
eyskens speelt mee 

op 11 oktober 
Er komt geen nieuwe poging tot grond
wetsherziening vóór de gemeenteraadsver
kiezingen. Daarover is ieder het eens. Maar 
'dit wi l niet zeggen dat de regering er de 
brui aan geeft. Wellicht wi l ze na 11 okto
ber nogmaals de ring in voor een derde en 
laatste ronde. B.S.P.-voorzitter Collard staat 
jn de regeringsmeerderheid niet alleen met 
zijn hoop dat dan « een aantal politici ertoe 
'gebracht kunnen worden sommige van hun 
pozities te herzien ». Ten slotte waren er 
slechts enkele stemmen tekort, er is tijdens 
'de vakantie links en rechts wat gepraat en 

er zijn zelfs kadootjes uitgedeeld... AAaar 
hij twijfelt toch, of doet hij maar alsof ? 
Lukt het na 11 oktober niet de grondwette
lijke schuit los te slepen van de zandbank 
waarop ze vastzit, dan wi l hij daar geen 
drama van maken. « Met de gewone meer
derheid » kan heel wat gedecentralizeerd 
worden op bestuurlijk, kultureel en ekono-
misch gebied, meent hij. Jos van Eynde 
vindt dit een uitstekend idee : er kan véél 
gedaan worden zonder grondwetsherzie
ning maar « in de geest van de grondwets
wijziging ». 
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Manu Ruys pronostikeert als 
volgt : ofwel loopt de nieuwe 
poging op niets uit door de kop
pigheid van de P.S.C, en dan 
komt er een krizis of men roeit 
verder met de r iemen die men 
heeft, ofwel moeten « een aan
tal franstalige Brusselaars na 
11 oktober een redelijke oplos
sing aanvaarden ». Hij neemt 
zelfs de eventualiteit van nieu
we Vlaamse toegevingen niet 
onder ogen, de maat is méér 
dan vol. « De Financieel-Eko-
nomische Tijd » zegt het wat 
precieser : « Voor de Vlamin
gen kan er geen sprake meer 
zijn van een uitbreiding van 
het tweetalig brussels gebied. 
En men moet de taalkundige 
afbakening niet willen omzei
len via een agglomeratie van 
gemeenten of via ekonomische 
aspiraties van gewestelijke 
aard ». Hoe dan ook, na de ge
meenteraadsverkiezingen moet 
er een beslissing vallen en vol
gens « De Financieel-Ekono-
mische Tijd » kan die slechts 
leiden «naar hernieuwde staats-
s t rukturen door een ruime 
overdracht van bevoegdheden 
aan de twee gemeenschappen ». 

Wij zouden zeggen : naar een 
eerlijke vorm van tweeledig fe
deralisme. 

Maar ondertussen zijn er de 
gemeenteraadsverkiezingen en 
die zullen, hoe dan ook, een 
duidelijke invloed hebben op de 
regeringspolitiek na 11 oktober. 

Ook minister Tindemans gaf 
dit toe tijdens het B.R.T.-Ak-
tueel vorige dinsdag. «Wij moe
ten de gebeurtenissen afwach
ten», zei hij . Het belette hem 
niet tijdens dezelfde uitzending 
te betwisten dat de komende 
gemeenteraadsverkiezingen eni
ge nationale invloed zouden 
kunnen hebben. « Als wij nu de 
toekomst van het land zouden 
laten afhangen van de gemeen
teraadsverkiezingen — verkie
zingen die in de 3/4 van de ge
meenten een dorpspolitiek ka
rak te r krijgen — dan zouden 
wij onszelf veroordelen. Dat 
zou een schande voor de demo-
krat ie zijn », zo meent hij. 

Ook Piet van Brabant in «Het 
Laatste Nieuws » spreekt zich
zelf tegen. « De uitslag van de 
gemeenteraadsverkiezingen is 
inderdaad vaak een aanduiding 
nopens de gemoedsgesteltenis 
van de kiezers », schrijft hiV 
Maar even later beweert hij 
dan toch dat ze « een louter lo
kale .betekenis hebben », met 
uitzondering van Brussel wel
licht. 

Het is duidelijk dat de rege
ringsparti jen het (nationale) 
politieke belang van de komen
de gemeenteraadsverkiezingen 
zoveel mogelijk willen minima-
lizeren. Zij willen er zeker geen 
uit ing in zien van de gemoeds
gesteltenis van de kiezers t.o.v. 
de gevoerde regeringspolitiek. 
Maar aan de andere kant zitten 
ze toch te wachten op de uit
slag van deze verkiezingen om 
te zien hoe dan de kaarten zul
len liggen. 

En die kaarten moeten voor 
Vlaanderen zo gunstig mogelijk 
liggen. Hugo Schiltz zei het zo : 
« Indien blijkt dat de radikale 

Vlaamse stroming veld wint in 
Vlaanderen dan zal ieder Ver
standig politicus na 11 oktober 
met dat gegeven rekening hou
den wanneer het gesprek over 
de grondwetsherziening weer 
op gang komt ». Op zijn voor
stel dat de vlaamse partijen in 
elk geval eerst onderling over
leg zouden moeten plegen alvo
rens opnieuw aan de grond-
wetstafel te gaan zitten gingen 
de vertegenwoordigers van de 
C.V.P., de B.S.P. en de P.V.V. 
eens te meer niet in. 

De Volksunie zal de komende 
verkiezingsstrijd dus voeren in 
een dubbel perspektief : voor 
een doelmatig, modern gemeen
tebeleid terj bate van de mens, 
madr ook voor een sterkere 
vlaamse onderhandelingspozitie 
in de volgende etappe van de 
grondwetsherziening. En de 
nieuwe strukturen, die België 
weer leefbaar moeten maken 
en yiaand5.ren — eindelijk — 
zijn kansen geven, dat is een 
zaak die elke Vlaming aangaat, 
waar die ook woont. Wij moe
ten het goed voor ogen houden : 
de hele « waalse » grondwets
herziening van de ploeg-Eys-
kens is een grootscheepse po
ging om de evolutie in de rich
ting van het federalisme af te 
remmen, om de vlaamse ont
voogdingsbeweging te blokke
ren en elke verdere verande
ring ten goede onmogelijk te 
maken. Een zet van het unitai
re establishment dat zijn ver

worvenheden voor vele jaren 
wil veilig stellen tegen de op
dringende Vlaamse beweging 
in. Daarom moet alles beton-
vast gegoten worden, zodat 
niets meer kan bewegen. Daar
om al die grendels en alarm
procedures. De Vlaamse Leeuw 
moet worden ingekerkerd, op
dat de heren verder hun oude 
spelletjes zouden kunnen spe
len. 

Daarom mag de Vlaamsbe
wuste kiezer op 11 oktober zich 
geen dorpspolitieke oogkleppen 
laten opzetten. Hij moet weten 
dat zijn vlaamse stem te Brus
sel evengoed zal meespelen als 
in zijn teergeliefde Mechelen 
of Zoetenaaie. 

Dit besef moet overal waar 
vlaamse lijsten of V.U.-lijsten 
worden ingediend maatgevend 
zijn. Onderlinge geschillen, per
soonlijke ambities, zelfs eer
biedwaardige tradit ies moeten 
daarvoor wijken. Alles moet 
gedaan worden opdat op 11 ok
tober de radikale vlaamse stro
ming versterkt uit de bus 
komt. 

Gebeurt dit niet, dan zal 
Vlaanderen het gelag moeten 
betalen. 

Gemeenteraadsverkiezingen 
hebben ongetwijfeld een groot 
plaatselijk belang. Ditmaal zijn 
ze — zeker in de grotere ge
meenten en in de steden — van 
nationale betekenis. Om het la
pidair te zeggen : Eyskens 
speelt mee op 11 oktober. 

De gekende groothandelaar in demagogie, Paul Van den Boey. 
nants, is te Brussel opnieuw begonnen door middel van zwaar 
geld het kiezerskorps te manipuleren. In een pamflet legt hij aan 
de Vlamingen van Eisene uit waarom zij zeker niet voor de 
Volksunie mogen kiezen. « Hun doel is federalisme », zo schrijft 
hij . «Zij ijveren voor de overheveling van alle administrat ieve 
diensten en van de industriële en kommerciële firma's naar 
Vlaanderen. Die eis heeft verlies van werkgelegenheden en de 
ekonomische dood van Brussel tot gevolg. De vlaamse handelaars, 
arbeiders en bedienden zullen de slachtoffers zijn, want zij zullen 
hun broodwinning te Brussel verliezen.» 

Hij zegt er natuurli jk niet bij dat die honderdduizenden Vla
mingen, die nu elke dag naar het o zo gastvrije Bruxelles pende
len, dan lonend werk zullen vinden in hun eigen streek. Dat he t 
inkomen van de Vlamingen dan wel eens zo hoog kan oplopen 
als het nu is voor bevoorrechte (frankofone) Brusselaars : ver 
boven het landsgemiddelde uit. 

In een privé-brief (3,5 fr per s tuk), gericht tot de circa 50.000 
adressen van «Bqdden en Dechy» (beroeps- en handelszaken) 
t racht hij de welgedane Brusselaars te beroeren tot in het diep
ste van hun ziel. « Als de huidige opwinding, ruzie en verscheurd
heid te Brussel blijven voortduren, zal onvermijdelijk en heel 
spoedig het federalisme triomferen. En aangezien het federalisme 
niet leefbaar is in België, zal het een jaar later omslaan in sepa
ratisme, wat betekent dat wij zullen afzakken tot het peil vau 
een f rans of... een hollands arrondissement.» 

>r Zijn '^alPgumenten 9f 

Zó gruwelijk zijn de gevolgen van het federalisme! Maar dat la 
nog niet alles, luister maar : «Federalisme-separatisme betekent 
ruwweg de halvering van de inkomsten der brusselse bevolking, 
d.w.z. van uw kliëntele. Indien U een woning bezit, een apparte
ment, een kantoor, een handelsonderneming, kunt U zich best 
voorstellen welke ramp zou dreigen op het vlak van de onroeren
de goederen : nu reeds staan voor twee miljard fr appar tementen 
en kantoren te koop of te huur in Brussel !» 

Tot daar de orakelende staatsminister. Als wij het nu eens op 
zijn niveau zouden willen stellen, dan kan het ook zo klinken : 
« Als het gestook van de franstalige imperialisten te Brussel blijft 
voortduren, zal België onvermijdelijk en heel spoedig uiteenval
len. Als er ten minste geen eerlijk federalisme komt. En dan 
komt Brussel tussen twee stoelen terecht. Want de Vlamingen 
(én veel Walen) zijn het bedrieglijke unitaire sisteem hardstik-
ke beu. Als Brussel de profiterende slokop wil blijven, in plaats 
van een vriendelijke hoofdstad voor alle Belgen, dan zal Vlaan
deren zich tegen haar keren. En zonder Vlaanderen en de Vla-
mingen kan Brussel niet leven. Behoud van het unitarisme, zoals 
Van den Boeynants dit wil, leidt onherroepelijk tot een grote uit
barsting. Vlaanderen en Wallonië zullen elk hun eigen weg gaan. 
Dan pas zullen de inkomsten van de Brusselaars ineenschrompe
len, de handelaars zullen hun kliënteel verliezen, woningen, 
appartementen, kantoren en handelsondernemingen zullen waar
deloos worden. De « dag des oordeels » komt naderbij : nu reeds 
staan te Brussel voor twee miljard appartementen en kantoren to 
koop. De onomkeerbare evolutie is aan de gang. 

« Als er niet spoedig federalisme komt. dan zal Brussel sterven. 
En zelfs een Van den Boeynants met al zijn geld zal de loop van 
de geschiedenis niet tegenhouden. Brussel heeft nog één kans i 
een werkelijke federale hoofdstad worden.» 
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VERVALST FEDERALISME 

Eens heeft minister De Sae-
ger — om de Vlamingen afke
rig te maken van federalisme — 
gezegd dat wij het behoud van 
de huidige unitaire staat moes
ten nastreven omdat dit de 
kans gaf... Wallonië te verfran
sen ! Want onze numerieke 
meerderheid zou in een unitai
re staat volledig tot haar recht 
komen en dus zouden wij Wal
lonië vervlaamsen. Dat doet ons 
denken aan wijlen van Cauwe-
laert die aan de Vlamingen 
vroeg, veel kindjes te kopen, 
die ons de numerieke meerder
heid moesten bezorgen en dus 
onze rechten. Wij wachten nog 
en nu de meerderheid er is, wil 
men ze ongedaan maken met 
« grendels » ! 

Kunnen wij Wallonië ver
vlaamsen, gesteld dat we het 
zouden wensen (en voor zover 
ik weet, wensen de Vlamingen, 
ook de Volksunie dat nie t ) . 
Neen, wij zullen dat nooit kun
nen, het zal altijd een droom
beeld blijven : de unitaire par
tijen en vakbonden zijn zo ge-
struktureerd dat de Vlamingen 
nooit Wallonië, laat staan Brus
sel, zullen kunnen vervlaamsen. 
Trouwens, het is geweten dat 
de Vlamingen in een unitaire 
staat, zich laten verfransen door 
de bestaande sociale geldelijke 
druk. 

Nu zie ik sinds enige tijd een 
kneepje dat gebruikt wordt te
gen de Vlamingen : er worden 
federalistische strukturen ge
bruikt om het unitarisme in 
stand te houden ! Er komt een 
« vals federaliisme » om het 
échte tegen te houden. Zó houdt 
men de unitaire staat in stand 
Men begint nu al met de pari
teit voor de ministers. Maar de 
Vlamingen krijgen vooralsnog 
niet de pariteit in de brusselse 
agglomeratie : hier staat «men» 

aarzelend. Zoals « men » aar
zelend staat inzake het toeken
nen van een postnummer aan 
de gemeenten van de Voer
streek. De Walen echter kregen 
te Komen en Moeskroen wél 
een postnummer. In de « na
tionale » partijen is er pariteit , 
kunnen de Walen en franstali-
ge Brusselaars dus beletten dat 
Vlaamsgezinden, in Wallomë 
woonachtig, zich infiltreren in 
Waalse vakbonden of organiza-
ties. In Vlaanderen zelf echter 
zijn er heel wat franstaligen, 
die sinds jaar en dag vlaamse 
organizaties « beïnvloeden » 
(bvb. in sportkringen) omdat 
de unitaire staat dit mogelijk 
maakt. Hier dus geen pariteit 
of federalisme. Men ontzegt de 
Vlamingen de échte pariteit : 
de federale staatsstruktuur. 

Men paait ons, men werpt 
ballast uit, maar één ding wil 
België ons niet geven r dat de 
kern van de zaak uiteindelijk 
haar beslag krijge want dat is 
tegen het financieel belang van 
« les grandes families ». 

zakelijke hulp van derde (n) te 
bedenken. Tans wordt alle ge-
handikapten op 65-jarige leef
tijd immers hun « tegemoetko
ming » volledig ontnomen : Va
dertje Staat beschouwt deze 
diep ongelukkigen blijkbaar en
kel nog goed voor de « gaska
mer » ! Om iedereen minstens 
een wettelijk minimum ouder
domspensioen te verlenen, is er 
blijkbaar ook geen geld genoeg 
in kas, terwijl sommige staats
ambtenaren pensioenen genie
ten welke ze zelf niet kunnen 
...verleven ! In deze z.g. « wel
vaarts taat » leven er nog hon
derdduizenden in de ellendigste 
levensvoorwaarden ! De plicht 
van al onze V.U.-mandatarissen 
is in de eerste plaats dan ook 
aan echte sociale politiek te 
doen, alsook elk van overheids
wege financieel geknoei in de 
kiem te smoren en alle misbrui
ken uit te schakelen ! Geen 
woorden maar daden ! 

de franstaligen bij deze politie
ke eenmaking zouden bedrei
gen. 

