij werden beant
woord !) : in het Nederlands 
werden in 1969 5.781 vragen ge
steld, in 1970 : 10 616; in het' 
Frans waren dat respektieve-
lijk : 5.666 en 10 109; in het En
gels : 4.102 en 8.254 en in het 
Duits : 2.177 en 4.746. Uit deze 
cijfers blijkt dat er geen spra
ke is van verminderde belang
stelling vanwege vreemdelin
gen, die zich minder gastvrij 
onthaald zouden voelen dan 
toen nog zoveel Frans was ! 

De tijd dat men met sprook-
jesverhalen de vlaamse opgang 
kon tegenwerken is voorgoed 
voorbij. 

tombe^» : « L'aristocratie a 
trois ages successifs : l'age 
des supériorités, l'age des 
privileges, l'age des vanités; 
sortie du premier, elle dégè-
nère dans Ie second et 
s'éteint dans Ie dernier». 
(De aristokratie kent drie 
opeenvolgende perioden : de 
periode van de superioriteit, 
de periode van de voorrech
ten, de periode van de ijdel
heid; na de eerste periode 
ontaardt zij in de tweede 
en gaat ten onder in de laat
ste). 

In ekonomisch Nederlands 
betekent dat : als iemand 
die «beter» is, zelfs als hij 
ongewoon « goed» is, voor
rechten opeist, als hij ijdel 
wordt, is het met zijn «be
ter )»-zijn gedaan! 

NEMROD. 

De antwerpse brandweer haalde de grote ladders buiten om de 
ballonnetjes en de pamfletten van de Volksunie die zich in de 
tramlijnen boven de Meir hadden genesteld te verwijderen. Ja, 

met die V.U. heeft men het niet gemakkelijk I 
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SINDS ENKELE WEKEN PRIJKEN OVERAL IN HET VLAAMSE LAND REi^ 

ZEGROTE AFFICHES VAN DE VOLKSUNIE MET DE ZWARE BULLDOZERS* 

LETTERS « V.U. - FEDERALISME - NU DOORZETTEN », 

HONDERDEN DERGELIJKE REUSACHTIGE REKLAMEBORDEN DUWEN 

DE VOORBIJGANGER MET DE NEUS OP DE V.U.-AANWEZIGHEID, STERK-

TE EN VASTBERADEN BESLISTHEID TOT DOORZETTEN IN DE STRIJD DIE OM 

DE GRONDWETSHERZIENING IS LOSGEBRAND EN WAARIN DE VA-

KANTIE SLECHTS EEN KORTE PAUZE IS. TEVENS HERINNERT DEZE MAS

SA « MUURKRANTEN » AAN DE BETEKENIS DIE OOK IN NATIONAAL 

OPZICHT AAN DE KOMENDE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN MOET 

GEHECHT WORDEN. 

NAAST DEZE GROTE PROPAGANDAPANELEN VERSCHENEN DUIZEN

DEN MIDDELGROTE EN KLEINE AFFICHES WAARMEE DE V.U. EVENEENS 

HAAR FEDERALISTISCH OFFENSIEF ONDERLIJNT. INDERDAAD DE KLEUR-

POLITIEKERS HEBBEN GENOEG GEKNOEID ! NU MOET HET FEDERALIS

ME AFGEDWONGEN WORDEN. 

FEDERALISTISCH OFFENSIEF 
EN 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 

Vooral verheugend is het verschijnen 
van dit affichenleger in het Brusselse, 
waar de doorsnee-Vlaming zich maar 
al te vaak in de steek gelaten voelt, 
nochtans op de brandlijn van onze strijd 
als volk. Ook de Vlaming-niet-V.U.-lid 
voelt deze propaganda als een har t on
der de riem en als een prikkel tot door
zetten, tot volharden op de plaats, waar 
de konfrontatie tussen he frankofoon 
imperialisme en het vlaams — gelukkig 
krachtig groeiend — verzet het hardst, 
het meest ongenadig is. Het is de bedoe
ling van de parti j , onze brusselse vrien
den een extra-handje toe te steken in de 
kiesstrijd voor de gemeenteraden van 
Brussel, de brusselse gemeenten en voor
al van de nog steeds zeer zwaar bedreig
de randgemeenten. 

Dit even stijlvolle als indrukwekken
de propaganda-offensief kost vanzelf
sprekend veel geld. Verscheidene hon
derdduizenden franken werden reeds 
aan de eerste faze van ons federalistisch 
offensief besteed. Onze arrondissemen-
tele organizaties zijn nog volop bezig 
met de verspreiding, straks zullen de 
arrondissementele penningmeesters een 
oproep tot steun tot alle V.U.-afdelingen 
richten, om deze affichenslag tot in de 
uiterste konsekwentie, tot het volle ge
wicht, tot een echte slag uit te 'jouwen, 
We weten dat onze afdelingen, onze ka
der- en bazismensen terzake hun plicht 
zullen begrijpen en zullen doen. 

Dit alleen zal echter niet voldoende 
zijn om de hoge kosten van dit offensief 
te dragen, des te meer daar de afdelin
gen ook plaatselijk een stevige finan
ciële inspanning moeten doen voor de 
bestorming van de Vlaamse gemeente
huizen op 11 oktober aanstaande. 

Het is dus begrijpelijk dat we ons 
rechtstreeks tot onze abonnees, lezers e a 
simpatizanten richten, opdat ook zij, die 
niet allen in de plaatselijke organiza-
tie zijn ingeschakeld, hun steun zouden 
schenken aan dit noodzakelijk dubbel 
offensief. Elke storting oc 

POSTREKENING NR. 14.76.97 
VAN VOLKSUNIE VZW 1000 BRUS-
SEL MET VERMELDING « VOOR HET 
FEDERALISTISCH OFFENSIEF », 

hoe klein ook, zal welkom, zal nodig 
zijn. Zoals ze in het verleden telkens 
royaal en geestdriftig onze oproepen be
antwoordden zo zullen ze ook deze keer 
de strijd van de Volksunie steunen en 
stuwen. Ons blad zal de evolutie van dit 
STEUN-OFFENSIEF AAN HET FEDE
RALISTISCH OFFENSIEF op de voet 
volgen en deze steunlijsten publiceren. 

KOMAAN VRIENDEN HANDEN 

UIT DE MOUWEN, SPREEKT UW RE-

ZERVE AAN, OOK NA DEZE VA

KANTIE MOET DE STEUNLIJST « FE

DERALISTISCH OFFENSIEF - V.U. EN 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN » 

SPOEDIG FORMAAT EN INHOUD 

VAN ONZE REUZE-AFFICHES EVEN

AREN. DANK BIJ VOORBAAT. 
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Hef sf-afion van Croenendaal. 
Zo uif- de fijd van Leopold 
Twee. Tussen het groen. In 
de gelagzaal zitten omvang
rijke mannen met blozende 
kaken geuze te drinken. Ze 
spreken luid en hard en hun 
stemmen klinken hoog in dit 
hoge gebouw. Er is maar één 
onderwerp : paarden. De ba
zin die met hen het plaatselijk 
dialekt praat spreekt ons in 
het Frans aan, wanneer wij in 
het Nederlands antwoorden 
bekijken de mannen ons en zij 
lachen eens. 
« Gisteren zat het hier stamp
vol met Brusselaars, allemaal 
sjiek volk, die naar de paar-
denkoersen kwamen kijken. 
Ze komen met de trean, men 
komt nu eenmaal naar Grce-
nendaal met de trean. Dan 
moet je Frans spreken. Zeker 
tweehonderd man ». 
Van de mannen met wie je 
dan toch nog over wat anders 
kunt praten, kom je vlug te 
weten waar Mare Sleen ergens 
woont. « Die van Nero, met 
zijn wilde beesten... » 
Door straten die namen van 
bloemen dragen kom je vlot 
in de Hortensiaban terecht. 
Op een purtt waar drie we
gen mekaar kruisen merk je 
huis nr 1 waar Mare NeeSs 
woont» Het is een groot wÉt 
huis tussen het groen waar
tussen enkele mannen naar
stig staan te spitten, te har-
ken en weet ik veel. 
Het is elf uur, de koekoe
ken in het Zoniënbos beves
tigen het en daar gaan we dan. 

Mare Sleen, met zijn brede glimlach en zijn volle 
stem, heeft ons in een klein tv-kamert je binnenge
laten, er staat een halve cirkel van zetels en er 
hangen een t iental schilderijen van hem tegen de 
muur . Mevrouw komt biertjes brengen. Zij is een 
vriendelijke dame die zo een beetje als een fiere 
moeder naar haar grote zoon kijkt. 

« Had mijn moeder nog enkele ogenblikken ge
wacht dan zou ik een jaar jonger zijn. Ik ben in 
Gentbrugge geboren op 31 december 1922. Ik ben de 
jongste van vier. Wij zijn met vier gebroers, de vier 
Heemskmderen kan je gerust zeggen. We verhuis
den vlug naar Sint Niklaas Waas. Ik zat daar op 
school met Jef Burm en Dries Waterschoot. Een van 
mijn leraren was Emiel van Hemeldonck. Op mijn 
zestien ging ik naar Sint Lukas te Gent. Vrij vlug 
nadien is mijn vader gestorven en ik ben toen gaan 
werken. 22 jaar was ik als ik naar de « De Stan
daard » ging, als politiek karikaturist . Het is de 
nieuwe « Standaard » die in 1944 verschijnt. Ik zat 
veel op de banken in het parlement. Wij bleven op 
de redaktie slapen omdat het soms te moeilijk was 
om naar huis te gaan. Bombardementen en zo. Het 
was een geweldige tijd ». 

Achteraf t rekt Mare Sleen naar «De Nieuwe Gids» 
waar hij in dezelfde gebouwen Willy van der Steen 
ontmoet. Die zit op « Het Vrije Volksblad » en op 
« Het Nieuws van de Dag ». Mare Sleen tekent se
rieuze tekeningen in de « Spectator » en strips in 
« Ons Volkske ». Van der Steen verhuist met zijn 
dagbad mee naar « De Standaard » en Mare Sleen 
komt met « De Nieuwe Gids » op « Het Volk » 

Ondertussen heeft hij een figuur ontworpen die 
bekendheid verwerft nl. : detektieve van Zwam, 
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OP SAFARI BIJ MAR 
Mare Sleen kreëert hem naar een antwerpse dia
manthandelaar en om zijn komieke naam. Een de
tektieve omdat het een dankbaar personage is, de 
tekenaar kan hem een hele boel avonturen laten be
leven. Het is in die periode, op « Het Volk », dat 
Mare Sleen een massa figuren ontwerpt die zowel 
hier als elders, bij jong en oud, graag geziene dage
lijkse gasten zijn. Het is die enorme berg strips die 
de doorslag zullen geven wanneer Mare Sleen na 15 
jaar — zijn kontrakt is dan ten einde — naar de 
« De Standaard » Wil. De beheerders van « Het 
Volk » nemen dat zo maar niet en er komt een twist 
van jewelste die op het rechterlijk vlak Wordt uit
gevochten. 

« Is dat niet een beetje vreemd zo een hele hoop 
kabaal om een bent niet bestaande wezens ? ». 

« Ja dat was een beetje belachelijk ! Eens riep de 
voorzitter mij toe : Meneer Neels en hier geen 
kar ikaturen tekenen, hé ! ». 

Mare Sleen gaat dan toch naar « De Standaard ». 
Dé figuur van Mare Sleen is Nero. Hij is het 

simbool van de goedmenende maar niet al te snug
gere man. Hij is het volk. Steeds menend goed te 
moeten doen maar steeds geplaagd door onkans, 
misverstand en toeval. Hij fopt maar wordt zelf 
beetgenomen. Hij draagt het hart op de juiste 
plaats maar niemand begrijpt hem. Hij bemoeit 
zich met alles en betaalt achteraf de gebroken pot
ten. Maar waar Nero faalt brengt zijn alles wetende 
zoon redding. Mare Sleen maakt van een kleine 
jongen gebruik om ouderen de waarheid te zeggen. 
« Men aanvaardt van een knaap beter een terecht
wijzing, men ziet het door de vingers ». De zoon
professor van Nero is het paard van Troje dat de 
moraal in het verhaal brengt 

Al de figuren die Mare Sleen ontworpen heeft op
sommen zou ons te lang bezig houden. Er zijn er al 
veel verdwenen ook. Wij zochten de voornaamste 
op en brengen ze min of meer in juiste volgorde : 
Stropke en Flopke, waarin duidelijk de gentse af
komst van ^e tekenaar te vinden is. Neus, de figu
ren van Mare Sleen halen een deel van hun charme 
(en hun kracht ? )uit hun doorgaans goed ontwik
kelde neus. Piet Fluwim en Bolleke waarvan de 
tekenaar 1500 verhaaltjes tekende Oktaaf Keu-
kinck, Pollepof, Petoetje en Petatje, de lustige ka
poentjes, Jan Spier, de sterke figuur die men in 
elk stripverhaal terugvindt (Popeye. Jerommeke, 
Obelisk). Een aparte figuur is madame Pheip, de 
pijprokende vrouw. Ze ontstond omdat Mare Sleen 
steeds het huis voorbij moest waar een bazige 
vrouw duchtig de pijp rookte. 

Mare Sleen die heelwat politieke figuren op pa
pier gezet heeft brengt graag politici in zijn ver
haal. Want zo zegt hij : « Het str ipverhaal is de 
dagelijkse ironische kijk op de aktuali teit Wel 
staat de loop van het verhaal vast maar een teke
naar moet zich dagelijks weer door de aktuali teit 
laten inspireren Dat is ook de reden waarom, vele 
verhalen achteraf wat van hun glans verliezen als 
ze in album gaan » 

Het viel wel eens voor dat de tekenaar een mini-
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'oontje kreeg dat zei dat die of die fi-
gomd worden.. . 
heeft het niet voor niensen die van 

gebruik maken om groot geld bij t e 
o liet hij eens, jaren geleden, een vain 
door Zuid-Amerika met krat ten cham-

Op hetzelfde ogenblik was er een 
'doen omtrent de minister Pholien die 

hetbilliland een handel in een dergelijk goedje 
"chtte ink zij zijn pozitie. De meneer met de 
'̂"Pagi moest er uit ! 

( Nu 5 dat niet meer gaan. Nu is het : mijn 
ipverlii nemen zoals het is of anders geen 

ipverlii ! »• 
^e Bej ! hebben zich ook wel eens lastig ge-
'akt on jt ik hen niet goed tekende : té dikke 
pen en eus... Ja. strips tekenen is geen gemak-
iljk bg «p. 

n heti rhaal « Mama Kali » is er een klein ne-
•yedal en belangrijke rol speelt. Waarom ? 
' Ik wo 'door een klein « zwarteke » in het ver-
il te \ ngen de blanke een voetje lichten en 
^ te pTCn te onpas laten zeggen dat hij buiten 
1 lant^ts maar dan ook niets meer waard is. 

klein ventje een hoop blanken, Nero op 
; wijzen door een stuk Afrika. Ze kr i j -
>n » en « steken onder water ». Kinderen 
olken als een kleine het weer eens doet. 

deren Jtiken : de waarheid ligt in de mond van 

ei laat 
3, de 
'« Piki 
lin 

kindei 
Vaaroi 
Hetii 

en maken er zich zo van af ». 
ioveel avonturen in de vreemde ? 
ontuurlijker en je kunt er mee uitpak-

1 in lie buitenland. Ik heb eens een verhaal ge
iend ui rvoor ik de weg van Limburg tot aan de 
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kende om het juiste dekor te hebben, 
lie er hun gemeente in herkennen zijn 
,ij maar de meesten vinden het te eng. 
ijk meer, maar op reis. Het is niet ge-
eet ge, je mag de aktualiteit niet losla-
moet je ook aan je albums denken. Zij 
och een zekere welstano gebracht » 
n's tekenverhalen verschijnen in 11 
kranten. Verschenen tot voor kort, in 
lar zij langs het waalse « La Cité »,de 
van « Het Volk », verspreid werden. 
ge tijd in het kongolese « Courier 

friquf 2n zijn nu nog dagelijks te lezen in en-
; kaï se dagbladen en werden ook via zijn 
er-mii naris in Hawaï uitgegeven, 
oen II ; Sleen Nero het liet opnemen tegen het 
.F. (ï) e de frappe frangaise) moest het onmid-
ijk i en franstalige brusselse krant verdwij-
. Téï i-Frankrijk ! Onze gastheer zucht eens : 
rakrij is een moeilijke klant ! Men vindt er 
n strip te vlaams ! ». 

Het»i luskript van elk verhaal, dat steeds een 
; boe! I, wordt vooraf door een stijve « Ollan-
» gei! ^ en alles wat té Vlaams is gaat er uit. 
IS isi I spijtig maar wat wil je, anders geraak 
iooitl|ten de grenzen ». 
ievroii INeels is ondertussen met biertjes geko-
i. Zo lit de ijskast. Ze vraagt of het gesprek 
. Wij iunnen het niet ontkennen. Als wij haar 
jen 11 zij van de aktiviteiten van haar man 
kt, ai i?oordt zij blij dat zij zijn eerste lezer 
( Ook ^ meest kritische » vervolledigt Mare 
in. «II de neuzen weer eens te lang getekend 
, als I onsimpatieke figuren opdagen, zoals 
Irie v;Be Nerotiekers. Mijn man zal natuurlijk 
s me,Jveranderen als ik het niet leuk vind, 
dachl rt' ? ». « Ik hou er in de toekomst wel re-
ing IK s! » zegt Sleen dan... 
en zei i wel eens dat Mare Sleen alleen voor 
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snsen tekent, is dat zo ? « Ge moet weten 
i kinderen heb en misschien is dat wel 
aarom ik een beetje op volwassenen af-
Q, maar dat ik alleen voor ouderen teken, 
H". Mijn publiek zal zich wel tussen de 
roep van 7 tot 77 jaar bevinden ». 
!r facet in het leven van Mare Sleen is 

over zijn safari's in Oost-Afrika Toen 
c Stót onlangs op de vlaamse tv kwam met 

}lm en even met een « grote poes » po-
de Mamen op verscheidene kranten reakties 

5 binnen die wilden weten of Mare Sleen 
ostig meende met de dierenbescherming 

hij Tc'̂ staat want hij zit zelf met « een grote 
». 

V koiiiiBentaar ? 
Ik helönooit een « grote poes » in mijn huis 
,d. EB wanneer er foto's zijn waar ik er een on-
Je kil neem dan is dat het beest van een goede 
ld valine die er een heeft. Ik ken het dier goed 
iet dier• kent mij, daarom ga ik er nogal vlot 
om» 
s Mars Sleen naar Oost-Afrika vertrekt, als het 

hier winter is, dan is dat om met een verhaal en een 
film naar huis te keren. Zeker niet om er als de gro
te jager op safari te trekken maar om een natuur 
te ontdekken. « Uit zuivere liefde voor de natuur 
trek ik er heen, meer niet en dat is al meer dan 
genoeg. Toen ik een kleine jongen-was had ik een 
merkwaardige verzameling van prentjes met dieren 
en planten. Haast deskundig in mekaar gestoken, 
een enige kollektie. Mijn vrouw die toen mijn speel
kameraadje van bij de buren was heeft zich een 
leverziekte gesnoept om mij de ehromo's te kunnen 
geven ! ». 

En de films ? 
« Die safari-films hebben van mij een serieuze 

Vlaming gemaakt. Ge moet weten dat ik films draai 
in samenwerking met « Ontdek de wereld » de te
genhanger van « Exploration du monde » voor het 
paleis van schone kunsten. Wel, als die mensen van 
de « Exploration du monde » met een film naar 
huis komen, die gewoonlijk veel minder is dan de 
Vlaamse produkties, dan krijgt die een hoop facilitei
ten dat het niet mooi meer is, die mag naar Parijs 
enzo en wordt dermate opgepept dat hij vanzelf 
goed wordt. Wij, daarentegen komen eens op de tv, 
een paar moeilijk gevulde zaaltjes, met hulp van 
enkele kranten, een korte reis door Vlaanderen en 
daarmee is de kous af. Ik vind dat erg. Ik ben er een 
beetje verbitterd door geworden, er wordt ons 
groot onrecht aangedaan ». 

De knapste tekenaar van bij ons is Hergé, de va
der van Kuifje, en Asterix, die is ook goed Die te
kenaars hebben allemaal duurbetaalde « ideeënzoe-
kers ». Van de buitenlandse strips tip ik op Li'1 
Abner, een Amerikaan die Al Capp tekent De enig
ste die ik koop en lees ». 

Mare Sleen is een volkse tekenaar, is dat juist ? 
Hij kiest steeds .gezellige tipen, knusse interieurs, 
gebruikt sappige taal en elk verhaal eindigt steeds 
met een echte vlaamse wafelenbak. 

« Ik zal niet ontkennen dat ik het voor het gezel
lige heb, Gaston Durnez heeft het eens zo gezegd : 
« Een serieuze dichter is meestal een alkoholieker, 
maar ik ben lichter, ik ben een breekbaar artikel, 
een nerotieker ». 

TERLOOPS 
« De mentaliteit van onze \ranten u rot. 'Als i\ 's morgens een dagblad operi' 

plooi, nee op de eerste bladzijde al, en il{ zie al dat geflirt met de publiciteit dan 
wordt i\ razend en heb il{ tel\ens zm om de telefoon te grijpen, het blijft altijd 
bij zin hebben... Maar wat men van de kranten aan het ma\en is, staat mi-j niét 
aan. Vroeger moest een lay-outman jaren gestudeerd hebben. Als hij nu de publi
citeit de beste plaats weet te geven en daar rond wat te\st slingert en de eerste blad
zijde vol blikvangers, mooie meisjes en zo zet dan is dat een goede. Nee, het gaat 
bergaf... ». 

« Hoe lang i\ al te\en ? l\ den\ dat i\ al zolang te^en als dat jij oud bent, \ati 
dat ? Dus vijfentwintig jaar, juist I ». 

« Een grote tijd was oo\ de ronde van Fran\rij^. I\ volgde een paar dagetti 
observeerde de renners en de toestand, se hetste koppen en \wam dan met een volle 
f arde naar huts. Eens thuis ging het allemaal rap-rap want het sport\rantp van 
« Het Volk *' f^oest een uur na de aankomst van de renners de straat op. Ge» 
woonlijk had ik het verhaaltje voor de strip al klaar en tekende achteraf de hoofden, 
van de overwinnaar en de helden van de dag bij. Een « snelheidsduivel » met een 
zware motor bracht de tekeningen dan naar de redaktie. Geweldige ogenbli^ 
ken ». 