Waarom deze voorbarige 
vrees, deze ongegronde bezorgd
heid ? De Walen hebben im
mers met hun handlangers het 
afdoende middel uitgevonden 
tegen dit « dreigend onheil » : 
De muilbanding van de meer
derheid door een schabouwehjk 
stelsel van grondwetgrendels 
en grendeltjes, mitsgaders « pa
riteit », « fifty-fifty-verdeling » 
en andere privilegiën. Een 
maakwerk evenwel met een on
zekere toekomst ! 

Wat zij tans met 5 miljoen 
Vlamingen aandurven, zouden 
zij zonder blozen met 19 mil
joen Nederlanders trachten te 
bolwerken, als ze mettert i jd 
hun Pappenheimers hebben 
kunnen kweken. 

Evenwel : ging het hen heden 
ernstig om elke minorizering 
(zonder meer) onherroepelijk 
af te weren, ze zouden met vol
le zeilen aansturen op « federa
lisme », reeds lief aan J. Des-
trée en A. Renard. « Elk mees
ter in eigen tehuis, doch samen 
in hetzelfde huis » is een eer
lijk, rationeel en duurzaam 
princiep. 

In Benelux van morgen ware 
dit voor Wallonië, in het licht 
van zijn autonomie, beslist ver
kieslijker boven de reële geva
ren van een gedroomde aanslui
ting bij Frankri jk. 

G.S., Haaltert . 
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Vber Uun TM ik blid 110 Vi koittng 

Ik ben het volkomen eens 
met wat W P . , Kessel-Lo onder 
nootdmg « Geen woorden maar 
daden » in « Wij » d.d. 22 au
gustus jl. schrijft. 

De o.m zopas spoorloos ver
dwenen N.M.K.N.-miljoenen to
nen voldoende aan hoe er met 
het geld van de belastingsbeta
ler geknoeid wordt. Vadertje 
Staat smijt het geld langs deu
ren en vensters weg. Misbrui-

-ten^n^^f"".''.^^!,-®^^*^'^ vast te 
stellen Staatc'oedienden deinzen 
er niet voor terug een bijver
dienste m « 't zwart » u t te 
oefenen en aldus een ander het 
brood te ontnemen ! Dat ze 
daarbij nog hun eigen werkge
ver « bestelen » (de Staat) door 
geen belastingen op deze bij
verdienste te betalen is het 
minst van hun bekommernis ! 
Oprustgestelde staatsbedienden 
hebben nog een « full-time » 
betrekking, iets wat ouderdoms-
gepensioneerden (van de priva
te sektor o.a.) absoluut niet mo
gen ! Toch zegt de Grondwet 
dat... alle Belgen gelijk zijn 
voor de Wet. 

Hoewel het geld van de be
lastingbetaler langs deuren en 
vensters buitengegooid wordt, 
vindt de Staat blijkbaar geen 
geld om de 65-jaar oud gewor
den zwaar-gehandikapten met 
een « aanvullende ouderdoms-
tegemoetkoming» voor de nood-

F.D.F-senator Thiry vreest in 
de Vrije Tribune van «Le Soir» 
onder de titel « Voir plus loin » 
de minorizering van de franko-
fonen in een geïntegreerd Be
nelux, wegens de enorme 
noord- en zuid-nederlandse 
meerderheid. H: vestigt de aan
dacht van zijn taaigenoten op 
de « grote gevaren » die alsdan 

Wil U de verkiezingen te Ant
werpen nog afgetekender win
nen ? Val dan het grondig ver
keerd havenbeleid aan (expan
sie op L.O. die lucht- en wa
terbezoedeling meebrengt) en 
vooral het totaal onbegrip voor 
natuurbescherming. Weet u dat 
de Kon. Vereniging voor Na
tuur- en Stedenschoon plannen 
had voor de ekerse dijk en dat 
de stad er voor enkele ja ren 
geen oog op had ? 

P.V.C, Antwerpen. 

GEEN NEDERLANDSTALIGE 
KANDIDATEN 

^ Verieden week ging ik naar 
de VU.B.-U.L.B. (Vrije Univer
siteit Brussel) inlichtingen vra
gen in verband met een plaats 
als geneesheer-assistent voor 
volgend jaar in de St. Pieters-
klinieken te Brussel, daar ik dit 
jaar het 4e doktoraat genees
kunde volg aan de K.U.L. 

Men heeft mij van de neder-
lanstalige fakulteit geneeskun
de (Dekaan Prof. Van den 
Driessche) naar de C.O.O. ge
stuurd, waar men mij zelfs geen 
inlichtingen kon verstrekken in 
verband met de weg die ik 
moest volgen om te solliciteren. 

Is het omdat ik uit Leuven 
kom dat men : lij opzij zet ? 
Men geeft mij zelfs niet eens 
de kans op de lijst te staan van 
de kandidaten. 

In Gent en in Nederland bi j 
voorbeeld wordt men veel be
ter ontvangen. Dit weet ik van 
vele vrienden uit Leuven die 
daar aanvaard zijn als genees
heer-assistent. 

En dan zullen zij weer zeg
gen dat er geen nederlandstal i-
ge kandidaten zijn en de mooie 
postjes onder elkaar verdelen. 
Hoelang zal men de taa lwet ten 
blijven overtreden ? 

Hopelijk wordt de V.U.B.-
U . L B . zo vlug mogelijk ge
splitst en zal er dan misschien 
iets veranderen, alhoewel ik de 
indruk heb dat men aan de 
V.U.B, nog liever vrijzinnige 
franstalige kandidaten zal aan
nemen dan nederlandstalige die 
uit Leuven komen. 

W.C . Korbeek-Lo. 

De redaktie draagt geen ver
antwoordelijkheid voor de in
houd der gepubliceerde lezers-
hrieven. Ze behoudt zich het 
recht van keuze en inkorting 
voor. Over de lezershrieven 
wordt geen briefwisseling ge
voerd. 
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Bet r . : affichenslag. 

De eers te schermutselingen in de s t r i jd om de 
macht in de gemeentehuizen, waaraan de kiezers 
en kiezeressen op II oktober met het zwarte pot
lood - voor heel wat kandidaten tans een soort 
zwaard van Damokles - een einde zullen maken, 
zijn begonnen. 
Te Anderlecht, waar de redaktie van "WIJ" ge

huisvest i s - zonder ingeschreven te zijn in de 
reg is te rs van de "kampioen der onomkeerbare ver -
fransing" burgemeester Simonet - zijn we momen
t ee l de geamuzeerde getuigen van een eerste veld
slag tussen Goliath Simonet en David Vlaamse Be
langen. In tegenste l l ing met de jongste p a r l e 
mentsverkiezingen heeft Simonet deze keer grote 
zu'art'-^:it-beddelakens m®t zijn lange Mefisto-fi -
guur en al leen de herhaalde slogan "S iraonet-An-
derlecht" als achtergrond doen aanplakken op afge
huurde panelen. De t r iko lore en drievoudige S i 
monet van maart 1969 i s thuis gebleven. 
Het deed ons - en vele brusselse Vlamingen - ge

noegen dat de eerste r iposte op deze anderlechtse 
personenkultus van de Vlamingen i s gekomen: op 
ieder simonets beddelaken werd zijn gezicht ne t 
jes overplakt met de zwart-gele affiche van 
"Vlaamse Belangen gaan voor", ^e hebben twee da
gen van een Sirr.onet met een flam.ingantisch hoofd 
kunnen genieten, daarna werd de vlaa'^.se indringer 
met twee Simonet-afbeeldingen even netjes overolakt. 
•Iet wachten i s nu op de volgende overplakking . . . 
Onze anderlechtse vrienden hebben ons in elk ge

val geleerd dat met kleine middelen slaande r e -
zultaten kunnen bereikt worden. Een - net te - t i p 
voor a l l e "vlaamse plakkers*. jjA, 



Een haagse amateur neemt het 

>voord 

onze pers 

op de keper 

beschouwd? 
'(aco) De bijdrage die de «Haagse 

Post» gewijd heeft aan de pers in 
Vlaanderen kan ons slechts matig vol
doen. Enkele bedenkingen en bemer
kingen zijn raak, maar meestal herhaalt 
de hoofdredakteur onjuiste of verouder
de praatjes van lui die over de peis in 
Vlaanderen feitelijk niet veel afweten. 
Het blijft allemaal toch zo amateuris
tisch ! 

Dat hij over het weekblad « WIJ » on
gunstig oordeelt, kunnen we rustig in 
bet midden laten. We kunnen kritiek 
verdragen. Het centrale gegeven_ van 
de wisselwerking tussen Volksunie en 
de pers in Vlaanderen is hem volledig 
ontgaan, nl. het feit dat verscheidene 
Vlaamse dagbladen een zo groot aantal 
V.U.-leden en -kiezers onder hun lezers 
hebben dat ze dit deel van hun kliën-
teel van hun markt en van de openbare 
Opinie niet kunnen negeren. Het is de 
eerste maal in de geschiedenis van de 
Vlaamse pers dat grote dagbladen met 
deze werkelijkheid gekonfronteerd wor
den. 

Voor de direkties van die kranten, én 
voor de leiding van de VorKsunie stel
len er zich aldus een reeks problemen 
die, naar het ons voorkomt, tot nog toe 
langs beide kanten nogal pragmatisch 
en rustig zijn aangepakt. Het verbaast 
ons dat de H.P.-reporter hiervan niets 
bemerkt heeft. 

Wat hij schrijft over « Gazet van Ant
werpen» toont aan dat zijn informatie 
hierover niet verder reikt dan verou
derde praatjes aan de vlaamse tapkast, 
ff Gazet van Antweropn» zou volgens 
hem braafjes in de 1 n van de «Stan
daard «-groep lopen, m afwachting dat 
die groep de «Gazet» opslorpt. De in
gewijden zullen wel ii misch glimla
chen als ze dat lezen. 

We weten niet of de h. De Smaele 
eraan denkt «Gazet van Antwerpen^» 
te kopen. We geloven dat niet... Maar 
IlKhen hij het wüde, zou hij het niet 
kunnen. Daarvoor ontbreken hem de 
financiële middeitn. «Ga/et van Ant
werpen » zit ook niet uit te kijken naar 
een koper. 

Wie iets of wat op de hoogte is van 

de bedrijfsekonomïsche kant van de 
vlaamse pers, weet dat «Gazet van 
Antwerpen » — d.w.z. N.V. De Vlijt — 
de personderneming is die in België, in 
verhouding tot haar lezersaantal (méér 
dan 200.000) en haar bedrijfskapitaal 
veruit de hoogste winsten maakt. Inza
ke likwid'teiten is de «Gazet» zo sterk, 
dat de h. De Smaele er ongetwijfeld 
met bewondering, en, wie weet, met een 
beetje nijd, naar opkijkt. 

Wat de H.P.-reporter zegt over «De 
Nieuwe Gazet» kunnen we gedeelteliik 
onderschrijven : dat liberale blad blijft 
niet bij de pakken zitten, al is in onze 
ogen hét fenomeen van de antwerpse 
dagbladmarkt toch de «Gazet van Ant
werpen ». Maar met haar pogingen om 
jeugdige lezers aan te trekken heeft de 
«Nieuwe Gazet» toch inderdaad wel 
goed promotiewerk gedaan. 

Over « Volksgazet» kunnen we rustig 
heenstappen. 

Er werd in de jongste tijd veel over 
de pers geschreven. Meestal was het 
uitgangspunt een zorg die we delen, 
namelijk de bekommernis over de hand
having van de vrijheid van mening en 
van voorlichting in de sektor van de 
geschreven pers, en op het gebied van 
radio en tv. We menen in alle beschei
denheid te mogen zeggen dat de Volks
unie steeds haar man heeft gestaan m 
dit debat. 

Ons wantrouwen jegens de financië
le grootmachten en hun rol in perskon-
centraties is bestendig, doodeenvoudig 
omdat het behoud van de vrijheid en 
het afweren van de monopolisten een 
kwestie van leven of dood is voor de 
sociale en nationale ontvoogding van 
ons volk, en voor de politieke kansen 
van de Volksunie in dit land. 

Maar dat is nog geen reden om zich 
tevreden te stellen met onvolledige en 
verouderde nieuwsgaring. 

Een buitenlander die begreep 

99 koning 

enige 

belg^' 
ïy.d.v.) Onder bovenstaande titel pu

bliceerde het « Hamburger Abendblatt» 
van 18 augustus een artikel van de duit-
se S.A.D.-korrespondent Bodo Radke dat 
wij, omwille van zijn interessante in
houd betreffende Brussel, hierna in ver
taling brengen. 

« Na vijf studentenjaren aan belgische 

universiteiten is een jonge Kongolees in 
zijn vaderland teruggekeerd. Zijn staats
hoofd Moboetoe wil van hem weten wat 
hem in het voormalige moederland van 
de voormalige kolonie Belgisch-Kongo 
de sterkste indruk nagelaten heeft. 

De neger aarzelt geen ogenblik met 
zijn antwoord : de heftigheid, mijnheer 
de prezident, waarmee de afzonderlijke 
stammen in Belgié elkaar bevechten. Ik 
geloof dat men die mensen daar te 
vroeg hun onafhankelijkheid gegeven 
heeft. 

« Deze bijtende anekdote behoort tot 
het standaard-cinisme waarmee de tien
duizend niet-Belgen, die in Brussel ge-
stationneerd zijn en aan de vereniging 
van Europa (heten te) werken, de eska-
latie van de machtsstrijd tussen de twee 
grote volksgroepen van hun gastland — 
de Vlamingen en de Walen — gewoon
lijk kommentariëren. 

« Inderdaad is het voor de buitenlan
ders die in België wonen praktisch on
mogelijk om de gestadig toenemende 
verbetenheid van de machtsstrijd tussen 
Vlamingen en Walen niet met onbegrij
pend hoofdschudden te volgen ». 

De brusselse S.A.D.-korrespondent. die 
ook de vlaamse moedertaal van toch 
60 t.h. van alle Belgen machtig is en ze 
dikwijls in de « frankofone » brusselse 
binnenstad als test gebruikt, gelooft dat 
het hem juist daardoor mogelijk is een 
diepere kijk op de achtergronden van 
de schijnbaar zo onbegrijpelijk strijd te 
krijgen. 

« Verplaatsen wij de situatie vaK. de 
vlaamse bewoners van het bij wet offi
cieel tweetalige Groot-Brussel naar 
Hamburg. Daar rijdt dus iemand van 
Altona naar de Mönckebergstrasse om 
in te kopen. Hij is gewoon, thuis in fa
milie- en vriendenkring hoofdzakelijk 
Platduits te spreken. In de Mönckeberg
strasse bedient hij zich zekerheidshalve 
al van het Hoogduits. Maar niettemin 
wordt hij in het centrum van zijn eigen 
vaderstad als een dorpsidioot behandeld. 
Uitsluitend Frans-parlerende verkoop
sters laten hem hooghartig staan. Win-
keleigenaars betreuren in het Frans dat 

« jammer genoeg » niemand in de win
kel Duits verstaat. De klant zou maar 
best in het Frans zeggen wat hij wil. 