^ « Het schilderen is door het vele werk en het filmen op de achtergrond geraakh 
Filmen is een totaal ander medium, en er is ontzettend veel mee te doen. Iets zon* 
der grenzen is dat... ». 

« Het stripverhaal heeft een enorme toekomst. We beleven een tijd dat men 
steeds meer en meer k}jk^ en minder leest. Stripfiguren kannen enorm populait 
worden ». 

« Miin plannen ? Een meuwe ftlm voor « ontdek de wereld ». 

Maurits van Licdekerkc. 
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Een Zwitsers architect hoopt deze buildings ergens in Zurich te bouwen. Als het ware dooi een 
grote speld aan me\aar geprikt, maar los mn mekaar, zijn de verdiepingen op me\aar gestapeld. 

FRANS SMETS IS MET ZIJN NIEUWE NOVEL

LE « EEN DOLLE NACHT IN CULANDRIA » NIET 

AAN ZIJN PROEFSTUK. BIJ « DE CLAUWAERT » 

WAAR DEZE NOVELLE NU UITKOMT, VER-

SCHEEN VROEGER REEDS « HET ZWAARD 

VAN SIEGFRIED ». BIJ ALLE ONDERSCHEID 

TUSSEN BEIDE VERHALEN, ZIJN ER TOCH EN-

KELE BELANGRIJKE PUNTEN VAN OVEREEN-

STEMMING. MAAR BEGINNEN WIJ VOOR

EERST MET EEN OPGAVE VAN DE INHOUD. 

FRAHS SNETS: 

een dolle nacht 

in culandrlo 

De vrouw van Barend Kilomander, minister van 
Buitenlandse Zaken van een klein staatje dat veel 
overeenkomst vertoont met België, is zopas ten gra
ve gedragen. In de stilte van zijn woning, bij de 
troost van een fles whisky overdenkt Kilomander 
het verleden en in een monoloog, een gesprek met 
zijn overleden vrouw, verhaalt hij dit verleden. Uit 
dit gesprek treedt zijn ware gedaante naar voren : 
het schijnschone scherm van fatsoen verborg slechts 
een leven van egoïsme en ontrouw. De posthume 
en berouwloze biecht aan zijn overleden vrouw, 
wordt een genadeloze ontleding van zijn voorbije 
leven, van zijn avonturen met vrouwen... 

Maar dan ontdekt hij het dagboek van zijn vrouw, 
dat eveneens als een gesprek met en een aanklacht 
tegen de ontrouwe echtgenoot is opgevat. Uit dit 
dagboek blijkt dat zij hem doorzien had, dat zij al 
zijn extra-maritale zijsprongen kende. 
Eén persoon is nog in het huis, benevens Kiloman
der zelf : de meid Helena. Wanneer hij zich aan 
haar vergrijpen wil, komt de ontknoping van het 
drama, dat reeds jarenlang in gang is en waarin de 
meid tot een wrekende arm der gerechtigheid 
wordt : zij wurgt haar meester, als trouwe uitvoer
ster van het testament van haar meesteres 

Wij wijzen reeds op enkele belangrijke overeen
komsten met de vorige novelle. In de eerste plaats 
is er de stijl : onthecht, droog, met scherpe lijnen 
tekenend, vol van een afstandnemende ironie op het 
randje van het sarkasme af. In de tweede plaats 
komt dan de situering van het verhaal zelf : zowel 
m « Het zwaard van Siegfried » als in « Een dolle 
nacht in Culandria » speelt dit verhaal zich af in 
een fiktief land : hier Culandria, ginds Fransoganië. 
Deze fiktie laat er nochtans geen twijfel over be
staan dat beide namen een politiek en maatschappe
lijk bestel dekken dat veel overeenkomst met het 
onze vertoont. En ook de menselijke faktor. de hele 
levenssfeer vertoont deze overeenkomst 

Er is tenslotte nog de overeenkomst in de figuren, 
hoezeer ook de mislukkeling Zeson-Vasoganus ver
schilt van de gearriveerde Kilomander. Want de 
ene begeeft aan zijn wraakneming op de maatschap
pij, die zich teweer stelt, terwijl de andere, als al
lesbehalve prijzenswaardig exponent van het be
stel, begeeft aan de wraak van hen die door zijn 
egoisme zijn bezweken, in de eerste plaats dan zijn 
eigen vrouw. 

« Een dolle nacht in Culandria » is een geslaagd 
specimen van politieke satire, een genre dat bij ons 
weinig beoefend wordt. Het bezit daarenboven de 
direktheid, de spanning (in de letterlijke betekenis: 
gespannen van begin tot einde) die van de novelle, 
een der moeilijkste literaire genres. verei=:t wordt. 

Frans Smets . « Een dolle nacht in Culandria », 
69 blz., Boekengtlde De Clauwaert, Kessel-Lo. 

Durnez aan ons lezend publie\ voorstellen 
'is wel overbodig. Met Ghijsen en Verbeec\ 
behoort hij tot onze beste humoristen. Is de 
'humor bij Ghijsen echter vooral individueel 
f— een mengsel van ironische milieubeschou' 
wing en zachte zelfspot — dan dragen Dur
nez' ironie en zelfspot als het ware meer, 
« nationale » treden. Een zelfspot, een irO' 
nie die weliswaar door liefde tot de eigen 
mensen en het eigen land ingegeven zijn 
maar die groot en \lein een spiegel voorhou' 
den, waarin oo\ de eigen fouten en gebreken 
getoond worden, met een bijna begrijpende 
glimlach. 

GASTOM OURHEZ 

''mijn leven 
onder de 

de belgen f> 

Bij Durnez is deze humor, dit k/itisch-
objektieve van de buitenstaander die met een 
lichte ironie soms, maar steeds met de glim-
lach de eigen-aardigheden van zijn omgC' 
ving schildert, nooit brutaal-kwetsend, nooit 
onrechtvaardig en ongenuanceerd zoals het 
bij sommige auteurs nu in de mode schijnt 
te zijn, wanneer ze het over hun eigen voll{^ 
en land hebben, 

In Durnez' jongste boe\ is de verhalende 
'hoofdfiguur een zekere mijnheer d'Urnay, 
afstammeling van een der in de middeleeu' 
wèn weggebleven vlaamse kruisvaarders die 
in een ander werelddeel een eigen land, 
Flandria, gesticht hebben... 

Op verzoek van de poorters van dat 
land, die het bestaan vn het « \atolie\ \o-
nifthjijk (tan de Noordzee » vernomen heb' 
ben, wordt hij naar hier gezonden om ver
slag uit te brengen over zijn etnologische be
vindingen. Hij doet dit in dertien brieven 
aan de Deken van zijn land. 

De auteur heeft hier op humoristische wij
ze een portret van de bewoner van dit land 
willen geven en enkele tipische levensge
woonten en gebruiken willen schilderen. Bij 
gebrek acin essentiële kenmerken, aan een 
gezamenlijke noemer inzake taal, afstam
ming, volksaard enz. heeft hij zich dus tot 
'de uiterlijkheden des levens en het levens
milieu moeten beperken : uiterlijkheden en 
milieu die hij met de ironische glimlach be-

kijkt-
De laatste brief bevat een « k^ein belgisch 

woordenboek » dat woorden en begrippen 
een verklaring geeft, die als een ^orr^^/zV/ 
en een — al dan niet tipisch-belgische —* 
aanvulling van serieuze woordenboeken ^«« 
beschouwd worden. Voorbeelden : 
:— Minorizeren : werkwoord om aan te dui

den hoe de minderheid de meerderheid 
klem rijdt. 

•— Welvaartstaat : Verfoeilijk sisteem waar
voor de vaderen hebben gevochten. 
Maakt de ene mens rijker dan de andere 
en moet bestreden worden teneinde in 
de arme landen een welvaartstaat te kan
nen opbouwen. 

« Mijn leven onder de Belgen » is meer 
dan zo maar een plezierig boek- ^^^ ^^ alsof 
men iemand met een candid-camera gevolgd 
heeft en hem nadien de film vertoont. « Een 
geschreven cartoon » noemt Durnez zijn 
boek-- En de laatste bladzijde draagt de — 
altans literair — veelbelovende vermelding l 
« Het leven onder Belgen gaat voort... », 
Zodat wij vol verwachting naar een tweede 
« leven onder de Belgen » uitzien... 

Gaston Durnez r « Miin leiden onder de Bel
gen ». Boekengilde De Clauwaert, Kessel-Lo. 

file:///lein
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Ietwat verrassend is in het Midden-Oosten een tijdelijk bestand afgekondigd. Is het een op-adem-komen langs heide kanten 
van de frontlijn of een werkelijke eerste stap naar een duurzaam bestand ? Waakzaam blijft men echter wel. De Israeli's hou
den zorgvuldig de overkant van het Suezkanaal in het oog en omgekeerd speuren Nassers soldaten de israëlisehe oever af. 

Men weet nooit... 

DE ONLANGS BEGONNEN ONDER-
HANDELINGEN TUSSEN DE EURO
PESE EKOMISCHE GEMEENSCHAP 
EN GROOT-BRITTANNIE MAKEN 
EEN BELANGRIJK KEERPUNT UIT 
IN DE EVOLUTIE NAAR EEN EURO
PESE INTEGRATIE. DE MOGELIJKE 
TOETREDING VAN ENGELAND IS 
NIET ALLEEN EEN BELANGRIJKE 
VERRUIMING VAN DE ENG-EUROPE. 
SE WERELD, ZE IS OOK EEN PRIK
KEL VOOR DE HUIDIGE LEDEN-
LANDEN OM OP DE INGESLAGEN 
WEG VOORT TE GAAN 

EEN ANDER, VEEL MINDER SPEK-
TAKULAIR « GEBEUREN » IS DE 
STIJGENDE BELANGSTELLING 
VOOR DE E.E.G. IN ZWITSERLAND. 
WAAR MEN STILAAN MAAR ZEKER 
GEWAAR WORDT DAT DEZE ZICH 
VERMOEDELIJK BINNEN AFZIEN
BARE TIJD UITBREIDENDE EN VER-
STERKENDE E.E.G. MEER EN MEER 
HET EUROPA DER TOEKOMST ZAL 
ZIJN. EN WAAR MEN TEVENS « ONT
DEKT » DAT DIT EUROPA VAN 
MORGEN IN ZIJN POLITIEKE 
STRUKTUUR HOOGSTWAARSCHIJN
LIJK BIJNA HET ZELFDE BEELD 
ZAL VERTONEN ALS DE HUIDIGE 
ZWITSERSE POLITIEKE STRUK. 
TUUR, DE FEDERALE STRUKTUUR. 