« Hoe zou de man uit Altona daarop 
wel reageren ? Nu, België's Vlamingen 
hebben zich vele generaties lang zulke 
minachtende behandeling in hun eigen 
land moeten laten welgevallen. Tot vóór 
niet zo lange tijd waren zij de politiek 
en sociaal onderdrukte meerderheid. 
Wie vooruit wilde komen, moest zich 
noodgedwongen op « frankofoon » oni-
schakelen. Waardoor bij velen de wil 
steeds vastbeslotener werd om de ver
houdingen in België te veranderen en 
de Waalse overheersing te breken. 

« In de negentien officieel tweetalige 
gemeenten van de hoofdstad Brussel 
botsen de tegenstellingen tussen de 
« frankofonen », die zich door « het 
vlaamse imperialisme » bedreigd voelen, 
en de zelfbewuster wordende Vlamin
gen steeds heftiger op elkaar Pogingen 
van de regering om een reeks kompro-
mis-regelingen in de belgische grondwet 
te verankeren, mislukten kort vóór de 
parlementaire vakantie tengevolge van 
de weerstand der ekstremisten uit bei
de kampen. En hoe meer de gemeente
verkiezingen begin oktober naderen, des 
te brizanter worden de wederkerige 
verdachtmakingen, scheldpartijen ea 
oorlogsverklaringen. 

« Zo blijft als gemeenschappeliik dak 
voor het begrip « belgische natie » al
leen nog koning Boudewijn uit het duit-
se vorstenhuis von Sachsen-Coburg over. 
Dikwijls heeft men hem sarkastisch de 
enige Belg in België genoemd. Vóór een 
paar maanden scheen het alsof hij in de 
persoon van Eddy Merckx, de 25-iarige 
wielrennende inkomen-miljonnair, een 
assistent bij de simbolizering van de 
belgische eenheid zou krijgen Maar de 
ster van Eddy's populariteit is spi.its 
zijn tweede overwinning in de Ronde 
5̂an Frankrijk, aan het verbleken Ook 

van het « Merckxisme » gaat voor de 
negen millioen inwoners van België 
geen bindende kracht meer uit Nie
mand weet wat de hete herfst zal bren
gen... ». 

OP DE DREMPEL VAN 
cc BELANGRIJKE ENTITEIT » 

Het is misschien niet « aktueel » 
tans over Benelux te schrijven, 
maar er zijn toch wel een paar za
ken die onze aandacht wettigen. 

In de eerste plaats is er het feit 
dat ons slechts een viertal maan
den scheiden van de versnelde af
braak der inter-benelux-grenzen, 
voor het grootste gedeelte al op 1 
januari 1971, de rest in de loop 
van volgend jaar. Een dergelijke 
afbraak binnen de E.E.G. is — 
volgens de meeste waarnemers 
van de evolutie in de E.E.G. — 
nog in geen jaren te verwachten 
in het Europa der Zes. Daardoor 
versrroot meteen het gewicht van 
BeuEütx als entiteit in de westeu-
ropese integratiebeweging. Dat 
zullen we pas voorgoed beseffen 
in de loop van volgend jaar, des 
te meer daar in het zelfde jaar 
een verdere stap wordt gezet naar 
de koördinatie en zelfs naar vol
ledige eenmaking op verscheidene 
gebieden. 

Zo begint op l januari 1971 het 
Benelux-Merkenbureau te Den 
Haag met zijn aktiviteit en gaat 
midden 1971 het Benelux-Genees-
middelenbureau te Brussel van 
start. Verder begint de koördina
tie van het ekonomisch beleid op 
gang te komen, terwijl een pro
gramma voor koördinatie van het 
sociale beleid aan de Benelux 
Ekonomische en Sociale Raad van 
Advies werd voorgelegd. De so
ciale koördinatie loopt minder 
vlot van stapel omdat de diversi
teit van de sociale stelsels zeer 
groot is. De zopas in Nederland 
van kracht geworden nieuwe wet
geving op de arbeidsonbekwaam
heid is een grote stap vooruit, 

doch het is zeer de vraag of deze 
wet de harmonizering van de so
ciale wetgeving in Benelux-ver-
band in de hand zal werken. Van
zelfsprekend heeft de sociale voor
uitgang voorrang op de harmoni
zering en kan men ook stellen dat 
de partners, die op bepaalde ter
reinen een achterstand vertonen, 
maar een inspanning moeten doen 
om door de vermindering der ver

met een begin van gelijkschake
ling naar het hoogste niveau, hoe 
moeilijk dat ook is zoals we in
leidend met betrekking tot Bene
lux onderstreepten. 

Andere vormen van verdere 
doorgedreven Benelux-samenwer-
king tekenen zich af zoals de re
cente voorstellen voor de koördi
natie van het wisselkoersbeleid, 
terwijl inzake ruimtelijke orde-

BEROEPSHALVE BEKEKEN 

schillen de harmonizatie te ver
snellen. Eenzelfde opmerking kan 
uiteraard voor de harmonizatie in 
E.E.G.-verband gemaakt worden, 
met dien verstande dat door het 
groter aantal partners deze har
monizatie nog trager zal verlopen 
dan in Benelux, dat dan toch al 
een twintigjarige « inrijperiode » 
achter de rug heeft. Dat wil nu 
niet zeggen dat er in europees ver
band geen vooruitgang wordt ge
boekt, integendeel. De « verlossen
de europese konferentie » van Den 
Haag viel trouwens ongeveer sa
men met de Benelux-konferentie 
te Luxemburg op 6 juli jl. Men 
mag daarbij wel vaststellen dat 
de ene « opleving » de andere in 
de hand werkt. Dat gebeurde tien 
jaar geleden ook met de start van 
de E.E.G., toen bijna terzelfder 
tijd het nieuwe Benelux-Uniever-
drag werd gesloten. We stellen 
dus in beide sektoren een nieuwe 
start vast, zelfs op het gebied van 
de maatschappelijke zekerheid 

ning reeds in 1969 een zekere 
vorm van samenwerking ontstond. 
Deze evolutie is o.m. het gevolg 
van de verhoging van het overleg-
peil, nl. van de ambtenaren (via 
het Sekretariaat-Generaal van Be
nelux) naar de ministers, waaruit 
nu ministeriële werkgroepen zijn 
ontstaan. Bij de drie regeringen 
werd reeds aangedrongen dit stel
sel te veralgemenen, op welk ver
zoek de regeringen trouwens zijn 
ingegaan, zodat Benelux-minister-
werkgroepen tans bijna op alle 
gebieden bestaan. Zo komt deze 
maand de Benelux werkgroep van 
de ministers van Financiën en 
van Ekonomische Zaken bijeen 
om de netelige kwestie van de 
eenmaking der aksijnzen te be
spreken, die in het slop was ge
raakt ingevolge belgisch-luxem-
burgse bezwaren die vooral ver
band houden met de koppeling in-
dekscijfer-lonen-en-wedden. die de 
belgische regering verplicht tot 
periodische uitgaven (over het 

jongste indekscijfer ontstond trou
wens een konflikt tussen regering 
en vakbonden) die uiteraard in
vloed hebben op de begroting Wat 
dan door Brussel en Luxemburg 
tegenover Den Haag wordt inge
roepen om o.a. de unifikatie van 
de aksijnzen te verdagen. 

Er zijn overigens minder be
kende beslissingen van de jongste 
Beneluxtop die nochtans het ver
melden waard zijn : het mekaar 
raadplegen over het aantrekken 
van buitenlandse industriële ves
tigingen (om het overbieden te
gen te gaan, een praktijk die ech
ter met steviger middelen dan 
tans zal moeten te lijf gegaan 
worden, des te meer daar ook in 
E.E.G.-verband op dit vlak een 
echte anarchie heerst) Van een 
Benelux-afsuraak op dit gebied 
hopen nochtans sommigen een 
model-« gentlemen's agreement » 
te maken voor E.E.G.-gebruik. Ge
streefd werd ook naar een harmo
nizatie van de reglementering van 
de uitvoer van oorlogsmateriaal 
(wat bepaalde belgische « slipper
tjes » niet uitsloot. ) en naar de 
versterking van de gemeenschap
pelijke elementen in het Bene-
lux-zeehavenbeleid, nog een ter
rein waar er van enige samenwer
king nog lang geen sprake is doch 
veeleer van een moordende kon-
kurrentie. 

Oovallend in de officiële kom-
mentaar over deze Beneluxtop 
(die pas nu doorsijpelt) is het stil
zwijgen over de kulturele integra
tie, nog steeds het stiefkind (of 
het spookbeeld) in het belgisch 
huishouden en waar tegenover het 
officiële Nederland voor als na 
huiverig staat Geen inmenging in 
binnenlandse aangelegenheden 
ziet u... 



WIJ 

VL... 

Een VL achter op de wagen, 
als manifestatie van federalis
tische gezindheid, is het meest 
efficiënte middel om een frans-
dolle Brusselaar tot onvertogen 
daden te brengen. Een VL 
werk t bij hem als de klassieke 
rode lap op een stier. Liep nu 
kortgeleden zo'n « manneke-
pis » in Oostende rond. Hij zag 
op een parking een wagen met 
VL en dies besloot hij ertoe dit 
« onwettige » kenteken er da
delijk af te rukken. Maar hij 
had geen geluk : niet alleen 
was de wagen eigendom van de 
oostendse adjunkt-politiekom-
missaris, maar bovendien stond 
die, samen met enkele agenten, 
het gedoe van de Brusselaar 
gade te slaan. Proces-verbaal 
werd opgesteld en binnenkort 
mag de verontwaardigde unita-
rist zich komen verantwoorden 
bij moeder Justitia te Brugge. 
Wij zijn benieuwd in welke 
mate de veelbesproken proku-
reur Vossen dit stekelige voor
valletje zal ter har te nemen. 

...WETTELIJK 

In elk geval, die Brusselaar had 
alleen het recht om met zijn 
ongewijde handen van die wa
gen af te blijven. In de grond
wet staat nog altijd het recht 
ingeschreven voor ieder staats
burger een eigen opinie te heb
ben en die ook te uiten Boven
dien is een wagen tot nader or
der nog altijd te beschouwen 
als een privé-bezit. Iedereen 
mag — volkomen wettelijk — 
via zijn wagen de wereld kond 
doen dat hij tegen waterver
ontreiniging is, dat hij voor
stander is van « make love, not 
ware », dat hij -aanbidder is 
van Eddy Merckx, en dus ook 
dat hij voorstander is van een 
federale hervorming van de 
belgische staat. Of moeten wij 
morgen alle trikolore linten 
van J.B.J.-auto's gaan aftrek
ken omdat wij dat nu eenmaal 
onzedelijk exhibitionisme vin
den ? Het is alleen maar jam
mer dat niet méér overtuigde 

federalisten een VL op hun wa
gen aanbrengen. De vrees voor 
een schrammetje op het glan
zende koetswerk, de vrees dus 
voor franskiljonse onverdraag
zaamheid, zit er blijkbaar diep 
in. Och kom, een auto is toch 
al lang geen statussimbool 
meer. 

de « Bond van Grote en van 
Jonge Gezinnen » oordelen dat 
dit niet moet gebeuren met het 
geld dat bestemd werd voor de 
kinderbijslagen. 

PAARDEKOPER 

De benoemmg van dr. Paar-
dekooper tot hoogleraar neder-
landse taalkunde aan het uni
versitair centrum van de K.U.L. 
te Kortri jk heeft de woede ge
wekt van de «Libre Belgique», 
die niet kan dulden dan een 
« buitenlander die zich reeds 
vaak aan anti-belgische verkla
ringen te buiten ging en daar
door spreekverbod opliep » nu 
zoveel als de jeugd in Vlaan
deren zal « vergiftigen » van
op het leergestoelte. Deze uit
val en een repliek daarop gaf 
zelfs aanleiding tot een pole
miek tussen het brusselse blad 
en « Het Volk ». 

We vinden deze benoeming 
best, slechts mogelijk in een 
beginfaze van autonomie Wat 
de « Libre » betreft, moge het 
volstaan tot haar te zeggen : 
bemoei u met uw eigen zaken... 

HET MILJARD 

Heel binnenkort zal de rege
ring wel moeten komaf maken 
met de aanslepende kwestie 
van het extra-miljard voor de 
kinderbijslagen. Op 12 mei 1970 
besliste het beheerskomitee 
van de Nationale Kas voor de 
Kinderbijslagen een miljard 
uit de-rezerves voor bijkomen
de kinderbijslag te bestemmen. 

Alleen de socialisten stemden 
tegen, en in de regering maak
ten zij er zelfs een veto van. 
Zij oordelen dat bijkomende 
kinderbijslag voor de gezinnen 
niet zo^dringer>d is als de bouw 
van een reeks kinderkribben 
voor buitenhuis werkende 
moeders. Niemand heeft iets 
tegen de bouw van kinderkrib
ben, maar zowel het A.C.V. als 

DRUKKINGSGROEP ? 

Het meest bedenkelijk in de
ze zaak is de ondemokratische 
houding van de socialistische 
minderheid, die de meerder
heid haar wetten wil stellen. 
Waarschijnlijk in de niet on
realistische hoop dat alles, naar 
aloude gewoonte, uiteindelijk 
op een kompromis zal uitlopen. 
En dit is dan alvast voor de so
cialisten één vogel in de hand. 

Moeilijk te begrijpen is de 
vrij bedeesde rol die de « Bond 
van Grote en van Jonge Gezin
nen » in deze affaire speelt. Is 
dit wellicht een gevolg van de 
sinds jaren gevolgde zachte 
handschoen-politiek tegenover 
de regering ? Akkoord, men 
vangt soms méér vliegen met 
wijn dan met azijn, maar een 
hart ige vuistslag op de tafel 
mag er af en toe toch ook wel 
bij zijn. Het zou duizenden ge
zinnen diep ontgoochelen mocht 
de miljard-kwestie voor de 
Bond op een nederlaag uitlo
pen, alle gescherm met de hon
derdduizenden aangeslotenen 
ten spijt. Want het zou er op 
wijzen dat er met de invloed 
van deze gezinsdrukkingsgroep 
iets mis dreigt te lopen. 

VREEMDELINGEN 

Halfweg 1969 waren er in 
België al een goei? 636.000 
vreemdelingen. Vooral in de 
provincies Henegouwen (15 %) 
en Luik (12 %) zijn ze talrijk. 
Ook in Brussel-Hoof dstad, waar 
ze reeds 14 % van de bevolking 
uitmaken. Wij zullen voortaan 
dus beter van drie kategorieën 
Brusselaars spreken : de Vla
mingen, de franstaligen en de 
vreemdelingen. De vreemdelin
gen doen in ons land (nog) niet 
mee aan de verkiezingen, hoe
wel hun aantal toch meetel t bij 

een belangri jke g e b e u r t e n i s ! 
Morgen, zondag 6 september, hebben 

er m het kanton Bree tussentijdse ver
kiezingen plaats voor een zetel m de 
hmburgse provincieraad, vrijgekomen 
door het (gedwongen) ontslag van een 
C.V.P.-er. 

De Volksunie-afdelingen van het kan
ton Bree hebben, na afspraak met het 
arrondissementeel bestuur van Tonge-
ren-Maseik, besloten aan deze verkie
zingen deel te nemen. 

Enkele weken geleden schreef « Het 
Belang van Limburg » dat de Volksunie, 
door aldus te handelen. gebroTcen heeft 
met een sedert jaren bestaande tradi
tie , volgens het partijblad van de hm
burgse C.V.P. zou het namelijk gebrui
kelijk zijn dat een vrijgekomen zetel 
automatisch — dus zonder verkiezing 
— moet toekomen aan de part i j die deze 
zetel bezette. 