FEDERAAL 

EUROPA 

Aanvankelijk hebben de deelnemende 
landen aan dit « experiment van Rome » 
niet erg veel aan de politieke struktuur 
gedacht. De grootste aandacht ging en 
gaat nog uit naar de ekonomische har-
monizering, afgezien van een bescheiden 
poging die echter door Frankrijk in de 
kiem werd gesmoord (europese defen
siegemeenschap die via de militaire een
making duidelijk politieke eenmakings-
konsekwenties inhield) en nu zeer re
cent een nieuwe^ zeer bescheiden aan
loop tot een politieke studie. Maar ge
leidelijk dringt het besef door dat een 
ekonomische harmonizering op de lange 
duur slechts leefbaar is door een poli
tieke eenmaking waarbij voor Europa 
de federale struktuur de voor de hand 
liggende formule is. Dit naar het oordeel 
van alle bij deze evolutie betrokken po
litici de voor de hand liggende keuze, 
die trouwens als het ware door de wer
kelijkheid wordt opgedrongen. Dat daar
bij figuren zijn die voor het eigen land 
de federale oplossing afwijzen is niet 
zo vreemd of zo zeldzaam als op het 
eerste gezicht lijkt. In een ander do
mein, nl. het kerkelijke, hebben we ook 
prelaten te Rome zeer progressistische 
ideëen horen verkondigen als heilzame 
redmiddelen voor een kerk, die behoefte 

M de woreld 

EÊM VOLK «EEFT | 
RECHT OP ZUM TAAil 
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had aan een vernieuwing, progressisme 
dat diezelfde prelaten echter in eigen 
land verloochenden en bestreden. 

Intussen is het zo dat het federale Eu
ropa zal ontstaan uit een langzame aan
eensluiting van de oorspronkelijk zelf
standige leden. Dat Frankrijk bvb. het 
in deze evolutie veel lastiger zal hebben 
dan andere landen ligt voor de hand : 
het zal de Fransen met hun opvattingen 
van een « république une et indivisible » 
nu eenmaal lastiger zijn over te schake
len naar opvattingen die volledig in 
strijd zijn met hun eeuwenoude politie
ke centralistische praktijk. Aan dit lot 
zal misschien België, zelf een even over
dreven centralizerende staat, ontsnap
pen omdat ons land tegen deze federa-
lizering van Europa zelf een federale 
staat zal geworden zijn. Het is trouwens 
zo dat naarmate de europese federale 
gedachte veld wint en kans op verwe
zenlijking krijgt, de federalizering naar 
binnen uit van tal van tans nog bestaan
de europese eenheidsstaten eveneens 
van start zal gaan. Het zou niet verwon
derlijk zijn dat dit in- en uitwendig pro
ces min of meer gelijktijdig zal in wer
king treden. Ook ekonomische belangen 
zullen dit naar binnen gekeerd europees 
federalizeringsproces — de enige waar
borg dat een echt Europa der Volken 
ontstaat — beïnvloeden en bepalen, al 
zal het voor de europese volksnationa-
len zaak zijn dit proces aandachtig te 
volgen en zonodig te korrigeren. 

Een vaak gehoorde klacht in verband 
met Europa is dat het « sociale Europa » 
niet aan bod komt. Dat is dan toch in 
de eerste plaats een gevolg van een ge
brek aan belangstelling van de europese 
vakbondsbewegingen, die toch als eerste 
aangewezen zijn om in te staan voor de 
« sociale instrumenten in het europese 
orkest ». Ook hier biedt de federale ge
dachte en praktijk uitkomst want zoals 
een grote federatie een gunstiger kader 
en een milder atmosfeer kan scheppen 
voor het wegwerken van regionale snan-
ningen zo zal deze federale struktuur 
uiteraard als instrument en uiting van 
direkte demokratie kader en sfeer tot 
stand brengen waarin ook sociaal-eko-
nomische spanningen vlotter kunnen op
gelost worden dan in het strakke kader, 
dat de meeste europese staten elk voor 
zich zelf heeft gekenmerkt. Zowel volks 
als sociaal moet een federaal Europa, 
ontvoogend, ja bevrijdend werken. 

DEZE WEEK 
IN DE WERELD 
• Langs het Suezkanaal en de israë-

lisch-jordaanse grens wordt een wa
penbestand van 90 dagen van kracht 
en nageleefd op grond van het ak-
koord der betrokken landen met het 
amerikaanse voorstel Rogers. UNO-
diplomaat Jarring zet spoed achter 
de voorbereiding van de bijeenkomst 
der afgevaardigden. Egypte en Jorda
nië stellen New York voor, Israël 
Cyprus. De inleidende besprekingen 
zouden te Nicosia gebeuren, later zou 
de UNO te New York ontmoetings
plaats worden. De Palestijnse ver
zetsstrijders leven het bestand niet 
na en voeren aanvallen uit vanuit 
Jordanië en Syrië, wat israëlisehe 
tegenakties uitlokt. 

• Duits-Russisch niet-aanvalsverdrag 
klaar voor ondertekening. Kanselier 
Brandt ondertekent namens West-
Duitsland, premier Kosygin namens 
de Sovjetunie. Koel onthaal bij de 
C.D.U.-oppozitie te Bonn. 

• Bij ontvluchtingspoging van gevan. 
genen te San Rafaël in Kalifornië, 
USA, schieten een rechter, twee ge
vangenen en een helper er het leven 
bij in na een vuurgevecht met de po
litie. 

• Verscheidene buitenlanders in Uru-
gay ontvoerd door kommandos van 
de « Tupamaros », uruguese guerille» 
ros, die dreigen met exekutie der ge
vangenen indien de regering weigert 
gevangen oppozitieleden vrij te laten. 
De uruguese regering weigert botweg 
op deze eis in te gaan. De « Tupama
ros » melden de exekutie van een de* 
grijzelaars, de amerikaanse F.B.I.* 
kommissaris Dan Mitrione. Drie urn-
guese personaliteiten bieden zich 
aan, om de plaats der ontvoerden in 
te nemen. Amerikaanse ambassadeur, 
paus Paulus e.a. vooraanstaanden, 
doen een beroep op de « Tupamaros » \ 
van exekuties af te zien. ^ 

• Ondanks het afgelasten van enkele? 
protestantse herdenkingsstoeten ent- i 
staat na een bomaanslag nieuwe i 
spanning in Noord-Ierland. welke 
eerste minister, Chichester Clark, 
door de ultra's van de Unionisten vatt 
zwakheid tegenover de katolieken en 
de ierse renublikein'se verzetsorgani. 
zaties wordt beschuldigd. 

• Turks pond met 66 t.h. gedevalueerd } 
nieuwe pariteit is lü tiirkse ponden 
tegen 1 amerikaanse dollar. 

guaTemalA. 
Na de ontvoering op 31 maart van 

dit jaar van de duitse gezant graaf 
von Spreti stond Guatemala, wel niet 
onmiddellijk, maar dan toch gedu
rende de eerste weken van april 
enigszins in de aandacht. Deze aan
dacht bleef echter bijna volledig be
perkt tot het uitspreken van veroor
delingen. Niet van de daders van deze 
moord (mag dat echt nog zo geformu
leerd worden ?) maar van de onrecht
streekse schuldigen. En het is natuur
lijk wel goed ook ruimere verbanden 
te zien. Waarom dan ook niet nog 
ruimere ? Bijvoorbeeld : zijn wij, in 
de konsumptielanden, echt bereid 
voor koffie, bananen, katoen en chi-
sle (waar kauwgom van gemaakt 
wordt), om bij de uitvoerproduktie 
van Guatemala te blijven, een veel 
grotere prijs te betalen om dit land 
een hogere levensstandaard te be
zorgen ? 
Of heeft de handel met de Sovjetunie 
aan Kuba zoveel sociaal en ekono-
misch voordeel gebracht ? 

Guatemala is al sinds ongeveer 

5'"*^^''^J"ftJff jaar onafhankelijk 
(18-Jl). Een tijdlang behoorde dit ge
bied tot de « Verenigde Staten van 
Centraal-Amerika » (tot 1839, toen 
het onafhankelijke België vrede 
sloot met Nederland). Daarna ging 
het alleen zijn eigen weg. 

Het gebied dat nu op de landkaart 
de naam Guatemala draagt behoorde 
eens tot het Maya-rijk dat in 1524 
door Pedro de Alvarado werd vero
verd. Ongeveer driehonderd jaar 
lang stond het dus onder spaans be. 
neer en werd het gekolonizeerd. In-
derdaad. maar men mag dan toch niet 
vergeten dat de moderne kolonizatie 
pas van de negentiende eeuw dateert! 
De Spanjaarden hebben nooit bana
nen uit Guatemala gegeten, en even-
mm kunnen genieten van de grote 
troost van deze eeuw, de kauwgom ! 

De bevolking bestaat ook vandaag 
5®S.."it zestig procent Indianen en 
dertig procent « Ladinos ». spaans-
mdiaanse halfbloeden. De overblij. 
vende tien procent zijn dan blanken 
en in geringe mate neger-halfbloeden. 
Het zijn de blanken die steeds gere
geerd hebben : op de lijst van de pre-
zidenten komt geen enkele indiaanse 
naam voor. De blanken hebben blijk-
baar in dit land de rol gespeeld die 
vandaag de Afrikanen met een uni
versiteitsdiploma of een graad in het 
leger spelen in « onze » onafhankelij-
ke landen. 

Guatemala is meer dan drie keer 
groter dan België en heeft een bevol
king die niet eens half zo groot is als 
de belgische. Is Guatemala een ekono-
misch arm land, er is in elk geval 
geen gebrek aan ruimte : 39 inwoners 
per vierkante kilometer. Zijn de men
sen in dit land gelukkig ? Als we die 
vraag niet eens kunnen beantwoor
den voor een land van overvloed en 
weelde dat we zelf kennen, hoe zou
den we daarover kunnen oordelen ? 
Guatemala is in elk geval geen veilig 
land : de rebellen ontvoeren en moor. 
den er — voor hun « zaak » ! De 
anti-rebellen vermoorden er de « re
bellen » : de « Mano » en de « Nqa » 
voeren onder het moto « ojo por ojo » 
(oog om oog) een echte vemietigings-
oorlog, want voor elk « rechts » 
slachtoffer willen zij vijf « linksen » 
vermoorden. 
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Zeker wordt uw proza gelezen 
en buitengewoon goed gevonden. 
Het is zo in de stijl van 't Pallie-
terke. absoluut de juiste toon. Ik 
heb zes kinderen (en zes aange
trouwde) geen enkele die de « ma-
rons » au serieux neemt, en geloof 
me : op één kwijlende zot die van 
niets anders weet te spreken dan 
van de vedetten (!) zijn er hon
derd die ze nemen voor wat ze 
zijn : o.a. juist goed genoeg om 
door « grote klak » te worden ont
vangen. 

Cheerio en doe zo voort. 
Leve « Wij » en de « V.U. » ! 

CM., Tervuren. 

Er was heel wat te doen na de aankomst 
van de 10.000 m Gijsehnck links, werd 
kampioen voor Polleunis. heiden kregen 

dezelfde tijd .. 

FIJN MILIEU 

_ Wij hadden deze zomer wat te doen 
in de koninklijke biblioteek m Brussel, 
en dus hadden wij alle gelegenheid om 
daar Serge Reding in zijn gewone doen 
gade te slaan, want die werkt daar Wij 
vonden dat hij er absoluut geen vedet-
temamertjes op nahoudt. Niets — behal
ve zijn « karruur » natuurlijk -— schijnt 
hem^ daar te onderscheiden van zijn kol
lega's In al die weken hoorden wij hem 
vaak met anderen praten, en precies één 
keer hebben wij iets opgevangen over 
een denionstratie die hij gegeven had. 
JNiemand schijnt hem daar te komen ver
velen met allerlei « stomme » vragen 
noch van het personeel, noch van de be
zoekers (die trouwens met de vurigste 
sportfans zijn). Voeg daar nog de rust 
^^V. *°1. van Reding zelf, en de gewijde 
stilte die m de leeszalen heerst, en het 
IS meteen duidelijk dat Reding in een 
nogal wat gunstiger khmaat leeft dan 
onze af gejakkerde velohelden. 

STERREN VAN OVERAL 

De voetbalmarkt is gesloten. Rien ne 
va plus. Op de binnenlandse mark t was 
de drukte eerder gering, op de buiten
landse was ze des groter. De belgisc^ie 
ligaklubs hebben niet minder dan 54 
buitenlandse « sterren » aan de haak 
geslagen. Met de legioenen die hier al 
werkzaam zijn, gaan we dit jaar hoofd
zakelijk buitenlanders op onze veHen 
zien evolueren. In 't begin altans.. Oor
zaak van de prospektie in het buiten
land : in Belgié zelf is het aanbod te 
klein (van kwahtei tsprodukten ten min
ste) en dus de prijzen te hoog. En gevolg 
ervan : hopen « hambras » van alle mo
gelijke soorten voor vele klubs, veel 
verkwist geld, minder eigen talent dat 
doorbreekt (zoals in de basketbalspo^-t) 
en misschien zelf, als moest blijken f^at 
veel van dat buitenlands talent slechts 
denkbeeldig is, daling van de publieke 
belangstelling. En welke talen gaan de 
trainers spreken 

« SLOPPEL » 

Zo zitten wij dan weer volop in het 
jaaTlijkse festijn van de wereldkam
pioenschappen wielrennen op weg en 
baan, voor dames en heren, amateurs en 
beroepsrenners. Men is er dit iaar eens 
mee naar Engeland getrokken, maar wi.f 
geloven niet dat het een groot suk^es 
is, want naar we op ons teeveetie kon
den zien bleven zeer veel banken rond 
de piste leeg. We kunnen de Brit ten 
niet veel ongeliik geven. Het spektakel-
t ie dat men ons daar verkoopt is van 
de eerder bloedarmoedige soort En wat 
wil op onze « l ichtbak» krijgen is het 
zeker. Evenals de komme-ntaar die onze 
tv-wielerspecialisten daarbij leveren, 
-ten van de eerste dagen kregen wij bij 
voorbeeld tien snelheidsreeksen na el
kaar te verorberen, met als eni»p V^m-
mentaar wie voorop en wie achterop 
reed (maar dat dan dikwijls helemaal 
verkeerd) en OD het einde de scannen
de vraag wie er nu wel zou gewonnen 

vJ^f"- ^''isschien zal het beteren als 
«Jiddy» erbij is, maar ondertussen : 
« sloppel ». 

en Trentin ploeg zouden vormen voor 
het wereldkampioenschap tandemfiet-
sen. Tussen haakjes dat tandemfietsen 
mogen ze ook al lang afschaffen, dat 
interesseert toch geen mens. Goed, we 
hadden het over Trentin en Moreion die 
reeds in 1966 te Frankfurt en in Meksi-
ko '68 beslag legden op de eerste plaats 
in die proef Omdat Gerardm vond dat 
Trentin niet in beste vorm was ; en hij 
als trainer kan het weten, stelde hij voor 
Trentin te vervangen door Pierre Quin-
tyn. Trentin die meteen een hoop centen 
en wat weet ik al in rook zag opgaan 
nam de koffers. De amateur, die als be-
roetis 7iin brood verdient vond de kans 
die een jongere kreeg met rechtvaardig. 
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Een verbetering van een eigen rekord 
verspringen dames • Mo-"''que Vanherk, 

met 6m03. 

TRENTIN, DE EEUWIGE 
LIEFHEBBER 

Daniël Moreion en Pierre Trentin zijn 
twee overbekende namen in het piste-
rennen. Ondanks hun voor liefhebbers 
gevorderde leeftijd zijn deze twee fran
se heren nog steeds amateur. Ze worden 
betaald als beroeps maar genieten ver
der al de voordelen van liefhebber 
Kortom zij zijn twee duur betaalde pis-
terenners en hebben daarbij nog een 
hele hoop pretentie en laten beginnende 
jonge renners vaak de gelegenheid niet 
zich te laten zien en ui teraard ook waar
deren. Te Leicester heeft Trentin de va
liezen genomen en is naar la douce 
France teruggekeerd. Louis Gerardin 
de verantwoordelijke voor de franse pis-
tehefhebbers, had gepland dat Moreion 

PRIMA 

De belgische atletiekkampioenschao-
pen behoren tot de sportmanifestaties 
die ons ierier iaar ocnieuw kunnen be
koren, ondanks het feit dat men er zel
den prestaties van laten we zeegen eu
ropees formaat ziet. ondanks het feit 
dat het grote puMiPk er geen beli^na'-
stelling voor heeft, ondanks het feit dat 
er geen « grote vedetten » komen « uo-
zeren» Of mi«<;chien precies omwille 
van dat alles Daarenboven vinden wij 
het fiin dat al die ionpens en meis'ies 
daar zo hun best komen doen hoewel 
er in fei'-p voor hen bitter weinig van 
afhangt. Kortom: wij menen daar wer-
keliike snort te vinden En dan zouden 
wii nog graag 'n bloempie qooien naar 't 
publiek, dat misschien niet opvalt door 
zim kwantiteit maar toch door zjin 
kwaliteit, zowel met ziin gemeende 
simpatiebetuigingen aan alle deelnemers 
die proberen er wat van te maken als 
rnet zijn blijken van afkeur voor wie 
zich met inspant zoals het hoort. In één 
woord, een kritisch ingesteld publiek, 
waar de blaas- en veloaanbidders no • 
alles van te leren hebben. 

KONTESTATIE 

De mindere goden van de wielei 
sport beginnen te protesteren. Zij vin 
den het niet schoon dat zii in de krit( 
ria alleen mogen meerijden als er VOIK 
tekort is om het niet tè belachelijk te 
ï?aken Zij vinden het niet schoon dat 
Eddy den Bels meer dan 100 000 knot
sen opveegt om eens op zijn velo te 

In de heroepsrennerswedstrijd te Bug-
genhout ging het er in de sprint hard 
aan toe. Rich Bukacki won tenslotte de 

kamp. 

springen, en dat zij nog het zout op hun 
patat ten niet verdienen. (Maar waar 
zou het geld moeten vandaan komen, 
als Merckx en van Buggenhout eerst 
moeten betaald worden? ) . En zij vin
den kort en goed dat zij Zjang en Lom-
me en Eddy Merckx maar alleen hun 
kriteria moesten laten rijden. Wij kun
nen die kontestanten geen ongelijk ge
ven, maar in de grond vinden wij het 
« labbekakken». Als dat allemaal zo is, 
waarom boenken zij dan niet op tafel 
dat de «zjatten» tegen de zoldering vlie
gen, in plaats van lijk schooiers achter 
het t r iumviraat aan te kruipen ? Wij ge
loven dat de koereurs nog de enige be
roepsgroep vormen waar dergelijke toe
standen nog in ere worden gehouden. 
Of denken de renners misschien dat 
iemand anders voor hen zal zorgen ? De 
bond of zo? Hahaha. 

F.C Brugge speelde zich tegen Ajax 
Amsterdam in. Het liep op een 2-2 

gelijkspel af. 

BESCHULDIGDE SIA OP 
Sporfa heeft onlangs in de pers een tekst gepu

bliceerd, handelend over een zeer ernstige zaak die 
ook ons nauw aan het hart ligt. namelijk de sociale 
rechtvaardigheid tegenover de mensen die met de 
rennets hun brood moeten verdienen 

Sporta stelt vooreerst vast dat het onderbrengen 
van de beroepsrenners in de kategorie van de 
werkneniers een belangrijk winstpunt is (ziekte
verzekering, pensioen, arbeidsongevallen enz.) al 
oiipt er hier en daar nog wat bij te werken zoals 
biivoorbeeld de kwestie van de kindertoelagen en 
at zijn de renners momenteel en terecht óntevre-
üen omdat zij hun RMZ-hijdragen nu voor een 
gans mar ineens moeten betalen — samen met hun 
vergunning namelijk — waar voorzien was dat ze 
ait geleidelijk zouden doen, naarmate zij hun loon 
Krijgen. Deze zaken zijn zeker en vast vervelend 
en ze moeten verbeterd worden Maar ze zullen 
verbeterd worden. 

Er zijn — steeds volgens Sporta — echter een 
paar dingen die nog veel minder mooi zijn. 

Zoals men weet wordt de wielrijdersbond door 
ae wet beschouwd als de werkgever van de ren
ners en dus moet hn het part van de R M.Z., dat de 
werkgever moet dragen betalen De wet verbiedt 
nierbn uitdrukkeliik de la.-;t die de patroon moet 
aragen. op gelnk welke manier rechtstreeks of 
onrechtstreeks af te wentelen ov de rug van de 

werknemer. De B.W.B, doet het nochtans volgens 
Sporta. 

Bij iedere wedstrijd moet de renner bii het afha
len van zijn rugnummer voortaan 100 frank beta
len, waarvan hij bij het terug inleveren van het 
vod slechts 60 frank terugkrijgt. Op die manier 
5 ^ n " i '^^J^^'^^ beroepsrenner per jaar minstens 
4.000 frank meer dan vroeger, want ieder beroeps-
'^A^^^'^ °^*"'^^* ^^^s^ens 100 wedstrijden per jaar. 
Aldus betaalt de renner zelf het deel van de bij
drage voor de RMZ. dat volgens de wet zijn 
patroon — de B.W.B. — moet betalen 

Nu zegt de B.W.B dat die 40 frank niet aange
wend worden voor de RMZ, maar voor andere 
doeleinden zoals de kosten van de foto-finisch. het 
dopingsonderzoek enz. 

Sporta replikeert dat dit slechts een boekhoud
kundig handigheidje is en dat deze onkosten 
trouwens ook niet door de renners moeten gedra
gen worden. Er is nog meer. De B.W.B, heeft de 
zaken zo geregeld — o.i. logisch — dat hij de RMZ-
bijdragen. die hij als werkgever moet betalen voor 
de renners, rekupereert van de extra-sportieve 
firma s die in feite de échte werkgevers van de 
renners zijn. 

Nu zouden er volgens Sporta firma's zijn die op 
hun beurt 500 frank per maand afhouden van de 
lonen der renners, om daarmee via de B.W B de 

werkgeversbijdragen van de RMZ te betalen. 
T^E^ ^ ° " ^ * ^'' '^"^ "'^ '"•^^^ '^"' ^^ renners voor de 
KMZ hun deel als loerknemer betalen en daaren
boven nog het deel van de werkgever ten laste 
krijgen En dit niet één keer. maar twee keer Een 
eerste keer door de 40 frank bij iedere loedstrijd, 
een tweede keer door de 500 frank afhovding van 
hun loon. 