Deze opvatting is niet alleen onjuist 
— er hebben in onze geschiedenis reeds 
heel wat tussentijdse verkiezingen 
plaats gehad ! — maar ook wenst de 
Volksunie zich niet te storen aan ge
bruiken of afspraken, die tussen tradi
tionele partijen zouden bestaan. Boven
dien is het zo, dat onze partij grondige 
redenen heeft om aan de verkiezingen 
van 6 september deel te nemen. 

De Volksunie wil de bevolking van 
het kanton Bree op de eerste plaats de 
kans geven, zich nu reeds uit te spreken 
over de houding van de C V P -B S P -re
gering tijdens de mijnstaking in het be
gin van dit jaar. Wij wensen te weten 
of de Limburgers voorstanders zijn van 
de uithongering van stakende mijnwer
kers en van het gebruik van geweld en 
leugen ; of zij niet liever hun steun ver
lenen aan een nar tü, die door dik en 
dun aan de zijde van de mijnwerkers 

heeft gestaan en die achteraf in het ge
lijk werd gesteld.. Denkt aan de loon-
aanpassing na het afgedwongen verge
lijkend onderzoek ! 

De Volksunie wil tevens het oordeel 
kennen van de limburgse bevolking in
zake de door de regering Eyskens ge
plande grondwetsherziening, die alleen 
maar door onze kordate houding schip
breuk — altans voorlopig ! — heeft ge
leden. Wij willen de kiezer vragen wat 
hij verkiest : een gemeenschap die aan 
handen en voeten is gebonden, of een 
gemeenschap die zich vrij en onbelem
merd kan ontwikkelen. 

Tenslotte mag niet uit het oog worden 
verloren, dat de verkiezingen van 6 sep
tember door de C.V.P. werden uitgelokt. 
Had deze partij het vroegere kieskanton 
Bree met gesplitst (waardoor zijn in 
1965 minstens één zetel aan de Volks
unie ontfutselde), dan zou er nu een 
plaatsvervanger voorhanden zijn ge
weest Bovendien is de Volksunie niet 
verantwoordelijk voor de omstandighe
den die het C V P - l i d tot ontslag heb
ben gedwongen 

Het is duidelijk dat de verkiezingen 
van morgen. 6 september, een meer dan 
zuiver lokale betekenis hebben 

We zijn er van overtuigd dat de kie
zers de C V P., B.S P. en P.V.V. een aar
dige afstraffing zullen geven : de Volks
unie zal de grote en enige overwinnaar 
zijn. 

Personen die bereid zijn een bijdrage 
te leveren teneinde de kosten van de 
kiesstrijd te helpen betalen, kunnen dit 
nog altijd doen door storting op P.R 
150024 van Jaak Gabriels te Bree met 
vermelding « Prov. verkiezing ». 

E RASKIN. 

Bij het hegin van het 
schooljaar moet iedere 
schooldirektie in het middel
baar onderwijs de ouders 
van de leerlingen van het 
eerste jaar (zesde) een for
mulier voorleggen tot keuze 
van de tweede taal. 

Ieder vader en moeder 
moet daarbij ernstig overwe
gen of hun kind er geen 
voordeel kan hij hebben, het 
Engels in plaats van het 
Frans te kiezen. Het vol
staat dat acht leerlingen de 
kursus Engels aanvragen, 
dat deze kursus moet inge
voerd worden voor deze 
scholieren. 

Lezenswaard in dit ver-
hand was het artikel van 
Mark Grammens in « D e 
Nieuwe » van 28 augustus 
jl. onder de titel « Graag En-
geU in Vlaanderen ». 

« In Nederland zal vanai 
het n^i>uu3e schooljaar overal 
het Engels als verplichte 

tweede taal worden inge
voerd. Dit sluit aan hij de 
norm die reeds in alle skan-
dinavische landen geldt, en 
die ook in andere europese 
landen (zelfs in het meerta
lige Zwitserland) meer en 
meer gebruikelijk wordt. In 
de memorie van toelichting 
zegt de nederlandse regering 
dat zij van mening is dat de 
gehele bevolking er belang 
hij heeft, over een interna
tionale tweede taal te kun
nen beschikken. De moge-
liikheid is hij de nederlandse 
regering nooit opgekomen, 
dat een dergelijke vernlichte 
tioeede (internationale) taal 
e^n andere kon zijn dan het 
Engels. 

» Er bestaat tegenwoordig 
in officiële vlaamse kringen 
(en ook in een aanzienlijk 
gedeelte van het flamingan-
tische Establishment) een 
neiging om de aansluiting 
met « Noord-Nederland » 
niet meer zo belangrijk te 
achten als vroegere genera
ties. De recente beslissing 
7}an de nederlandse regering 
betreffende de keuze van de 
verplichte tweede taal dreigt, 
naast en boven al de rest, 
een nieuw element te wor
den in de steeds breder wor
dende intellektuele kloof tus
sen Noord en Zuid. Overi
gens is het 'n dwaasheid van 
onze regeerders, dat zi] om. 
louter hinnenlands-politieke 
redenen de internationale 
toekomst van onze jeugd 
verkwanselen, want het is 
evident dat men van de gro
te meerderheid der studeren
den niet mag eisen dat zi] 
naast een min of meer aron-
rf'HP kennis van een tweede 
taal. bovendien nog een der
de taal nrondia zouden leren. 
Biinenolg betekent het bet-
ni-iche va'ithouden aan het 
Frans als tweede tanl. dat 
de meerderheid van &e stu
derenden opdwongen wordt 
haar hnri^rtirt te benerken 
tof Frirnirrijk — en B^lnie, 
natuurlijk. M.G. » 

het vaststellen van het aantal 
volksvertegenwoordigers. Zo 
kunnen wij rustig beweren dat 
een dozijn waalse en brusselse 

volksvertegenwoordigers de 
vreemdelingen daar in feite 
vertegenwoordigen, tegenover 
drie in het vlaamse land. 

Op het dak van een groot gebouw aan hef de Brouckèrepleln te 
tirussel staat dit beeld dat wel erg veel gelijkt op het bekende 
vrnheidsbeeld in de haven van New-York. Van heide heelden 
verwacht men dat zij de vrijheid .simholizeren Het is alleen maar 
spijtig dat in beide gevallen dit simbool maar al te vaak n karika

tuur IS van wat vrijheid werkeli:ik zou moeten zijn.» 



HET KLEINE EN... 

Het gemeentebestuur van Me-
jchelen heeft op zijn beurt het 
vraagstuk van de waterbevui-
ling ontdekt. Het water van de 
Dijle stinkt nu eenmaal zo erg 
dat ook de mechelse stadhuis-
neuzen de stank rieken. Behal
ve hun verzoek aan de Dienst 
van de Zeeschelde, om naar 
de oorzaken te zoeken en 
maatregelen te treffen, verzocht 
het mechelse stadsbestuur de 
bewoners van de stad « zich te 
onthouden van alle handelin
gen die deze toestand nog zou
den kunnen verergeren en geen 
vuilnis of afval in de Dijle te 
storten ». 

Maar een gelijkaardig en met 
groter aandrang geformuleerd 
verzoek richtte de mechelse 
stadsmagistraat niet tot de gro
te bevuilers van de Dijle (en 
andere waterlopen), nl. de in
dustrie. Die moet nu eenmaal 
in hun ogen meer ontzien wor
den dan de kleine man, die 
nochtans voor geen tiende aan
sprakelijk voor de bevuiling 
Van ons leefmilieu kan gesteld 
worden. 

?..HET GROTE 

Breng nu even dit mechels 
verzoek in verband met de 
t biecht » te Virton van de heer 
Thienpont, direkteur-hoofdin-
genieur van de dienst voor de 
zuivering der afvalwaters in 
het ministerie van Volksge-
s»ndheid. 

De « dienst » van de heer 
Thienpont beschikt hoop en al 
over één franstalige ingenieur, 
twee nederlandstalige opstel
lers, geen enkele franstalige en 
een paar bedienden ! Dat is dan 
het kader waarmee België ten 
strijde trekt tegen de waterbe

door haar toplui laten verkon
digen dat zij voorstander is van 
de sociale gelijkheid. Dat zijn 
wij steeds geweest. Dat staat in 
ons programma. Wij willen 
voor allen, zo werknemers als 
zelfstandigen, een onbezorgde 
oude dag, voor alle kinderen 
dezelfde bijslag en voor allen 
recht op gezondheid. 

Voor allen dezelfde rechten 
en ook vanzelfsprekend dezelf
de plichten. Geen diskrimina-
tie vanwege de staat ten op
zichte van de sociale katego-
rieën. Het is onrechtvaardig 
dat de staat ca. 40 t.h. minder 
staatsgelden geeft per kop aan 
de zelfstandigen dan aan de 
andere bevolkingskategoriën. 
Maar toen de P.VV. in de re
gering van den Boeynants ze
telde, kregen de zelfstandigen 
nog minder. Dat is bij de 
P.V.V. het verschil tussen zeg
gen en doen. 

vuiling. Om enigszins schot in 
het werk te krijgen neemt dhr. 
Thienpont dossiers mee naar 
huis... 

In Nederland beschikt dezelf
de dienst over 80 personeelsle
den onder wie 21 akademici. 
Met veel tamtam kondigde mi
nister Lefèvre aan dat 140 mil
joen ter beschikking werden 
gesteld, maar dan gespreid over 
vier jaar, maar deskundigen 
achten 1 miljard — jaarlijks en 
dat gedurende 20 jaar — nodig 
om het probleem der waterbe-
vuiling meester te worden. 

ANARCHISTISCHE 
BOUWPOLiTIEK 

Een treffende illustratie van 
de « anarchistische wijze waar
op de belgidche administratie Ie 
werk gaat » zoals minister De 
Saeger onlangs zei is de drei
gende vernietiging van het ti-
pisch karakter van een woon
wijk in hftt hart van Brussel 
door de bouwwoede van een 
grote bankinstelling. Deze klan-
destiene stedebouw houdt geen 
rekening met de eisen van de 
ruimtelijke ordening en poogt 
door het afsluiten van kontrak-
ten de politiek van het voldon
gen feit toe te passen. Na de 
I.T.T -toren dreigt nu een schan
daal van inplanting van masto
dontgebouwen in een wijk waar 
dit helemaal niet past. 

Men vraagt zich daarbij toch 
ook even af wat daarin de rol 
van het brusselse stadsbestuur 
is ? Deze van « grote duider » 
of « zwijgende medeplichtige »? 

ZEGGEN EN DOEN 

De P.V.V. heeft naar aanlei
ding van een opiniepeiling bij 
de zelfstandigen nog maar eens 

BANG VOOR HAANTJES 

Naar aanleiding van een le-
zersbrief in « De Standaard », 
waarin bewezen werd dat mi
nister Segers via de pers uit
vluchten verspreidt die moeten 
bewijzen dat hij niet méér 
Vlaamse officieren kan benoe
men, werd in een noot van de 
redaktie gezegd « dat de minis
ter niet graag breekt met tra
dities, omdat de waalse officie
ren dan zijn gezag zouden on
dermijnen en dat hij, bij een 
twist met hen, aan het kortste 
eind zou trekken ». 

Als we beseffen dat deze noot 
misschien wel de opvatting 
weergeeft van de minister en 
zijn omgeving, dan wordt de 
zaak bedenkelijk. In ons land 
zou het dan kunnen, dat de 
haantjes méér macht hebben 
dan de minister en dat zij, in
dien de minister met wat meer 
spoed Vlaamse officieren be
noemde, tegen hem zouden op
staan. 

Wie echter regelmatig kan 
luisteren naar wat de haantjes 
in hun officierensalons zoal 
vertellen, zal spoedig vaststel
len dat ze veel praten, maar 
dat ze niet in staat zijn tot da
den In feite is deze zogezegde 
vrees van minister Segers niet 
meer dan een nieuwe uitvlucht. 

WAAROVER HET GAAT 

De lezer van «De Standaard» 
betoogde dat een minister — 
ook minister Segers — dank zij 
een verpolitiekt statuut van 
het rijkspersoneel over een bij
na diktatoriale bevoegdheid 
beschikt bij de benoeming 
van ambtenaren van het eer

ste niveau. Bekwaamheid, bil
lijkheid of bezorgdheid voor 
de goede werking van de ad
ministratie spelen bij deze be
noemingen geen rol. Het verpo
litiekte statuut maakt van elke 
minister inzake benoemingen 
een diktator, die doet wat hij 
wil. 

Ook heeft de minister met 
betrekking tot de benoeming 
van officieren een uitzonderlij
ke grote bevoegdheid. Hij kan 
aan de wapenkomitees opleg
gen dat hun voorstellen moeten 
rekening houden met de ver
houding tussen Vlamingen en 
Walen. Hij kan, indien hij niet 
akkoord gaat met de voorstel
len van de bevorderingskomi-
tees, ongeveer zoveel als hij 
kan voor de ambtenaren. Men 
hoeft slechts het koninklijk be
sluit van 7 april 1959 over de 
bevordering der officieren te 
lezen, en dan beseft men hoe 
jammer het is dat tot heden 
van deze mogelijkheid om aan 
de Vlaamse officieren te geven 
wat hun toekomt haast geen 
gebruik werd gemaakt. 

ging. In een motie aan de pers 
werd door verbondskommissa-
ris Boudewijn Vercauteren ge
zegd dat het bedroevend is te 
moeten vaststellen dat zowel de 
B.R.T. als de vlaamse dagblad
pers met haast geen woorden 
reppen over de jeugdbewegin
gen, wanneer zij het bijna da
gelijks hebben over drugsne-
mende jongeren en popfestivals. 
Een andere motie was gericht 
aan de burgemeesters die na 11 
oktober hun intrek zullen doen 
in de gemeentehuizen ; van hen 
verwacht het V.V.K.S. een mo
dern en degelijk beleid aan
gaande de jeugdzorg. 

Deze tweedaagse bijeenkomst 
heeft, dan maar zonder aanwe
zigheid van de vlaamse pers, 
weer eens bewezen dat de be
weging waarin onze mandata
rissen van Haegendoren en Cop-
pieters eens een belangrijke 
rol speelden niet stagneert en 
het bewijs levert dat de jeugd
beweging zeker niet uit de tijd 
is. 

HOGE TUD 

Op 26 september zullen weer 
benoemingen verschijnen in d 
pers. Het is de hoogste tijd d£ 
deze de weerspiegeling zijn va \ 
de verhouding tussen Vlamii 
gen en Walen in ons land. Wi l 
de minister zonder aarzele 
durft doen voor verpolitiekl 
ambtenaren, moet hij durv€ 
voor de met recht ongeduldig 
vlaamse officieren. 

Hun ongeduld komt niet al 
leen tot uiting in de dagelijki 
klachten in lezersbrieven, nia; 
ook in « De Standaard » van 
augustus, die de « halve waa 
heden » aanklaagt waarmee h t 
legerkommando in Duitsland 
de Vlaamse officierenklubs 
tracht te bestrijden. 

Het wordt voo^^l hoge tijd, 
omdat anders rond ons 'leger 
een kontestatie moet ontstaan, 
erger en heftiger nog dan de 
strijd voor Leuven-Vlaams. 