Dat komt er ook op neer dat sommige extra-
sportieve firma's niets betalen aan RMZ vermits 
zn het. tegen de loet in. afhouden van de renners-
D W ' D ^ " '^"* °°^ ^^ officiële werkgever — de 
B.W.h. — mets betaalt, maar integendeel één keer 
de patroonsbijdrage aftruggelt van de renners door 
de 40 frank en ze een tweede keer aftruggelt van 
de extra-sportieve firma's. Dus twee keer int en 
een keer aan de staat betaalt. De BW B zou aldus 
een mooi winstje maken. 

Wat zeggen daarvan de renners '' Nietv Zij zijn 
namelijk hang. als ze zouden protesteren dat ze 
volgend jaar «niet meer in de vloeg zouden opge
nomen wordeny) Wij kunnen het begrijpen al 
moet er volgens ons toch middel bestaan om tot 
de nodige solidariteit te komen om dergelijke 
wraakroepende misbruiken uit te roeien Tenslotte 
kunnen Merckxke en Lomme en Zjang ook niet 
alleen gaan koersen. 

Ondertussen kunnen wij niet nalaten ons respekt 
uit te drukken voor Sporta dat de moed heeft met 
deze zware beschuldiging op tafel te boenken — 
het is dus toch een « knokploeg ». zoals de onnozele 
halzen van een bepaalde brusselse pers het ooit 
schreven — en recht te eisen voor mensen die al 
raren misbruik worden door hen. die zogezegd hun 
belangen zouden moeten verdedigen. 

In afwachtino dat de beschuldigden ovstaan en 
antwoorden kunnen loij niet anders dan ons diep 
misprezen uitdrukken voor de pxtrn-^vortieve fir-
nia s m kwestie en zeker voor de verantiüoordelijke 
sjacheraars m de B.W.B. 
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Groepen en maatschappijen 
allerhande ! ! ! 

Speciaal voor U bedacht. 

IEDER DORTMUNDER 

THIER BRAU HOF 

kan U op ieder ogenbl ik van 
de dag van het jaar middag
en avondmalen aanbieden 

INTERESSANT 
Avondmaal op vrijdag. 

zaterdag of zondagavond 
in een gezellige sfeer. 

Nadien k r i jg t U gratis gedu
rende 5 uur een der beste 

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

De grote specialiteiten zijn • Oclisen-
schwanzsuppe - Hongaarse goelasj • 
Eisbein mit Sauerl<raut - Kip aan hel 
spit • Krachtvleesschotel betet dan in 

Duitsland 

LEUVEN, Tervuursevest 60 
Tel. 016/286.72 - 1.500 plaatsen 

ANTWERPEN, Groenplein 33 
Tel. 03/31.20 37 - mooiste zaal van de stad 

LEUVEN (Bierkelder) Oude Markt 11 
Tel. 016/268 69 

Mooiste kelder van Europa. 

BRUSSEL, Nieuvt/brugstraat 28 
Tel. 02/18.74.89 - mooiste van Brussel 

AALST, (Klaroen] Autoweg 
Tel. 053/228.53 (1.000 plaatsen) 

HULSTE (Kortrijk), Brugsesteenweg 1 
Tel. 056/715.36 (1.200 plaatsen) 

KONTICH, Mechelsesfeenweg (open) 
(2.400 plaatsen) 

TORHOUT, steenweg Torhout-Lichtervelde 
(open) 2.000 plaatsen 

DRONGEN, Autoweg Brussel-Oostende 
(open) 

N A T I O N A L E L O T E R I J 

W' TRANCHE 

0ogóttranckita' 

j f S N SUPSHHOOO lOT VAN 

TIEN MILJOEN 

I Trekking op 24 augustus 

1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 F 
HET BILJET t 2 0 0 Ir 
HET TIENDE I 3 2 (r. 

77i1 J5 LOTEN VOOK EEN TOTAAL VAN 72 MILJOEN 

DEBROUWERI) MOORTGAT 
2659 BREENDONK TEL. (03)78.71.21 

is bekend om haar beroemde en uitstekende 
BIEREN en L I M O N A D E N 

Breendonk ligt in Vlaanderen 

dus U W streek. U W volksgenoten I 

ZOPAS VERSCHENEN... 
...als nummer acht in de 

reeks « West-pockets » • 

DOSSIER LIMBURG-

OE GROTE STAKING 

door 

Toon van Overstraeten 

hoofdredakteur van «Wij» 

136 biz tekst, 20 biz pak

kend fotomateriaal 80 fr. 

Te bestellen bi.i • Vlaamse V rienden van de Westhoek, Mas-
kenslaan 33 te De Panne prk. 9202.80 (met vermelding • 
« West-Pocket nummer 8 »). Bij afname van vier ex wordt 

een vijfde gratis bijgeleverd. 

BECO 
levering 

BECO 

BECO 
van gas- en sf-ookolie ! 

BECO 
Benzinestations I 

BECO verwacht ook Uw bestelling I 

p.v.b.a. BECO. Krijgsbaan 236, ZWI)NDRECHT 

Tel. : (03)52.81.73 32.02.10 

HEBT U REEDS 
de jongste uitgave van de VOLKSUNIE-PERSDIENST 

« FEDERALISTISCH VOORSTEL 
VAN DE VOLKSUNIE»? 

• Een ontontbeerlijk dokument voor wie wil klaar 2ien in het vraag
stuk van de staatshervorming in België. 

• Een klare en duidelijke uiteenzetting van hel enig alternatief te
genover 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 stor
ting van 15 fr. op postrekening nr. 14.76.97, VZWD Volksunie Brussel I. 

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

ir 

breughel 
fulien tersi 
volledig pension 
kamers met ontbijt 
alle komfort 
maaltijden tegen alle prijzen 
speciale voorwaarden 
voor groepen en autocars 
vraag inlichtingen ^ , 

V U -MANDATARISSEN 
Het BESTE WAPEN in Uw 
KIESKAMPACNE 

na Uw WELSPREKENDHEID 
is de 

REKLAMELUCIFER ! 
Schrijft nu voor inlichtingen t 

« PUBLI-SPIECEL » - Pijckestraat 59 - 2000 Antwerpen 
Bellen na 19 u. (03)37 95.92 

VOOR EEN VEILIGE CELDBELECCING 

VOOR EEN GOEDE BOUWGROND 

VOOR AANKOOP EN VERKOOP VAN 

ONROERENDE GOEDEREN 

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

Telefoon : 03/3C. 18.85 

/ / 

WII-LEZERS VRAGEN Br| HUN OPTICIEN 

B r i l m o n t u r e r 

(nvoerders VANDERBRUGGEN S "• ^rovtneleitraal 95 ANTWERPEN 
TEL (03)36 12 94 Optlclam Vraagt h«< bc omV var onz* 

'«•rtegenwoordlge> 

Geniet van een 
aangename 
levensavond 
in het rustoord 

HUIZE 
LOREIN 

FAMILIALE SFEER 
Paddegatstraat 133 
TEL. 015/718.35 

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

WALTER ROLAND 
Gcdif ofueerd opucien, erkend door 

alle ziekenfondjen 

KERKSTRAAT 58, ANTWERPEN 

(Let op het huisnummer!) 
Telefoon 35 86 62 

ALLE GLAZEN 
ALLE MONTUREN 

Voor leiers vin du blad 10 Vi korting 

Aanbevolen 
Huizen 

P A P Y R U S 
Boek- en Papierhandel 

Zaakvoerder Fons Labeai 
de Ribaucourtstraat 7 

(nabil het Sint Jansplem) 
Sint-Jans-Molenbeek • Brussel 8 

Telefoon (02)28 87 09 

AL AL KEUKENS CLASAL 
fabrieken te Ramsdonck 

teL 015/714.47 
Vochtbestand Vuurvssi 

Mafige prijs 
Voor West-Vlaanderer 

DE MEYER Walter 
Bruggestraat 136 Zweveiele 

tel 051'612 84 

H PELEMAN-MARCKX 
Van Oen Nestlei 16 Antwerpen 

Tel 39 19.27 
r v RADIO Mli ÊLEKTRI 
SCHE rOESTElLEN HERSTEl 

LINGEN AAN HUIS 
r v PELMAR 61 scherm 

11 995 fr i.p.w 16.995 ft 
Andere merken grootste korting 

« PIET POT « 
Antwerpen s gezelligste 

Bierkelder 
Grote Pieter Polstraat ' 

(bi| Suikerrui) 
Open vanaf 8 uur « avonds 

Maandag en dinsdag gesloter 

Bexoek « Casthot 
DE VEERMAN t> 

Kaal 26. St Amands a.d Schelde 
Tel (053)332.75 

Mosselen Paling 
Jilbater lar Brugmans 

3-2-68 



14 wu 

bewegi 

ANTWERPEN 
Antwerpen (stad) 
REKLAMEBORDEN 

Er worden er zoveel mogelijK 
afgehuurd en dit naar gelang 
onze kastoestand. Wil u ons 
helpen stort dan de som van 
5.000 F op postrekening 15.02 
van Euralbank Antwerpen op 
rekening nr. 2/0494 van V.U.-
Antwerpen Stad. We laten u da
delijk weten welk precies bord 
er voor werd gekozen. Ook 
raamaffiches zijn te verkrijgen. 
VERKIEZINGEN 

Medewerkers allerlei : we 
verwachten u op het sekretari-
aat. Wetstraat 12, Antwerpen. 
VOOR HET RAAM 

We hebben er voldoende in 
aantal om voor het raam te han
gen. Loop eens langs. 
MEETINGS EN BAL 

We houden nog verschillende 
wijkmeetings en een voorver-
kiezingsbal. Data en plaatsen 
worden volgende week medege
deeld. 

Berchem 
VEaiKIEZINGSFONDS 

De komende verkiezingsstrijd 
zal veel geld kosten. Wie finan
cieel wil steunen kan kontakt 
nemen met één der bestuursle
den, met ons sekretariaat, Ruy-
tenburgstraat 10 te Berchem, 
of kan zijn bijdrage overschrij
ven op p.r. 17.11 Kredietbank-
Berchem voor rekening 4.185 
van V.U.-Berchem. 

Borgerhout 
GEINTEENTELIJKE ONDER-
WUSINSTELLINGEN 

Ten gerieve van onze lezers, 
publiceren wij een eerste lijst 
van de Borgerhoutse gemeente
lijke onderwijsinstellingen . 

Kleuterscholen : Betogingstr. 
9 ; Florastr. 120 ; J. Grietensstr. 
8 ; r.eningstr. 26 en Te Boelaer-
park 

Lagere Meisjesscholen : Be
togingstr. 9 ; Florastr. 120 ; J. 
Grietensstr, 8 ; Leningstr, 26 en 
Te Boelaerpark. 

Lagere jongensscholen : J. 
Grietensstr. 8 : M. Montgomery-
plein 8 ; Te Boelaerpark en Vin-
gottestr. 44. Vermelden wij dat 
de school van de J. Grietensstr. 
een gemengde is, n.1. voor jon
gens en meisjes en dat in de 
meisiesschool van de Flora
straat het eerste en tweede 
studiejaar ook toegankelijk is 
voor d e ' jongens. Vanaf het 
schooljaar 71/72 volgt dan het 
3e, doch dan zullen ook andere 
scholen die stap doen. Wij ves
tigen de bijzondere aandacht 
op de klassen van individueel 
onderwijs, voor moeilijk-leren
de jongens en meisjes in de 
school Helmstraat 169 (verbon
den aan de school van de Vin-
Cottcstraat 44). 

Gemeentelijk Lyceum voor 
Meisjes : (volledige Humaniora. 
Economische afdeling) Gene
raal de Wetstr. 16. 

Dank zij vooral de inspannin
gen van onze vriend Juul Dil
len, schepen van gemeente
eigendommen, beschikken onze 
schalen over alle modern kom-
fort : ruime kaslokalen, refter, 
turnzaal en sanitaire installa
ties. 

Ajmvang der lessen : 1 sep-
te'-iber. 

Inschrijvingen voor kleuter
en lagere scholen op 27, 28, 29 
en 31 augustus, telkens van 9 
tot 12 uur. Dit geldt ook voor de 
bijzondere school van de Helm-
Straat. 

REEDS ENKELE VRIJWIL. 
LIGERS 

Vele handen maken het werk 
licht, dat zal en moet het geval 
zijn voor het inrichten van het 
eigen lokaal van de Vlaamse 
Nationale Jeugdklub « Wij 
Jongeren ». aan de Zegelstraat 
24. Vrijwilligers boden zich 
re'ids aan. De klub stelt de 
hulp van ouderen eveneens op 
prijs. 

Kontakt opnemen met Eric 
Beeckman, Vaikenputstr. 31 of 
Gu'do Daans, Karel De Preter-
lei 15. Bij voorbaat dank. 

Broechem 

KIESFONDS 
De steun voor de gemeente

raadsverkiezingen kan altijd 
worden overgeschreven op de 
rekening van de V.U. bij de 
Kredietbank of worden over
handigd aan onze penningmees
ter. 

Ekeren 
V.U. KANDIDATEN 

1. Bollen A., accountant, 47 j . ; 
2. De Groof A., ri jksambtenaar, 
48 j . ; 3. van Tongerloo M., in
strumentmaker, 34 j . ; 4. Plat-
teau E., verkoopster, 48 j . ; 5. 
Bortels P., oogarts, 37 j . ; 6. Bal-
tazar Ingrid, sociale-werkster, 
25 j . ; 7. Smets J., stadsbediende, 
42 j . ; 8. Thyssens Veerle, soci-
ale-assistente, 30 j . ; 9. Rongé 
P., vertegenwoordiger, 35 j . ; 
10. Bertho K., technisch bedien
de, 38 j . ; 11. Hermans R., verte
genwoordiger, 26 j . ; 12. van 
Caimere Cl., handelaar, 38 j . ; 
13. Segers A., gepens. adj. kom-
missaris, 59 j . ; 14. Vertruyen 
Joanna, zonder, 61 j . ; 15 van 
Mol L., bediende, 24 j . ; 16. Vo
lant J., adj. verifikateur doua
ne, 44 j . ; 17. van Vlimmeren L., 
rustend leraar, 70 j . 

De lijst dient nog met twee 
kandidaten aangevuld. Eventu
ele plaatsverschuivingen kun
nen nog gebeuren, als een kan
didaat zich terugtrekt of bij on
derlinge overeenkomst tussen 
de betrokken kandidaten, mits 
goedkeuring door het afdelings
bestuur. 

En vergeet, waarde vrienden, 
intussen ons kiesfonds niet ! 
Het offensief voor de gemeente
raadsverkiezingen is reeds ge
start en kost geld, vanzelfspre
kend. Teken mild in op onze 
steunüjsten of stort een bedrag, 
naar vermogen, op on^e bank
rekening n r 02/2466 Volksunie 
Ekeren, Kredietbank Ekeren, 
Kristus Koningplein 3, postre
kening Kredietbank nr 83.49 
Bij voorbaat dank. 
VRIJWILLIGE STEW7 

Maandelijks onder omslag 
af te geven op het sekretariaat 
of bij een onzer bestuursleden. 

M e c h e l e n 
ADRESWIJZIGING 

Senator Wim Jorissen ver
huisde van de Astridlaan 80 
naar de Louisastraat 31 te Me
chelen. Zijn nieuw telefoon
nummer is (015) 43596. 
BAL 

Zaterdag 12 september a.s. 
om 21 uur in de stedelijke feest
zaal, Merodestraat 4 : Zegebal 
'70 van de V.U. met radio- en 
tv-orkest M. Sterckx en speci
ale attrakties. Inkom 50 fr. 
tevens steunkaarten voor het 
kiesfonds, bij alle bestuursleden 
van de afdeling Mechelen. 

Mor t se l 
VERKIEZINGSFONDS 

Wij wensen onze leden en le
zers een aangenaam verlof, ook 
wel met de hoop dat er bij uw 
thuiskomst nog een bijdrage 
(klein of groot) overblijft voor 
ons verkiezingsfonds. Dit kan 
gestort worden op ons P.C. nr. 
1151.12, Volksunie p/a . W. 
Claessens, Liersesteenweg 197, 

Mortsel, of afgegeven, of gezon-
den worden onder gesloten om
slag, aan hetzelfde adres. U ont-

Niel 
GEMEENTERAADS
VERKIEZINGEN 

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

Brabant 
Brussel (arr .) 
VUJO ARR. BRUSSEL. 
HALLE-VILVOORDE 

De heer Francis van den 
Eynde, Bondstraat 4 te Brussel 
werd aangesteld als voorlopig 
verantwoordelijke voor de 
VUJO werking in ons arron
dissement. 
LIJSTAANVOERDER 
V.U. BRUSSEL-STAD 

De Volksunie heeft met het 
oog op de gemeenteraadsverkie
zingen van 11 oktober de heer 
Albert van Walleghem als eer
ste kandidaat en meteen lijst
t rekker van de Volksunie aan
gewezen. 
SOCIAAL DIENSTBETOON 
VOLKSVERTEGENWOOR
DIGER DR. VIK ANCIAUX 
1ste dinsdag v /d maand : 19 tot 
20 uur : Arrond. sekretariaat , 
Dupontstraat 27 te Schaarbeek ; 
20.30-21 u. : Oude Balcaan, 
Wemmei. 
2de dinsdag v /d maand : 19.30-
20.30 u. : Gouden Voorn, Hout-
kaai, Vilvoorde ; 21-21,30 u. : 
Egmont, Dorpstraat, Machelen. 
3de dinsdag v/d maand : 19.30-
20 uur : Fenikshof te Grimber
gen ; 20-20.30 uur : bij Beulens, 
St. Amandsplein, Strombeek ; 
21 - 21.30 uur : Kummelshof, 
Brusselsesteenweg te Asse. 
4de dinsdag v /d maand : 19-20 
uur : Bij Theo Pauwels, Haacht-
sesteenweg t e Evere ; 20-21 
uur : Bij Pancken, Vilvoorde
laan 60 t e Zaventem ; 21 uur : 
Avondlust te Steenokkerzeel. 
KIESFONDS JETTE 

Steun steeds welkom op PCR 
4062.21 van de VUJO-Jette. 

Dank bij voorbaat. 
ARR. RAAD 

De volgende arrondissemen-
tele raad heeft plaats op zater
dag 5 september om 15 uur in 
« Waltra » Stan Philips, Ar-
duinkaai te Brussel. Agenda
punten dienen bij de arr. sekre-
taris, Frans Adang, Ruisbroek-
sesteenweg 109 te St-Pieters-
Leeuw (1600) binnen te zijn 
vóór donderdag 27 augustus. 
V U J O . NATIONAAL 

« Ontdekkingstocht Brussel ». 
Verzamelen in het lokaal Uilen
spiegel, Plet inckxstraat 38 te 
Brussel (nabij Beurs) om 20 u. 
Ieder zorgt voor eigen slaap
zak en luchtmatras. 
LIJSTEN 

Het arrondissementeel be
stuur blijft de gehele vakantie
periode door haar vergaderin
gen houden. Aarzel dus niet om 
de lijsten en kandidaten van 
uw gemeente ter goedkeuring 
in te dienen. Anders wordt de 
hoop te groot in het begin van 
september. 

De afdelingen kunnen op het 
arrondissementeel sekretariaat 
of bij de heer E. van Wij-

meersch. Oranjerielaan 4 t e 
Dilbeek. kandidaat- en peter-
lijsten bekomen. 

Hal le 
BESTUURSVERKIEZING 

De bestuursverkiezing lever
de de volgende uitslag (13 kan
didaten) : voorz. : Jozef Rossie ; 
sekretaris : Marcel Borremans ; 
penningmeester : Albert Biga-
ré ; raadsleden : Diederik De-
villé. Frans van Volsem, Alfons 
van Hassel. 

Diederik Devillé werd aange
wezen als afgevaardigde voor 
de arrondissementele raad. 

K o r t e n b e r g 
KIESFONDS 1970 

Wie het kiesfonds voor de ge
meenteverkiezingen wil steu
nen kan storten op prk 60.51.10 
van de heer David, Abdijstraat 
10. Kortenberg. Vermelding : 
Kiesfonds '70. 

Strombeek-Bever 
BAL 

Zaterdag 5 september te 
Strombeek-Bever eerste Volks
uniebal met het Waltra orkest, 
in de zaal Paviljoen. 

Vilvoorde 
BIJZONDERE BESTUURS
VERGADERING 

Donderdag 20 augustus 1970, 
in « De Gouden Voorn », Hout-
kaai 1, Vilvoorde om 20 uur 
zeer stipt. Slechts twee punten : 
gemeenteraadsverkiezing : kan
didatenlijst, propaganda ; kies-
fondslijsten. 

Zel l ik 
STEUN GEVRAAGD 

Zellik, eerste bedreigde rand
gemeente van Brussel, vraagt 
het Vlaams hinterland dringend 
zijn kiesfonds te steunen, ten
einde de hoogst belangrijke ge
meenteraadsverkiezingen te 
kunnen aanpakken. De kies
strijd zal gaan tegen de finan
cieel sterke frankofonen ! Stort 
zo haast mogelijk een bijdrage 
op de girorekening van Krediet-
bank-Zellik n r 8929 met ver
melding op de keerzijde : voor 
rekening nummer 3790/13/10354 
Volksunie-Zellik. 

Oost-Vlaanderen 
A s t e n e 
MOTIE 

De afdeling Astene van de 
Volksunie is verontwaardigd 
over de toekenning van 885 mil
joen overheidssteun aan de N.V. 
Derives du Titane, bedrijf dat 
berucht is wegens haar onge
breidelde luchtbezoedeling. 

Zij merkt op dat arbeidsin-
spektie, vakbonden, volksge
zondheid, provincie- en gemeen
tebestuur machteloos blijken of 
verzuimen op te treden tegen 
een der meest hatelijke filialen 
van de Société Générale de 
Belgique. 