JEUGDBEWEGING 
EN PERS 

Tijdens het voorbije week
einde kwamen op De Kluis te 
Sint-Joris Weerdt 2500 leiders 
en leidsters van het V.V.K.S. 
samen. Op deze jaarlijkse bij
eenkomst worden het voorbije 
scouts jaar en de plannen voor 
het beginnende besproken. Het 
V.V.K.S. heeft de kaap van de 
37.000 leden overschreden en 
komt naar voor als een sterke, 
gezonde en vlaamse jeugdbewe-
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Onze mannen aan het werk te 
Schoten I 

UNIVERSITAIRE ZWENDEL 

(M .van Haegendoren) De Volksunie 
heeft destijds door het indienen van 
haar voorstel van wet op het weten
schappelijk onderwijs en het weten
schappelijk speurwerk, aangedrongen op 
een globale en rechtvaardige aanpak 
Van de universitaire problemen. 

De regering wil niet alleen de motor 
zijn van een anti-vlaamse grondwetswij-
ïiging, zij is de motor van een politiek 
van universitaire kredietverdeling die 
Vlaanderen van miljarden berooft. 

Het zijn geen kwesties die alleen 
hoogleraren en studenten interesseren 
maar alle mensen die met werken hun 
brood verdienen. Het gaat ons allen aan 
dat er voor onze kinderen bekwame le
raren voorhanden zijn, als wij ziek zijn 

bekwame artsen en als wij in produktie 
of handel staan bekwame ingenieurs en 
bedrijfsleiders, die onze arbeid lonend 
maken. 

Sedert 1965 hebben de opeenvolgende 
regeringen een dringende algemene 
planning voor universitair onderwijs en 
wetenschappelijk speurwerk aangekon
digd. Op zijn Belgisch is men van de 
ene in de andere voorlopigheid gezeild. 
Om de miljardenroof te doen slikken 
geeft men de voorkeur aan deelsgewijze 
oplossingen. Zo heeft de regering er een 
voorlopige wet op de vestigings- en 
bouwkredieten doorgejaagd. De zaak 
werd voor de Senaat gebracht in de 
heetste periode van de grondwetsherzie
ning en in de blokperiode van de stu

denten! Op de 17 miljard (de eerstvol
gende drie jaar) gaan er tien naar 
franstalige instellingen. Het was tegen 
de bierkaai vechten hier tegen op te ko
men ! 

Het is bewijsbaar dat Vlaanderen 
60 t.h. van de arbeid levert die de be
lastingen voor deze 17 miljard opbrengt. 
Miljardenroof waar de politici van de 
traditionele partijen mee instemden! 

Wat voor kort een publiek geheim 
was, werd onlangs door een artikel in 
«De Standaard» publiek, nl het voor
nemen van de regering om de werkings
kosten zodanig te manipuleren dat Leu
ven-Vlaams en Gent op het schap wor
den gezet. Wij aanvaarden wel dat de 
nieuwe vlaamse vrije universiteit van 
Brussel begunstigd wordt maar kunnen 
de royale bevoordeling van Brussel-
Frans niet slilcken. 

Brussel-Frans heeft jarenlang subsi
dies opgestreken om de verdubbeling te 
bespoedigien en heeft deze subsidies, 
voor Vlaanderen bestemd, in haar fran
se realizaties opgesoupeerd. Om te be
ginnen is Brussel-Frans restitutie ver
schuldigd aan Brussel-Nederlands! 

Alhoewel Vlaanderen 60 t.h. van de 
dienstplichtigen levert zijn er slechts 
35.000 Vlaamse en 39.000 franstalige 
universiteitsstudenten. Om onze achter
stand op te halen moeten wij met eigen 
duiten ons zelf kunnen bedruipen. In 
afwachting moeten wij een billijke 
60/40 verhouding eisen. 

Waar staatsgeld te verdelen is gaat 
men kibbelen. Meningsverschillen on
der de vlaamse universitaire instellin
gen zijn 'menselijk en begrijpelijk « De 
Standaard» (27 augustus 1970) gaat de
ze weg op Hoogleraren en studenten 
moeten echter inzien dat welkdanige 
ruzie over het stuk taart, dat men op
eist zinloos is, indien de te verdelen 
taart zelf te klein is. 

Gesteld dat in federale denkstijl, de 
kredieten om te beginnen rechtvaardig 
verdeeld worden onder franstaligen en 
nederlandstaligen volgens bevolkings-
normen en behoeften, dan zullen bii de 
interne verdeling de meningverschillen 
kunnen bijgelegd worden... doodeen
voudig omdat er genoeg geld zal zijn. 

Alleen door een felle vlaamse solida
riteit en niet door interne twisten on
der vlaamse instellingen kunnen wii de 
regering dwingen aan Vlaanderen zijn 
part en deel te geven. 
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Uoejto/i 
opnieuw staking in limburg 
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MET DE TWEEDE LIJST STORTINGEN OP POSTRE
KENING NR. 147.697 VAN VOLKSUNIE VZW, 
1000-BRUSSEL KUNNEN WE VASTSTELLEN DAT IN
DERDAAD AL ETTELIJKE MENSEN HET VOORBEELD 
VAN HET EERSTE « STEUNPELETON » HEBBEN GE-
VOLGD ZODANIG DAT WE DE KAAP VAN DE 
EERSTE HONDERDDUIZEND OVERSCHREDEN VOOR 
ONS FEDERALISTISCH OFFENIEF ! 

Danneeis, Bredene 100 
Uytterhoeven, O.L.V. Waver 200 
W. Augustijnen, Mechelen 250 
W. Bruneel, Haringe 1.000 
y j . , Leuven 500 
A.N.F.V.C, Kortenberg 150 
Corbeel, Leuven 200 
Ganzemans, St. Pieters Leeuw 100 
,Van Steenkiste, Oostakker 100 
Ü. Torfs, Vilvoorde 100 
L.V., Asse 150 
Raynnond Martens, Kraainem 150 
Roess, Kapellen 200 
Geldhof, Assebroek 1.000 
Pol Raskin, Bilzen 200 
Gorus, Buggenhout 100 
Van Doren, Malderen 250 
K C , Vilvoorde, 100 
H. Engels, Schoten 2.000 
H. Hollanders, Gent 1.000 
y U. Arrondissennent Aalst ( I e storting) 4.000 

» » Antwerpen 
( Ie storting) 9.500 

» Brussel ( I e storting) 5 000 
» Gent (2e storting) 2 500 
» Mechelen (2e stort.) 2.000 
» Tongeren - Maaseik 

( I e storting) 2.000 
» Turnhout (2e stort.) 3.000 

Totaal tweede lijst 

Totaal eerste lijst 

Totaal beide lijsten 

35.950 

71.650 

107.600 

Aan de kempense mijnen is deze week, op het ogenblik dat we 
dit schreven slechts te Zolder, opnieuw een staking uitgebroken. 
Dat Zolder de toon aangaaf, zal geen enkele ingewijde verbazen : 
niet alleen is het een mijn met een sterke traditie van sociale 
strijd, maar daarenboven heejt « Mijnwerkersmacht » er invloed 
weten te verwerven. 

Buitenstaanders zullen zich, 
wellicht met verbazing, afvra
gen waarom het nu plots weer 
tot een stakmg komt nadat in 
juni de belangrijkste mijnwer-
kerseisen schijnbaar werden in
gewilligd. 

De huidige staking is een 
rechtstreeks gevolg van de gro
te vertrouwensbreuk die ont
stond tijdens de gi-ote staking 
begin van dit jaar. Er werd van 
sindikale en van regeringszijde 
toen gelogen en bedrogen dat 
het een aard had Dit net van 
leugens, valse voorstellingen en 
verkeerde prognozes werd ka-

W 

potgescheurd door de rezulta-
ten van de vergelijkende loon-
studie en door de evolutie m de 
steenkoolnijverheid. Vooral dit 
laatste element is belangrijk : 
de behoefte aan kookskolen is 
toegenomen, terwijl de voorra
den slonken. Deze situatie ver
schaft de arbeiders momenteel 
een machtspozitie, waarvan ze 
zich onder meer bewust wer
den op het ogenblik dat de 
mijndirektie 75 fr dagpremie 
uitbetaalde voor werk op een 
kompensatiedag. 

De huidige staking is verder 
het gevolg van het wraakroe-
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EN NU VLUG STEVENEN NAAR HET TWEEDE HON-

DERDDUIZENDTAL ! 

Na de boterberg, de fruitberg., 

onoplosbaar 
Optimisme kan zo sterk zijn dat het meent, 

dat voor aUe vragen en problemen een oplossing 
bestaat. Zo duidelijk wordt dat wel nooit uitge
sproken maar ook onuitgesproken is het onver
woestbaar aanwezig. Natuurlijk komt het er wel 
op aan de vraag voor te leggen aan de « bevoeg
de », aan de « deskundige », op het geschikte 
moment als de vraag « rijp » is of als de « ge
schikte » computer in gebruik werd genomen. 

Zo ver zijn we blijkbaar nog niet voor wat 
het « probleem » dat de naam « post » draagt, 
betreft. Tenzij — ja, er is inderdaad een dubbele 
uitweg, maar de ene schijnt evenzeer als de an
dere uitgesloten. 

De eerste uitweg is die van de studie van de 
« gedachten » van prezident Mao tse Toeng. Vol
gens de duitstalige « Peking-Rundschau » (nr. 
U) gebeurde het volgende met de briefdrager 
Dsjao Ding Tjuan : in de Doegnan-straat leven 
tweeëntachtig groepen, samen tweeduizend drie
honderd families. Honderd families dragen de 
naam Niae en nu kumm een poststuk aan voor 
Niae Doeng Hoeng. Twee dagen lang zocht de 
ijverige Dsjao Ding Tjuan zonder rezultaat, maar 
de gedachte aan Mao tse Toeng en aan zijn « ge
dachten » gaf hem moed En na intens nadenken 
werd het hem duidelijk dat alleen een jonge 
mens die Mao tse Toeng innig lief had een der
gelijke naam kon dragen. Zo ging hij overal vra 
gen naa,r een kind dat die naam droeg. Ten slotte 
vond hij de bestemmeling en het was inderdaad 
een kleine flinke rode gardist. 

Ook de tweede uitweg is de geschiedenis van 
een poststuk. Nu bijna twintig jaar geleden kreeg 
Nemrod elke week van een familielid « 't Pal-
heterke » in tweede lezing. Het was altijd het
zelfde pakje helemaal in bruin papier en met een 
touwtje rond. Bij vergissing werd in het adres 
de stad veranderd. Het pakje kwam die week 

pend gebrek aan voorlichting 
van de mijnwerkers, die behan
deld worden als onmondige 
kinderen. Dat de rezultaten van 
de vergelijkende loonstudie nog 
niet bekend werden gemaakt is 
niet alleen wraakroepend, maar 
daarenboven een zoveelste psi-
chologische flater die in niet 
geringe mate de malaise heeft 
versterkt. 

Daarbij dient de aktie ge
voegd te worden van « Mijn
werkersmacht », wie het te 
doen is om staking te allen 
prijze en om het versterken 
van de eigen pozitie. 

De verantwoordelijkheid voor 
deze staking echter berust in 
de allereerste plaats bij hen, die 
door hun uithongerings- en leu-
genpolitiek een klimaat hebben 
geschapen waarin sociale rust 
voorlopig nog lange tijd een 
wensdroom dreigt te blijven. 

FRUIT 

Er is dit jaar weer « te veel » 
fruit. Om de prijzen op peil te 
houden worden interventie
maatregelen toegepast. Vorige 
jaren was dit dan : vernietigen 
van grote partijen goed fruit, 
nu deelt men gratis fruit rond 
in sociale instellingen, wat al 
heel wat redelijker klinkt. 

In wat voor een bizarre we
reld leven wij eigenlijk. Om de 
opbrengst zo groot mogelijk te 
maken worden appelen, peren, 
aardbeien, groenten overvloe
dig bespoten met alle denkba
re vergiften. Tegen de voedsel-
konkurrenten, de insekten, het 
« venijn ». Een fruithandelaar 
zei me onlangs : « Die mooie 
appelen daar, volrijp, glanzend-
mooi, weet je dat die 15 tot 17 
keer besproeid worden vóór ze 
in de winkel komen ? » Om het 
natuurlijke « venijn » te weren, 
wordt het chemische « venijn » 
er dik bovenop gelegd. En ja
wel hoor, de produktie wordt 
daarmee gaaf gehouden, de op
brengst vergroot. Ze wordt zó 
groot, dat er dan weer té veel 
fruit is. Een kronisch ver
schijnsel de laatste jaren. 

Geef mij maar een appel, 
minder glanzend, hij mag zelfs 
een ietsje wormstekig zijn, als 
het maar een gezonde appel is. 

met nogal wat vertraging aan, maar uit de post
stempels bleek de geschiedenis. Het pakje was 
eerst naar de verkeerde stad gegaan, Brugge, 
waar inderdaad een straat was met dezelfde 
naam maar waar Nemrod niet woonde ; daarna 
werd het naar Brussel gestuurd, waar weer ge
noteerd werd « onbekend op dit adres ». Toen 
kwam het terug naar de stad van de afzender. 
Daar erkende een onbekende postman het pakje, 
veranderde de naam van de stad en het adres 
was nu korrekt. Het poststuk was niet terug ge
weest bij de afzender, het ging evenmin verloren 
en de vertraging was niet groter dan wat van-
daag als heel gewoon geldt. Het ging waarschijn
lijk zelfs vlugger dan onder de invloed van de 
gedachten van Mao I 

Dit zijn twee manieren om de belgische post 
te redden. Maar wie ernstig de gedachten van 
Mao studeert, heeft beslist geen tijd voor de 
tweede -weg Een weg die trouwens ook al ver
spert is, vermits poststukken niet langer door 
mensen maar wel door heel, heel moderne ma
chines worden behandeld. 

De hele geschiedenis wordt nog erger doordat 
Anseele zeker niet willen zou dat andere dan 
zijn « gedachten » worden bestudeerd En de man 
hééft gewoonweg geen gedachten, zelfs niet van 
het soort van Mao ! Een postman vertelde dat 
een band die in een machine blijft steken pas na 
weken wordt ontdekt ! Maar, natuurlijk, nie
mand mag eraan denken de vooruitgang tegen 
te werken. 

Maar is het geen twintig jaar geleden dat de 
postzegelverzamelaar Anseele zich ging inbeel
den dat hij wist wat « post » was "> En heel spoe
dig met zijn personeelsbeleid begon, bijvoorbeeld 
met de benoeming van een zekere sekretaris-ge-
neraal 2 

NEMROD 



Ai wie in deze gemeente
raadsverkiezingen voor de 
eerste maal zijn betrokken 
hebben nood aan informatie 
over het wat , hoe, waar en 
wanneer in verband met de 
kandidaatslijsten, de getui
gen, de stemopname e.d. 
Voor de aftredende kandi
daten kan dit beknopt vade
mecum als een opfrissing 
gelden. We hebben dan ook 
zoveel mogelijk nuttige ge
gevens bij mekaar gebracht 
op een zo overzichtelijk mo-
gelijke wijze. 

Uiteraard is dit beknopt 
overzicht niet volledig : 
hiervoor verwijzen w e naar 
een uitgave van het Vlaams-
Nationaal Centrum voor Pro
vincie- en Gemeentemanda
tarissen ( p / a . J. Torfs Mel-
kouwensteenweg 29 - 2590 
Ber laar - te l . : 0 1 5 / 2 1 4 . 5 9 ) 
dat als titel heeft « Techniek 
der gemeenteraadsverkie
zingen » (verkrijgbaar door 
storting van 25 fr. op p.r, 
5 1 . 4 0 . 6 9 ) . 

BEKNOPT VADEMECUM VOOR DE 
GEMEENTERAADSVERKIEZIKGEN 



NUTTIG DATUMSCHEMA 

Zaterdag 12 en zondag 13 september van 13 
tot 16 u. 