St. N ik l aa s ( a r r . ) 
VERKIEZINGSFONDS 

Steun nu reeds door over
schrijving of stort ing op prk. 
325.33 van N.V. Kredietbank te 
Sint-Niklaas, met vermelding 
voor rekening 6858 « verkie
zingsfonds V.U. » of steek een 
bankbriefje in een omslag en 
stuur dit aan A. Aendenboom, 
Kazernestraat 79, Sint-Niklaas. 

loekertjes 
Beroepschauffeur (34 jaar) zoekt 
passende betrekking : A n t w e r p e n , 
Mechelen, Brussel. Schri jven : se
nator W i m Jorissen, Louizastraat 31 
Mechelen. T 122 

Binnenhufsarchitekte, 25 j . , zoekt 
passende betrekking in de omge
v ing van Antv /erpen. Schr. of bel len 
provinciaal raadslid Van Dessel, 
Zandvekenvelden 8, N i j len Telef. 
(03)82.82.76. T 123 

Technisch ingenieur, 25 i „ zoekt 
goede bet rekk ing, heeft e ind ok to 
ber z i jn legerdienst volbracht. Schr. 
of bel len prov. raadslid Van Dessel, 
Zandvekenvelden 8, N i j len . Tel. : 
(03)82.82.76. T 124 

Jongedame, 18 j . , zoekt bet rekk ing 
als laborante of als apotekers-as-
sistente in de omgev ing van A n t 
we rpen of Mechelen. Schr. o f be l 
len prov. raadslid Van Dessel, 
Zandvekenvelden 8, N i j len . Tel. 
(03)82.82.76. T 125 

Beursstudente uit groot arbeiders
gezin wonende in Frans-Vlaande-
ren, zou graag enkele Neder lands
tal ige studieboeken gratis beko
men, om onze taal perfekt te leren. 
Wie w i l er haar aan helpen ? Adres 
bemiddel ing : Mauri ts de Keyser, 
Engelstraat 10, 8270 Ichtegem. T 126 

Heb geen « gei jk te » referenties 
(betaalt u toch niet) w e l een be
hoor l i jke teoretische basis-vorming 
(d ip l . A2-scheikunde) plus een 
ruime prakt, .ervaring (v ind ik heel 
wa t be langr i j ker ) . Ben 23 jaar j ong , 
g e h u w d , man, en zoek een interes
sante goedbezold igde bet rekk ing 
met doorgroe imogel i jkheden ( o m 
gev ing Antwerpen-Brusse l ) . Kon
takt via bureel blad dat doorzendt. 

T 127 

Heer 41 jaar, zoekt betrekking f u l l 
t ime of part-t ime als magazi jnier. 
Liefst in provincie Limburg. T 120 

f. van Oversfraeten 
Hoofdredakteur 

A l l e br ie fwissel ing veer 
redaktie naar 
Rotatyp, Sylvatn Duputslaan 
110 1070 Brussel. Tel. 
23.11.98 

Beheer 

Voldersstr. 7 1 , Brussel 1000 
Tal. (02)125.160. 

^ I l e klachten voof niet onf-
v/angen van b lad op d i t adrea. 
Jaarabonnemenf 300 fr. 
Half jaarl i ik» : 170 f r . 
Driemaandel i lks : 95 ff. 
Abonnement bui ten land : 

480 fr 
Steunabonnement 820 f r . 

(m in imum) 
Losse nummers 8 f r 
A l le stort ingen voor het btad 
op postrekening 1711.39 
«Wij» Vlaams-nationaal week
blad. 

Verantw ui tgever Mr F. Van
der Els» Be'zeoemsfraaf 20 

Brussel 1012 

Duitse Moeze lw i jn brengt s temming 

« HUGO - SERVATY » 

begrip van prima kwa l i t e i t 

A l leen invoerder : 

MARCEL OMBELETS 

Tel. 03 /21 .00 .16 - Ci tschotel le i 207 

2200 BORCERHOUT 

In het Antwerpse VIER PROEFLOKALEN 

« A L C A Z A R » met « H U C O - S E R V A T Y W I J N K L U I S » 
in ' t centrum van Kontich, 2 5 5 0 Mechelsesteenweg 2 2 
T e l . 0 3 / 5 3 . 1 3 . 5 2 Maandag gesloten 

• 
« O D A L » met « W E I N S T U B E LORELEI » aan Bell T e 
lephone, Ballaertstraat 8 0 , Antwerpen 2 0 0 0 . 
Te l . 0 3 / 3 8 . 0 1 . 2 1 Dinsdag gesloten 

• 
« H U I S TIJL », Bredabaan 2 9 8 , Merksem 2 0 6 0 . 

Zaal voor feesten 
Te l . 0 3 / 4 5 . 8 9 . 7 6 Maandag gesloten 

• 
« V L E M I N C K H O F », het lokaal met standing. M a r k t 
plein 8, W i jnegem 2 1 1 0 . 
Te l . 0 3 / 5 3 . 8 9 . 2 6 Dinsdag gesloten 
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N I E U W 
EN NAAR IEDERS BEURS 

TOTAAL NIEUW... 
• • • 

ECONOMIC : bestudeerd, makkelijk aanpasbaar en snel 
reaÜzeerbaar dus géén prefab maar komfortabele goed 
afgewerkte woningen. 
BOUWPRIJS : slechts F 495.000,-

• - U . O 0 -

\ 

F 100.000 AAN KONTANTEN VOLSTAAN OP UW GROND 

QUALITY t 
-—non-

^ ^ • 

Selijkvlocn wrdieping. 

Gebouwd door kunstenaars in hun vak, oersterke materialen die bewezen hebben degelijk te zijn efficient... én praktisch en speciaal voor U 

uitgezocht. U zal fier zijn over dit werk. 

BOUWPRIJS: . .«hu F 1.075.000. , , ^„.„„o ^ ^ ^ KONTANTEN VOISTAAN OP UW GROND 

HIGH QUALITY : uw prestigieuse positie schept 
verplichtingen... ruime majestueuse hall, enorme 
living, ruim kantoor, bar, TV-pIaats, speelruimte, 
grote keuken, bergplaats, dubbele garage, 5 of 6 
slaapkamers, 2 badkamers, meidenkamer enz..; 
Toch blijft het voordelig. 

BOUWPRIJS vanaf slehts F 2.000.000,-

EERST VRAGEN .. D A N KOPEN.. - , 

Raadpleeg nog vandaag één onzer In format iecentra. . . bezoek on
ze realisaties : vi l la 's, eensgezinswoningen bu i tenverb l i j f , appar
tementsgebouw, fabr iek .. voor ieder van deze bouwdisc ip l ines 
staat een staf van gespecialiseerde medewerkers voor U klaar o m 
U met raad en daad b i j te staan b i l de keuze van een geschikte 
grond, het aspekt en de nut t ige inde l ins van de won ing , alsook 
b i l de f inanc ier ing van d i t alles word t U deskundig een leiddraad 
gegeven. 

Stuur daarom vandaag nosf éexe bon op en morgen xal U 

verbaasd opk i i ken naar de voordelen en mogel i jkheden 

die w i j U bieden. 

B O N 

NAAM : .. . . . . . . .r. 

ADRES : 

— beschik over een bouwgrond Gemeente : 
breedte ; 

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

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

op te ti. 

Handtekening 

Wat U nief alleen aankunf kan «KUNNEN » voor U klaarkrijgen. 

« KUNNEN » een wilskrachtige naam voor een groots bedrijf. 
A N T W E R P E N 

Meir 18 
Tel. (03)31.78.20 

CENT 
Onderbergen 43 
Tel (09)25.19.23 

GENK 
Winterslagstraat 22 

Tel. (011)544.42 

LEUVEN 
Brusselsestraat 33 
Tel. (016)337 .35 



1 ^ WIJ 

brasser in ''stemming 99 

DE SIMPATIEKSTE 
REKLAME DIE 
DENKBAAR IS... 

Onze sprookjesballons bedrukt 
met naam, merk, enz .. 

De onovertrefbare reklame.. . 
om een artikel te lanceren.. . of voor 
een w inke lopen ing . . . handelsfoor.. . 
braderi] .. reklamestoet.. open dag . . . 
kiespropaganda... 
Zend ons onderstaande BON toe om a l 
les te weten over t BALLONREKLAME 
met SUKSES . . 
Vraag tevens inl icht ingen over andere 
« bestsellers ». 
't Is kosteloos en zonder verp l icht ing. 

A. VANDENBROECK, Neerstraat 27 
HAMME ( O -VI ) Tel 052/47924. 

BON VOOR DOKUMENTATIE 

Graag ontv ing ik per omgaande uw 

dokumentat ie over • 

• reklameballonnen 

• reklamespeelballen in vinyl 

• reklamesponzen 

• bedrukte rektamepetjes 
( jockey-model en t i ro ler ) . 

Naam s , 

Beroep ; 

Adres : . „ 

rel. : 

meester 
kleermaker 

VERMEESCH 

STEENHOirWEHSVEST 5 8 
ANTWERPEN 
Tel. 31.35.83 

NflflR 
UW 

zo 'VEEL BETER 

VERMINDERING VOOR 
VIJ LEDEN 

HERMES 

Zuidlaan 54, Brussel 
V o l l e d i g e 

s e k r e f a r i a a t k u r s u s s e n 
STENO- en DACTYLOGRAFIE 

in v ier talen 
BOEKHOUDEN 

1 MODERNE TALEN 

HANDELSCORRESPONDENTIE 
ENZ 

DAG- EN AVONDLESSEN 

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

DE school waar Vlamingen 
zich thuis voelen 

Men xegt « Alle wegen leiden naar Rome » 
via de reisorganisaties van de 

V.T.B. Vlaamse Toeristenbond 

V.A.B. Vlaamse Automobilistenbond 

Vergunning Nr. 1185 Cat. A. 

natuurlijk ! 

Wi j bieden onxe leden een aangename trip ofwel 

per vliegtuig, per trein of met een voertuig. 

Hotel Tiziano 
Hotel Vi l la delle Rose 
Hotel Memphis 

8 dag. vl . 

8.750 f r . 
8.300 f r . 
6.650 f r . 

10 d trein 

6.950 fr. 
6.600 f r . 
4.900 fr. 

12 d auto 

5.920 f r . 
5.550 fr. 
^850 f r . 

A l le verdere inl icht ingen op het hoofdsekretariaa' • 
V.A.B.-V.T.B. Sint-Jakobsmarkt 45-47, An twerpen - Tel. 03/31.09.95 

Om onze klanten nog beter te dienen bl i jven onze kantoren 
vr i jdagavonds open tot 20 uur. 

• 
GEMEENTERAADS

VERKIEZINGEN 

V A N 11 OKTOBER 1970 

Te verkr i jgen ; 

TECHNIEK V A N DE GEMEEN
TERAADSVERKIEZINGEN 

— 25 f r . 

• HANDLEIDING VOOR DE 
GEMEENTEWET — 25 fr. 

Postrekening nr 51.40.69 van : 
J . Torfs-Berlaar. 

« VLAAMS GEMEENTEBELEID » 

nr 2-3/1970 (dubbel nummer) 

verschi jnt u i ter l i jk beg in sep

tember 1970 met de jongste ge 

gevens betref fende de gemeen

teraadsverkiezingen (w i j z ig ingen 

aan de gemeente- en de kies

wet , onder r ich t ingen) . 

Sekretriaat : Me lkouwens twg 29 

2590 BERLAAR 

OFFICIEEL VERDELER 
H. PELEMAN-MARCKX 

RADIO « PELMAR » 
Van den Nestlei 16 

ANTWERPEN 
Tel. 03.39.19.27 

BIJZONDERE VOORWAARDEN 
VOOR V.U.-LEDEN 

TELETON - ANEX 
• klasse TV toestel met door-

steekbeeldbuis 
• gepol i toerd notenhout 
• kanaalkiezer met voorselekt ia 

TELETON-ANEX 
1, Kwaadstraat - 9791 Elsegem 