Dagen en uren vóór het indienen van de voor-
drachts- en aanvaardingsakten der kandidaten. 
Idem voor de aanwijzing der getuigen bij het 
hoofdstembureau. 

Maandag 14 september 
1ste vergadering van het hoofdstembureau : voor

lopige afsluiting van de kandidatenlijst. 
Betekening aan de belanghebbenden in geval van 

verwerping van een kandidaat. Dit via een uittrek
sel uit het proces-verbaal. 

Dinsdag 15 september tussen 13 en 15 uur. 
Indienen van bezwaren tegen aanneming van kan

didaturen bij de voorzitter van het hoofdstembu
reau. Dezelfde dag worden deze bezwaren aan 
belanghebbenden bekend gemaakt. 

Donderdag 17 september tussen 14 en 16 uur. 
Indienen (bij de voorzitter van het hoofdstembu

reau) van memories tegen de aangehouden of inge
brachte onregelmatigheden of van aanvullings- of 
verbeteringsakten. 

Donderdag (zelfde dag) 17 september 
Het hoofdstembureau sluit definitief de kandida

tenlijst af. Om 16 u. kan daartegen beroep worden 
aangetekend. 

Dinsdag 6 oktober 
Laatste dag van de aanwijzing der getuigen — 

Laatste dag voor de individuele oproeping der kie
zers. 

INDIENEN VAN LIJST EN VOORDRACHT 
KANDIDATEN 

2-1 : Wie al of niet verkiesbaar is vindt u op blz. 9 
en 10 van bedoelde brosjure : «de techniek van 
de gemeenteraadsverkiezingen ». 

Noot : De hoofdverblijfplaats van een kandidaat 
moet de gemeente zijn waar hij wil verkozen wor
den. Er wordt hier echter geen verblijfsduur opge
legd. 

2-2 : De voorwaarden, die de voordrachtsakte 
moet verenigen, zijn de volgende : 

A) de voordracht moet schriftelijk worden 
gedaan volgens model G of Gbis. 

B) de akte moet door een zeker aantal kiezers 
ondertekend zijn, nl. door minstens 5 in de gemeen
ten van minder dan 500 inwoners; 10 in de gemeen
ten van 500 tot 2.000 inwoners; 20 in de gemeenten 
van 2.000 tot 5.000 inwoners; 30 in de gemeenten 
van 5.000 tot 10.000 inwoners; 50 in de gemeenten 
van 10.000 tot 20.000 inwoners; 100 in de gemeenten 
van 20.000 inwoners en meer. 

Om geldig te zijn moet de handtekening door de 
kiezer zelf worden aangebracht. 

De kandidaten mogen hun eigen voordracht niet 
ondertekenen. De voordrachtakte is niet ongeldig 
wanneer een kandidaat ze als voordragende kiezer 
ondertekende, maar zijn handtekening wordt als 
niet bestaande beschouwd. 

C) De kandidaten moeten de hun aangeboden 
kandidatuur door een schriftelijke, gedagtekende 
en ondertekende verklaring aanvaarden Zij moe
ten tevens onder de kiezers, die hen voorstellen, 
drie personen aanduiden, die zij machtigen de 
voordrachtakte in te dienen. 

In hun aanvaardingsverklaring stellen de kandi
daten ook een titelvoerend en een plaatsvervan
gend getuige aan om de voorafgaande verrichtin
gen van het hoofdbureau bij te wonen. 

De aanvaardingsakte mag onderaan de voor
drachtakte geschreven worden ofwel bij afzonder
lijke akte geschieden. 

D) De voordracht- en aanvaardingsakte moeten 
binnen de door de voorzitter volgens de wet bepaal
de termijn worden neergelegd, nl de zaterdag 28e 
en de zondag 29e dag vóór de verkiezingen tussen 
13 en 16 uur (zaterdag 12 en zond at; 13 september 
1970) bij de voorzitter van het hoofdbureau De 
voorzitter bepaalt door een aangeplakt bericht vrij 
de plaats, op het grondgebied van de gemeente, ten 
laatste 26 dagen vóór de verkiezingen. 

E) De voordrachtakte moet worden afgegeven 
door een dei drie ondertekenaars, door de kandi
daten aangewezen. Voordracht- en aanvaardings
akte mogen afzonderlijK worden afgegeven (niet 
aan te raden). De wet bepaalt zelfs niet door wie 
de aanvf^arding.sakte aan de voorzitter moet over
handigd woroen. 

F) De voordrachtakte moet de naam, voornamen, 
beroep en woonst van de kandidaten en voordra
gende kiezers vermelden. 

2-3 : Ontvangst van de akten en onderzoek zie 
blz. 18-19 en 20 van «Techniek». 

Noot : Tegen verwerpingen van kandidaten kan 
men beroep aantekenen. Zie : datumschema's. 

GETUIGEN (Samenstelling van de opnemings-
en telbureau's) 

Er moet een onderscheid gemaakt tussen de tel
bureau's en de getuigen. 

3.1 : Telbureau's 
A) In de gemeenten, waar niet meer dan drie 

stembureaus zijn, gaat het hoofdbureau (of enig 
bureau), dat samengesteld blijft zoals voor de 
stemming, tot de stemopneming over. 

B) Indien de gemeente ten minste vier stembu
reaus telt, is het hoofdbureau niet meer met de 
stemopneming belast en worden er bijzondere 
opnemingsbureaus samengesteld. 

Er is een opnemingsbureau per drie stembureaus, 
wanneer het aantal stembureaus niet deelbaar is 
door drie, zijn er zoveel opnemingsbureaus als er 
groepen van drie stembureaus bestaan, plus een. 

Een opnemingsbureau bestaat uit een voorzitter, 
een bijzitter en sekretaris. 

3.1.1 : Voorzitters 
De voorzitters van de eerste stembureaus, tot het 

beloop van het aantal opnemingsbureaus, zitten 
deze laatste bureaus voor, maar daar het hoofdbu
reau in de gemeenten met meer dan 3 stembureaus 
aan de stemopneming niet deelneemt, wordt de 
voorzitter van het tweede stembureau de voorzit
ter van het eerste opnemingsbureau, de voorzitter 
van het derde stembureau voorzitter van het twee
de opnemingsbureau en zo verder. 

3.1.2 : Bijzitters en sekretarissen 
Bij ieder voorzitter van een openingsbureau 

worden, als bijzitter en sekretaris, twee voorzitters 
van stembureaus gevoegd. Indien het aantal stem
bureaus ontoereikend is (d.i. wanneer het aantal 
stembureaus niet juist door drie deelbaar is) en 
ook hem zelf te vervangen bij dé stemopneming, 
duidt de voorzitter van het hoofdbureau een of 
twee bijkomende leden aan onder de kiezers. 

3.1.3 : Vorming 
Bij ieder voorzitter van een opnemingsbureau 

wordt drie dagen vóór de verkiezingen, bij uitlo
ting door het hoofdbureau vastgesteld. 

3.1.4 : Wijze van handelen 
De opnemingsbureaus onderzoeken de biljetten 

door hun leden meegebracht, en ieder opnemings
bureau moet ten minste twee bureaus nazien. 

i 

3.2 : Getuigen 

3.2.1 : Taak van de getuigen 

Zij maken geen deel uit van het kiesbureau en 
mogen dus niet deelnemen aan de beslissingen. Zij 
zijn echter wel gehouden tot de eedaflegging. Zij 
zijn de vertegenwoordigers van de kandidaten en 
zijn ertoe gerechtigd toezicht uit te oefenen op de 
verkiezingsverrichtingen. Hun tegenwoordigheid 
bij die verrichtingen is niet volstrekt vereist. Zij 
wonen de voorafgaande verrichtingen bij, die het 
hoofdbureau moet vervullen, alsook de verrichtin
gen bij de algemene optelling van de stemmen. 

A) De getuigen, die de voorafgaande verrichtin
gen bijwonen, hebben enkel het recht tegenwoor
dig te zijn op de vergaderingen van het hoofdbu
reau wanneer het uitspraak doet over de regelma
tigheid van de voordrachtsakten en over de vorm 
van het stembiljet. Zij mogen al de opmerkingen 
maken, die zij gepast achten, en ze in het proces
verbaal doen opnemen. De Raad van State ziet een 
vermoeden van regelmatigheid in het feit dat in 
het proces-verbaal niets is vermeld 

B) De getuigen in de stem- en opnemingsbureau 
houden het oog op al de verrichtingen, gaan de 
identiteit na van de kiezers, oefenen toezicht uit 
over het vervangen van de afwezige leden van het 
bureau, het afwijzen van de ingeschreven kiezers 
of het toelaten tot stemmen van niet op de lijst 
voorkomende kiezer*; het toestaan of het weigeren 
van een gids aan gebrekkige kiezers, enz. De getui
gen zijn gemachtigd om de stembiljetten bij het 
vervoer naar het opnemingsbureau te begeleiden. 

Bij de stemopneming onderzoeken zij of de 
beoordeling over de geldigheid van de stembiljet
ten onpartijdig geschiedt, en of de rangschikking 
en het opstellpn van de stembiljetten nauwkeurig 
worden verricht 
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Gedurende de stemming mogen zij aantekenin
gen maken betreffende de afwezigen, het toelaten 
van kiezers, enz... Gedurende de opneming mogen 
zij cijfers noteren en bijzonderheden aantekenen, 
die geen betrekking hebben op het geheim van de 
stemming . 

C) Bij de algemene optelling van «Je stemmen 
gaan zij eveneens de juistheid van de berekeningen 
na. 

3.2.2 : Aanduiding 

A) De getuigen, die de voorafgaande verrichtin
gen van het hoofdbureau moeten bijwonen, worden 
door de kandidaten in de aanvaardingsakte van 
hun kandidatuur aangesteld (op zaterdag 12 en 
zondag 13 september 1970). 

B) De titelvoerende en plaatsvervangende getui
gen, die de stemverrichtingen, de opneming of de 
algemene telling zullen bijwonen, worden de vijf
de dag vóór de verkiezing (dinsdag 6 oktober 1970) 
tussen 14 en 16 uur aangeduid door de kandidaten, 
bij de voorzitter van het hoofdbureau. Model voor 
te gebruiken formulier : model P. 

De kandidaten wijzen het stem- en opnemings
bureau aan en verwittigen zelf de getuigen. De 
aanduidingsbrief wordt medeondertekend door de 
voorzitter van het hoofdbureau. Het volstaat ook dat 
één kandidaat van de lijst de aanduidingsbrief 
ondertekent. 

Model van aanduiding van getuige door één der 
kandidaten te richten aan ieder getuige. 

Men kan bij deze verwittigtngsbrief nog een 
afzonderlijke brief voegen met praktische onder
richtingen voor de getuigen, b.v. in verband met 
hun taak, de geldige stemmen, de ongeldige, enz. 

3.2.3 : Voorwaarden 

Om als getuige te worden aangewezen moet men 
enkel gemeenteraadskiezer zijn in hetzelfde admi
nistratief arrondissement. 

De getuigen die in een andere gemeente kiezer 
zouden zijn, moeten hun hoedanigheid van kiezer 
bewijzen door het voorleggen van hun oproepings-
brief voor de verkiezingen in hun gemeente of van 
een uittreksel uit de kiezerslijsten. 

De kandidaten zelf mogen als getuige of als 
plaatsvervangende getuigen worden aangewezen, 
zelfs als ze geen kiezer zijn. 

3.2.4 : Aantal 

Er mag slechts één getuige en één plaatsvervan
gende getuige per bureau aangeduid worden door 
de kandidaten, die op éénzelfde lijst opkomen Zo 
er meer dan één getuige voorgesteld wordt voor 
éénzelfde bureau en éénzelfde lijst, dat gaat het 
hoofdbureau onmiddellijk over tot de nodige schif
ting bij middel van lotingen, die eventueel aan de 
afgewezen getuigen een ander bureau toekennen. 

3.2.5 : Praktische gegevens 

A) Een aflossing tussen de titelvoerende en 
plaatsvervangende getuigen is niet mogelijk 

tijdens de stemverrichtingen. Hij die de eed heeft 
afgelegd moet blijven zetelen. 

Doch vóór de stemopneming (telverrichtingen) 
mag de titelvoerder vervangen worden door de 
plaatsvervanger of omgekeerd. 

B) Men zal er op letten dat in de stemopne
mingsbureaus (telbureaus) en in het hoofdstembu
reau (bij de algemene telling en de verdeling der 
zetels) bevoegde getuigen worden aangeduid. 

STEMVERRICHTINGEN 

4.1 : Voorbereidende verrichtingen : 

Wanneer al de leden van het bureau aanwezig 
zijn, neemt de voorzitter van de bijzitters, de sekre-
taris en de getuigen de volgende eed af : «Ik zweer 
het geheim van de stemming te bewaren ». Daarna 
legt de voorzitter op zijn beurt de eed af in tegen
woordigheid van het samengesteld bureau. Door de 
eedaflegging treden de bijzitters en de getuigen 
definitief in funktie. 

De verschillende verrichtingen worden in het 
proces-verbaal geakteerd. Vooraleer de stemming 
te openen wijst de voorzitter aan elk lid van het 
bureau zijn taak aan. De verrichtingen van het 
stembureau zijn de volgende : 
— opmaken van het proces-verbaal; 
— aanstippen van de namen van de kiezers, die 
zich aanbieden op de openingslijst; -̂  
— aanstippen van de namen op een tweede lijst, 
nadat het bureau onderzocht heeft of de vermel
dingen van de oproepingsbrief en van de identi
teitskaart overeenstemmen met die van de lijst 
(door voorzitter of bijzitter) ; 
— afstempelen van de stembiljetten (altijd op 
dezelfde plaats); 
— afgeven van de stembiljetten aan de kiezers 
(door de voorzitter); 
— toezicht op het neerleggen van de stembiljetten 
in de bus (idem); 
— afstempelen van de oproepingsbrieven (door 
voorzitter of bijzitter) ; 
— politie van vergadering (voorzitter of bijzitter). 

Wanneer al de schikkingen genomen zijn, doet de 
voorzitter door de bijzitters en de getuigen vast
stellen dat de installaties van het bureau en het 
materieel aan de vereisten van de wet voldoen, en, 
voornamelijk, dat de bus geen enkel stembiljet 
bevat Hij sluit de stembus, houdt de sleutel en 
geeft een -^ere aan de oudste bijzitter 

Hij doet vaststellen door de bijzitters en de 
getuigen dat de pakken met de stembiljetten onbe
schadigd en verzegeld zijn Hij opent 'e en doet de 
stembiljetten tellen Hij verzekert zich dat hun 
aantal overeenstemt met het cijfer dat op het pak 
is vermeld Is er een verschil, dan wordt de telling 
herbegonnen Indien men hetzelfde verschil vindt, 
wordt deze vaststelling in het proces-verbaal geak
teerd en men vermeldt er het getal stembilietten 
in, die werkelijk in het pak werden gevonden. 

4.2 : De stemming : 

Om acht uvir verklaart de voorzitter de stemming 
voor geopend. 

Hoe geldig stemmen voor de gemeenteraadsver
kiezingen ? 1 

1) bovenaan de lijst (lijst- of kopstem). waar
door de volgorde van de kandidaten aanvaard 
wordt. 

N.B. : Meer dan één kopstem is ongeldig. 
2) bovenaan de lijst en bovendien nevens één of 

meer., kandidaten van dezelfde lijst. In dit geval 
wordt de kopstem als niet bestaande aangezien. 

N.B. : ongeldig : kopstem voor één lijst of boven
aan een onvolledige lijst en voorkeurstemmen voor 
andere lijsten. 

3) nevens één of meerdere kandidaten van één 
en dezelfde lijst (voorkeurstemmen) = één vol
waardige stem voor die lijst en één volwaardige 
naamstem voor ieder van de kandidaten die een 
voorkeurstem verkregen. 

4) panacheren, d.i. nevens kandidaten van ver
schillende lijsten. Men mag in dit geval niet meer 
stemmen uitbrengen dan er zetels te begeven zijn. 
Waarde : ieder kandidaat bekomt voor zijn lijst het 
zoveelste deel van een stem als er zetels zijn; bv. 
indien er 13 zetels zijn, bekomt ieder kandidaat 
1/13 van een stem voor ziin liist Doch deze gepa
nacheerde stem geldt als een volwaardige voor
keurstem voor ieder der kandidaten achter wier 
naam gestemd werd; 

De identiteit van de kiezer wordt vastgesteld 
door de oproepingsbriet en de identiteitskaart. 
Evenwel is het voorleggen van de oproepingsbrief 
niet volstrekt vereist De kiezer die zijn briei ver
loren of vergeten heeft of hem niet heeft ontvan
gen, mag tot de stemming toegelaten worden indien 
het bureau erkent dat hij wel de nersoon is die î p 
de kiezerslijst ingeschreven is 

De kiezer, die wesens lichaamgebrek onbekwaam 
is om zich alleen in het stemhokje te begeven of 
om zelf zijn otpp" uit te bregen. mas zich met de 
toestemming van het bureau bij monde van de 
voorzitter, door een leidsman of een steun 'naar 
eigen keuze — zelfs een minderjarige) late/j ver
gezellen De namen van beiden moeten in het pro
ces-verbaal vermeld worden Indien een bijzitter of 
een getui.ge de echtheid of de ernst van het gebrek 
betwist, zal het stembureau beslissen en ziin gemo
tiveerde beslissing wordt in het proces-verbaal op
genomen. 

Indien een kiezer, wanneer hij uit het stemhokje 
komt, zijn biljet ontvouwt derwijze dat zijn stem
ming bekend zou worden, wordt het hem door de 
voorzitter ontnomen, die hem een ander overhan
digt 

Een kiezer mag zijn biljet niet rechtstreeks (zon
der in ftet stemhokje te gaan) in de bus steken. 

Indien een kiezer bij onachtzaamheid zijn stem
biljet beschadigt, mag hij een ander vragen aan de 
voorzitter die het eerste ongeldie maakt door er 
de vermelding «teruggenomen biljet» op te schrij-
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ven en het te korttekenen. 
Om twee uur verklaart de voorzitter de stem

ming voor gesloten. Indien er zich op dat ogenblik 
nog kiezers in de wachtzaal bevinden, worden ze 
eerst nog tot de stemming toegelaten. 

4.3 : Verrichtingen na de stemming : 

Na de sluiting van stemming maakt het bureau, 
bij middel van de twee aanstippingslijsten, de lijst 
op van de kiezers, die zich niet aangemeld hebben. 

De lijst wordt door al de leden van het bureau 
ondertekend en binnen de drie dagen aan de vre
derechter van het kanton overgemaakt (hetzij 
uiterlijk op 14 oktober 1970). 

Onderaan de lijst van de afwezigen duidt het 
bureau de namen aan van de kiezers, die in het 
bureau hebben gestemd zonder er ingeschreven te 
zijn. 

Bij middel van twee aanstippingslijsten, die na
tuurlijk ten volle moeten overeenstemmen, stelt 
het bureau het aantal stemmers en neergelegde bil
jetten vast. 

Die getallen worden in het proces-verbaal opge
schreven alsook het getal van de teruggenomen en 
van de niet gebruikte biljetten. 

Het bureau plaatst onder afzonderlijke omsla
gen : 
1) de teruggenomen biljetten; 
2) de niet-gebruikte biljetten; 
3) de aanstippingslijsten. 

De drie omslagen worden verzegeld en, in de af
delingen die niet tot de stemopneming moeten 
overgaan, binnen de 24 uur aan de voorzitter van 
het hoofdbureau overgemaakt. 

De getuigen hebben het recht die verschillende 
omslagen te vergezellen. 

In al de stembureaus moeten de bussen met de 
zegels van de voorzitter en van een bijzitter ver
zegeld worden. Ook de getuigen mogen er hun 
zegel op plaatsen. De zegels moeten de opening 
bedekken waar de stembiljetten ingestoken wor
den. 

Wanneer de gemeente slechts één bureau heeft 
(het enig bureau), dat onmiddellijk tot de stemop
neming overgaat na het verzegelen van de omsla
gen, moet de stembus niet verzegeld worden. Dit is 
wel het geval indien de stemopneming niet dade
lijk gebeurt. 

STEMOPNEMING 

De voorzitter opent de stembussen, neemt er de 
biljetten uit en telt ze zonder te openen (alleen of 
me een of twee leden van het bureau). 

Het aantal biljetten wordt in het proces-verbaal 
ingeschreven met de aanduiding van het bureau, 
waartoe ze behoren. 

Wanneer de stembiljetten van al de bussen ge
teld en genoteerd zijn, vermengt de voorzitter al 
de biljetten vooraleer ze te ontvouwen. 

Daarna worden de biljetten ontplooid en volgens 
de hierna aangeduide reeksen gerangschikt : 

1) volledige lijst- of kopstemmen : biljetten met 
stemteken in het vak bovenaan een volledige of 
onvolledige lijst of boven de naam van een afzon
derlijke kandidaat; deze stembiljetten worden in 
zoveel onderafdelingen gerangschikt als er lijsten 
en afzonderlijke kandidaten voorkomen; 

2) voorkeurstemmen : stembiljetten die naam
stemmen bevatten ten gunste van een of meer kan
didaten van eenzelfde lijst of een stemteken dra
gen in het vak nevens de naam van een afzonder
lijke kandidaat (zonder een ander stemteken te 
dragen dan een stem in het bovenvak, die als niet 
bestaande wordt beschouwd; deze reeks wordt 
eveneens in zoveel onderafdelingen gesplitst als er 
li.isten en afzonderlijke kandidaten zijn); 

3) gepanacheerde of bonte biljetten : d.w.z. bil
jetten die stemmen bevatten ten voordele van kan
didaten, die tot verschillende lijsten behoren ; 

4) verdachte biljetten : d.w.z. biljetten waarvan 
df uetigheid of de geldigheid niet klaarblijkelijk is 
en waarover het bureau zal moeten uitspraak doen; 

5)blanco of ongeldige biljetten. 

ZilN ONGELDIG : 

1) andere stembiljetten dan deze wier gebruik 
door de wet is toegelaten (bv. op ander dan het 
officieel papier gedrukt) : 

2) biljetten, niet meer dan één lijst- of kopstem 
en gepanacheerde of bonte biljetten die meer 
naamstemmen (voorkeurstemmen) bevatten dan er 
mandaten te begeven zijn; 

3) biljetten, waarop terzeltdertijd een stem 
bovenaan een lijst en één of meer stemmen naast 
de naam van één of meer kandidaten van één of 
meer andere lijsten werden uitgebracht; 

N.B. zijn geldig ; stembiljetten met een kop- of 
lijststem bovenaan en voorkeurstemmen nevens de 
naam van één of meer kandidaten van dezelfde 
lijst In dit geval wordt de kopstem als niet b e 
staande beschouwd. 

4) biljetten, die geen stem bevatten (blanco-bil
jet ten): 

5) biljetten, waarvan de vormen of afmetingen 
gewijzigd werden; 

6) biljetten, die een papier of enig ander voor
werp bevatten; 

7) biljetten, waarvan de kiezer kan herkend wor
den door een teken, een schrapje of enig ander 
merk, dat niet door de wet is toegelaten. 

Het bureau mag een stembiljet wegens onvolle
dig zwart maken van het wit cirkeltje slechts nie
tig verklaren indien het klaarblijkelijk is dat de 
kiezer zich heeft willen doen kennen. 

Na rangschikking onderzoeken de leden van het 
bureau en de getuigen de biljetten zonder de reek
sen te verstoren en leggen hun opmerkingen en 
bezwaren voor aan het bureau. 

Na beslissing van het bureau worden de ver
dachte biljetten bij de reeks gevoegd tot dewelke 
het bureau heeft vastgesteld dat zij behoren. In
dien er tegenspraak is, wordt de melding « geldig 
verklaard » of « ongeldig verklaard » op het betwis
te biljet geschreven door twee leden van het bu
reau en door één der getuigen gekorttekend. 

De ongeldige biljetten ontvangen dezellfde mel
ding. 

Telling van de stemmen 

Het opnemingsbureau moet volgende getallen 
vaststellen : 

1) het aantal geldige biljetten; 
2) het aantal ongeldige of blancobiljetten; 
3) voor elke lijst : 

a) het aantal zuivere lijst- of kopstem biljetten 
(stem in een bovenvak); 
b> het aantal onvolledige lijstbiljetten (naam
stemmen - voorkeurstemmen voor kandidaten van 
dezelfde lijst); 

c) aantal naamstemmen door elke kandidaat be
komen, hetzij op onvolledige lijstbiljetten, hetzi j 
op bonte — gepanacheerde — biljetten ; 

d) gezamenlijk aantal naamstemmen op bonte 
biljetten bekomen door al de kandidaten van de 
lijst. 

Het aantal onderzochte biljetten moet overeen
stemmen met het aantal biljetten dat in de bussen 
werd gevonden. 
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In een rede te Alma Ato, Kazakstan, 
doet de russische partijleider Brezj-
nev een beroep op Israël en de Ara
bieren voor vrede in het Midden-Oos
ten. De Palestijnse bevrijdingsraad, 
te Amman bijeengekomen, bevestigt 
de niet-erkenning van het bestand en 
de voortzetting van de strijd, waarop 
koning Hoessein met een verantwoor
ding van zijn en Nassers politiek en 
een waarschuwing antwoordt, nl. dat 
hij geen « aanvallen op de Jordaanse 
eenheid zal dulden ». In 'n energieke 
verklaring stelt premier Meir dat 
Israël zal weigeren, de veroverde ara-
bische gebieden te ontruimen. Drei
gende regeringskrizis in Israël. 
Francois Mauriac, beroemd frans 
«chrijver, overleden. 
De Sovjet-Unie beschouwt het ak
koord met Bonn niet als een bevei

liging van zijn westergrenzen inge
volge de spanningen met Peking doch 
als « een normalizering van de na
oorlogse verhoudingen in Europa ». 
Steeds volgens Brezjnev wenst Mos
kou « in goede nabuurschap en ver
standhouding met China te leven om 
samen tegen het imperialisme te 
strijden »... 
Cholera-epidemie in Azië en Afrika 
zou van grotere omvang zijn dan de 
meeste betrokken regeringen willen 
toegeven, aldus de Wereldgezond-
heidsorganizatie. 
Op het britse eiland Wight komen 
verscheidene honderdduizende .jon
geren samen voor een pop-festival, 
dat niettemin voor de inrichters een 
financiële strop is. 
Vliegtuig dat tussen Libanon en 
West-Europa verdovende middelen 
vervoerde ontsnapt aan britse straal
jagers doch wordt op het vliegveld 
Heraklion, Kreta in beslag genomen. 
Buit : 667 kgr. Hasjisj. 
Indonezische ambassade te Wasse
naar (Den Haag) urenlang bezet 
door ambonnese bewapende verzets
lieden. Bij de bezetting wordt een 
van beide bewakende nederlandse 
politie-agenten door de overvallers 
neergeschoten, die het gezin van de 

ambassadeur (die zelf afwezig was) 
en enkele personeelsleden als gijze
laars vasthouden. De bezetting van 
de inmiddels door de nederlandse po
litie omsingelde rezidentie wordt op
gegeven na tussenkomst van de lei
der der Ambonnezen in Nederland 
ir. Manoesama, « prezident » van de 
door de naar Nederland uitgeweken 
Ambonnezen uitgeroepen «republiek 
der Zuid-Molukken». Het bezoek van 
Indonezië's prezident Soeharto aan 
Nederland wordt door dit zware in
cident verdaagd. Premier De Jong 
belooft ir. Manoesama de grieven en 
wensen van de Ambonnezen aan het 
indonezische prezident te zullen 
voorleggen. 

• Geruchten over regeling van de 
kwestie Berlijn nemen te Bonn over-
hands toe. 

• Te Amman verklaart de Jordaanse 
regering de toestand meester te zijn, 
in overleg met het palestijnse cen
trale komitee, na gewapende botsin
gen tussen Jordaanse militairen en 
Palestijnse kommandos. 

• Bij gebrek aan een eenheidskandi-
daat centrum-gematigd links stelt 
J.J. Servan-Schreiber zelf zijn kan
didatuur voor de tussentijdse verkie
zingen te Bordeaux tegen premier 
Chaban-Delmas. 

INKA-SCHRIFT 

de wereld 
'(argos) Vooral in de komkommertijd 

Wordt de krantenlezer aldoor vergast op 
adembenemende stories die 't blijkbaar 
nog altijd doen, zoals bv : een « valse » 
bisschop valt tijdens het ritueel van een 
priesterwijding door de spreekwoorde
lijke mand. Een tijdlang verdwijnt hij. 
Nadat hij zijn tol heeft betaald aan de 
maatschappij-die-met-zich-niet-laat-spot-

korl 
hofler 
ten, maakt die « bisschop » zich niet on-
verdienstelijk bij het inzamelen van gel-
den voor Betsoeanaland. Of nog bijvoor-
beeld de picareske lotgevallen van de 
« valse » dokter uit Berlijn. Aan het 
oostfront had die intelligente volksjon-
gen als ambulancier gewaagde chirur
gische ingrepen verricht. In het ampute
ren van onbruikbaar geraakte ledema-
ten had hij gewoon zijn gelijke niet. Na 
de kapitulatie van het duitse leger dacht 
onze pientere ambulancier, dat hij met 
die amputerende hebbelijkheid in leng
te van dagen kon doorgaan. Hij werd 
dan ook algauw hoofdchirurg in een se-
lekte berlijnse kliniek. Maar hier ver
knoeide hij een alledaagse appendicitis. 
Werd gearresteerd. Honderden patiënten 
skandeerden met krukken en andere or-
topedische rekwizieten: « wij willen dok
ter X terug ». Zo was het verleden jaar 
in de bladstille komkommertijd. En zo 
ïal het ook dit jaar wel wezen. De duitse 
pers bracht alvast een vroegtijdige kom. 
kommerprimeur op de markt : de bele
venissen van « dr » Karl Hofler, rechter 
te Graz, hoofdstad van het pittoreske 
Stiermarken. 

Die Karl Hofler, waaide lezer, is een 
« valse » rechter, de eerste naar ik meen 
«it de juridische geschiedenis van het 
Westen dat zich, zoals u niet onbekend 
IS, reeds ten tijde van Justinianus in 
strafzaken verdiepte. Misschien ware 
Karl Hofler ooit minister van Justitie 
geworden, indien het blinde lot niet zo 
grillig had toegeslagen. Want dit staat 
vast : Karl Hofler had alles om de hoog
ste juridische prominentie van zijn land 
te worden. Daar te Graz in Stiermarken 
gold Karl Hofler sinds twintig jaar — 
een kwarteeuw bijna — als de onge 
evenaarde specialist in strafrecht, in 
strafrecht, in strafvordering en aanver 
wante wetenschappen. Hofler was een 
« rechter » in wie zijn superieuren gren 
zeloos yertouwen stelden. Daarom kreeg 
hi.i, twintig jaar lang — een kwarteeuw 
bijna — de vviigste moorden op zijn 
rechtersrol. Daarom ook hakte Karl Hof

ler, twintig jaar lang — een kwarteeuw 
bijna — de gordiaanse knoop door in 
meer dan duizend assizenzaken, in meer 
dan zestig denazifikatieprocessen. Ten
slotte hakte hij, voortgestuwd door zijn 
legendarische ijver, de precaire draad 
van zijn eigen magistratenbestaan door. 

Aanleiding tot die voor Hofler kata-
strofale omstandigheid was het proces 
ten laste van Gestapo-chef Karl Macher, 
voor « rechter » Hofler gedaagd wegens 
de terechtstelling van Joden in bezet 
Polen. In de loop van dit proces kwam 
l)et tussen « rechter » Hofler en de ad
vocaat van de verdediging tot een hoog
oplopende diskussie, waarbij Karl Hof
ler onbedekte toespelingen maakte op 
het politiek verleden van de edelacht
bare meester, dr Pippan. De advokaat 
achtte zich hierdoor zo gekrenkt in zijn 
Ipatriottisehe trots dat hij, op advies van 
lieden die Hofler in zijn studententijd 
hadden gekend, een onderzoek ging in
stellen naar de personalia van Oosten
rijks « grootste rechter ». 

De bevindingen van dr Pippan waren 
verpletterend. Karl Hofler heeft tussen 
1937 en 1939 gestudeerd aan een sekon-
daire handelsschool te Graz. Hier werd 
hij doorgestuurd omdat hij, als verant
woordelijke voor de schoolkantine, de 
ontvangsten van de coca-cola-verkoop 
verduisterd had. Toch wist Hofler een 
gehomologeerd afschrift van zijn « Abi-
tur » voor te leggen. Uiteraard is ook 
zijn diploma van dr. in de rechten de 
reinste namaak. Te Breslau, waar het 

diploma volgens het dokument van Karl 
Hofler werd uitgereikt, is de « grote 
rechter » nooit geweest. Een universi
tair auditorium heeft hij nooit gezien. 
Wel is hij van 1950 tot 1970 — een kwart
eeuw bijna — « rechter » en « raads
heer » geweest bij de provincierecht
bank te Graz, in Stiermarken, Oosten
rijk. Dit laatste zullen de beklaagden 
getuigen die in die tijdspanne voor de 
edelgestrenge rechter verschenen. 

De gevolgen van die hofleriaanse fan-
tazie zijn niet uitgebleven. « Dr » Karl 
Hofler, « rechter » en « raadsheer », 
werd dan ook uit zijn ambt ontslagen. 
Op dit ogenblik rust hij uit in een sa
natorium, hoog in de stiermarkse alpen, 
waar verpleegsters en dokters (gediplo
meerde naar ik vermoed) hem bescher
men tegen weetgrage 'oernalisten uit 
binnen- en buitenland. 

Het meest verveeld met het « geval » 
is het Oostenrijks departement van Jus
titie. Het zoekt dan ook ijverig naar 
middelen om de juridische implikaties 
van Hoflers benoeming op te vangen. 
Vandaag reeds tekenen zich twee on
verzoenlijke groepen af : zij die zich uit
spreken voor de tabula rasa, waarbij 
alle vonissen van Hofler ongeldig wor
den verklaard (meer dan duizend !), en 
zij die menen dat de benoeming van 
Hofler door het departement van Justi
tie — bijna een kwarteeuw geleden — 
tegelijk de rechtsgeldigheid van zijn 
vonissen impliceert. 

Nog in 1967 meende de etnoloog Tho
mas Barthel dat de Inka's geen eigen 
schrifttekens hadden. Deze eerlijke, en 
echte wetenschapsmens heeft deze me
ning nu herzien en zelf ontdekt, niet zon
der hulp natuurlijk, dat zo'n schrift wel 
degelijk bestaat. Veel is er niet van 
overgebleven, en van dat overgeblevene 
is nog niet alles ontcijferd, maar aan het 
feit zelf mag niet meer worden getwij
feld. Een grote hulp bij dit alles was dat 
de Spaanse missionarissen al onmiddel
lijk, zo fonetisch mogelijk, de gespro
ken Inka-taal hebben genoteerd en hele 
lexika hebben nagelaten. Zelf vermoed
den zij niet dat er eigen Inka-tekens be
stonden. Kunnen schrijven is een teken 
van ontwikkeling, en het is verheugend 
dat niet alleen « wij » ons « ontwikkel
den » kunnen noemen. 

PERSGEBRUIKEN 

Harold Wilson, die als vierenvijftigja-
rige een halve werkloze is geworden, 
tracht een centje bij te verdienen. Hij 
zal, gedeeltelijk ten minste, zijn « Her
inneringen » schrijven. Het uitgevers
bedrijf « Thomson Organisation » zal 
er hem 100.000 gedevalueerde ponden 
voor betalen (een kleine veertien mil
joen belgische franken). Thomson zal 
die herinneringen eerst publiceren in 
zijn « Sunday Times » — een blad dat 
tijdens de voorbije verkiezingen Heath 
steunde — ! Wilson verdient daar nog 
altijd heel wat minder mee dan wat hij 
als eerste-minister per jaar verdiende. 
Maar zou zo iets hier mogelijk zijn ? 
« Le Peuple » die de teksten van Eys-
kens brengt, en « De Standaard » die 
van Jos van Eynde ? Natuurlijk zolang 
zi] aktief in de politiek staan, en niet 
zoals Spaak uit hun eigen partij getre
den zijn.. 

OFFICIEEL 

Volgens het nummer van 4 juni 1970 
van « Politika » dat in Belgrado ver
schijnt, en dus een blad is dat volledig 
onder kontrole staat, geven de officiële 
statistieken aan dat er op 1 mei van dit 
jaar zo maar even 750.000 Joegoslavische 
arbeiders in het Westen werken. Daarbij 
zijn er in het eigen land dan nog 375.000 
werklozen. Dat betekent dus dat heel 
officieel, we zouden bijna kunnen zeg
gen twee keer officieel, ruim één mil
joen arbeiders geen werk vinden in de 
eigen ekonomie. Zeker als men in acht 
neemt dat de bevolking van dit land 
maar een twintig miljoen bedraagt. Van 
die 750.000 arbeiders die in het Westen 
werken zijn er een half miljoen in West-
Europa te werk gesteld, van dat half 
miljoen zijn er 300.000 Kroaten. Zij zijn 
dus nog altijd zo wat de « Vlamingen » 
van Joegoslavië. Een 120.000 werken in 
Australië, 76.000 in Kanada en 35.000 in 
Nieuw-Zeeland. In de duitse Bondsrepu-
bhek werken er 326.000 en in België een 
10.000. Het partijblad « Borba » voorziet 
dat begin 1971 één miljoen Joegoslaven 
in het Westen zullen werken. De verkla
ring van ditzelfde blad dat dit « een lo
gisch gevolg » is van « de openheid van 
ons land, van zijn inschakeling in de 
wereldmarkt en van de toenemende mo
biliteit van de arbeidsmarkt » is wel 
niet helemaal onjuist, maar neemt de 
bittere smaak van de gegevens niét weg. 

i VERSLAAFDEN I 

Statistieken opstellen over het aantal 
mensen van die of die soort gaat nog al, 
veel minder goed gaat het de daden van 
mensen te tellen. Vooral dan als die da
den zoveel mogelijk verborgen worden 
gehouden. Toch staat het wel vast dat 
het aantal verslaafden aan allerlei dro-
geermiddelen ongelooflijk stijgt. Voor 
de duitse deelstaat Niedersachsen be
droeg de stijging gedurende het eerste 
halfjaar van 1970, vergeleken met de
zelfde periode tijdens het voorbije jaar 
zo maar even 328 procent. Morfine, he
roïne en dergelijke « harde » drogeer-
middelen worden tegenwoordig bijna 
« per kilo » ontdekt, en dit terwijl deze 
middelen tot vorig jaar vrijwel niet 
voorkwamen. 

VERSLAAFDEN II 

De duitse professor Hans Joachim 
Bochnik, die zich speciaal met deze pro
blemen bezig houdt, gaf zo juist toe dat 
hij zijn mening dat bijvoorbeeld mari
juana niet tot verslaving en tot ergere 
drugs leidt, heeft herzien. Dit ter inten
tie van die bladen in dit land die meen
den nogal luchtig over deze gevaren te 
moeten schrijven. Over de « revolutio
naire » betekenis van de « prikkers » en 
« slikkers » meent de prof trouwens te
recht dat « zij verslaafd geraken, en on
ze maatschappij niet kunnen verande
ren, zij worden de renteniers van onze 
kapitalistische wereld ». 
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HAWEL ? 

Wat Pol Claeys en Briek 
Schotte en Jempi Monseré nu 
eigenlijk van plan zijn interes
seert ons maar bitter weinig. 
Dat zij voor hun zaak reklame 
maken zoals zij kunnen, lijkt 
ons billijk en rechtvaardig. 
Maar dat al onze sportjoerna-
listen, die het allemaal zo goed 
plegen te weten, er zich toe le
nen de ene kwakkel na de an
dere als vaste waarheid en als 
primeur hun lezers in de on
schuldige schoenen te schuiven, 
dat vinden wij toch maar aan 
de slappe kant. Dat lijkt ons 
namelijk niet te stroken met de 
taak van degelijke informatie, 
die in onze, wellicht naïve, ogen 
nog altijd deze van de pers is 
of het zou moeten worden. Wat 
het geval Monseré betreft men 
mag gerust al die drukte rond 
zijn mogelijke overgang naar 
een andere firma vergeten. Er 
kon doodgewoon geen sprake 
van zijn, omdat hij al lang en 
voor nog geruime tijd kontrak-
tueel vastligt bij Fl^'-'dria. Ha-
wel, wisten de sportjoernalis-

0-2 was de uiisTaq van de ho
ckeywedstrijd België-EnQeland. 
Behjië moest de sticks leaaen 
in deze voor ons nog «vreemde)) 

sport. 

ten, die alles weten (maar niet 
alles schrijven), dat dan niet ? 

(H)EERLIJK 

Nu we toch over Monseré be
zig zijn, nog dit. Onmiddellijk 
na de wereldkampioenschappen 
had de jongeman zich laten ont
vallen dat Gimondi geprobeerd 
had hem om te kopen voor een 
half miljoen. Grote hilariteit 
overal waar men er belang bij 
heeft dat wij blijven geloven 
in de onkreukbaarheid der ve-
losport, dat ziede van hier. Vol
komen overbodige hilariteit 
trouwens, vermits iedereen al 
« eeuwen » weet dat dergelijke 
praktijken op dat veloniveau 
schering en inslag zijn. Om de 
zaak terug in de doofpot te kr i j 
gen heeft men tatergat Monseré 
nu een brief laten ondertekenen 
waarin te lezen staat dat de 
joernalisten hem weer verkeerd 
begrepen hebben (wat uilen, 
zeg !) en dat het natuurlijk zo 
klaar als een klontje is dat Gi
mondi hem niks niemendalle 
heeft aangeboden. Wat peinsde 
gijlie wel. Maar Monseré heeft 
pech, want Leif Mortenson, die 
er ook bij was, heeft juist laten 
weten dat Gimondi wél Monse
ré wou omkopen, en hem, Leif, 
OD de koop toe. (H)eerlijke 
sport, zeggen wij maar. 

JONGENS TOCH... 

Wij hadden het wel gepeinsd, 
en het is ervan gekomen ook, 
vriend Luc Varenne heef zich 
gewaardigd J*>mpi Monseré va
derlijk te berispen omdat hij 
ontvangen werd door mgr. De 
Smedt, de bisschop van Brugge. 
De bisschoo dan nog, zoals Luc 
Varenne meent te moeten op
merken, die ooit eens gezegd 
heeft dat hij wel Belg is, maar 
eerst en vooral Vlaming, en die 
daarvoor, o gruwel, niet eens 
op het matje werd geroeoen 
door baas Suenens. Als we Va
renne goed kunnen volgen — 
maar dat is altijd een prestatie 
— vindt hij dat een belgisch 
wereldkampioen zich niet moet 
ophouden met zo'n volk, en 
vindt hii KHHv-den-bels, die in
eens en in 't Frans bij de « keu-
nink » op bezoek gaat, nogal 
een andere « kastaar ». Wij zou
den onze sportlui voorstellen in 
de toekomst eerst aan Luc te 
vragen waar ze mogen gaan 
buurten, en hem dan vooral 
mee te nemen, om voor de hon
neurs en de chichi te zorgen. 
Maar zo maar zonder zijn ze
gen bij een « vlomse » bisschop 
binnenvallen, jongens toch... 

gische roeiers te laten deelne
men aan de wereldkampioen
schappen in Ste Catherina (Ka-
nada) , en de nog betere inval 
de jongens een week op voor
hand te sturen, opdat zij alle 
tijd zouden krijgen om te oefe
nen, zich aan te passen en hun 
boot te testen (zeer belangrijk) 
en klaar te maken. Nu horen 
wij dat zij een detailke verga
ten. Namelijk dat onze roeiers 

% r 'i'J 

Te Francorchamps c/ingen de kampioenschappen houthakken door. 
Voor de eerste keer meldde een dame zich aan de inschrijvings
taf el en dan nog wel de limhurgse Gertrude Kairis uit 's Graven-

voeren. Frans De Meyer uit Ronse werd er kampioen. 

GOED 

Tijdens het afgelopen week
end hebben wij op ons teevee-
tje met veel plezier de reporta
ge van de jumping te Oostende 
gevolgd. Gedeeltelijk tenmin
ste, want héél de uitzending, 
dat viel wel wat te lang u i t 
Wij vinden jumping een fijne 
sport, en het is maar spijtig dat 
men dergelijke sport, natuur
lijk niet op zo hoog vlak als 
te Oostende, niet wat kan de-
mokratizeren, codanig dat ze 
voor iedereen bereikbaar wordt. 
Wat we ons in verban^ met de
ze en dergelijke wedstrijden 
afvragen is het volgende • de 
jongens die daar ronddraven 
met balken, en emmers en bors
tels, zijn soldaten. Omdat wij 
ons moeilijk kunnen voorstel
len dat « den troeo » soldaten 
in verplichte "ienst zou uitle
nen voor een sportwedstrijd 
(of toch), nemen wij maar aan 
dat het vrijwilligers zijn. Maar 
waarom zijn ze dan niet in bur
ger ' Tenslotte om iedereen het 
zijne te geven • wij vonden de 
kommentaar van Fred Debruy-
ne, hoewel een tikkeltje té so
ber, goed. 

GENIEËN 

De grote heren van de belgi-
sche roeifederatie hebben de 
goede inval gehad enkele bel-

ginds zonder boot zitten. Ver
mits Antwerpen niet goed ge
noeg was om gratis voor het 
vervoer van de roeiboot te zor

gen, heeft men de boot meege
geven met de franse delegatie, 
via Parijs en Le Havre, en er 
geen rekening mee gehouden 
dat de franse roeiers onderweg 
nog een stage zouden doen, hon
derden kilometers verwijderd 
van Ste Catherine, waar onze 
jongens, in afwachting dat de 
Fransen met hun boot arrive
ren, een paar dagen vóór de 
kampioenschappen, met hun te
nen kunnen spelen. Wilt ge ge
nieën zien, wend u tot de hoofd
besturen. 

OOSTDUITSE 

BEVESTIGING 

Wij waren opgetogen over de 
finales van de europese atle-
tiekbeker, verleden zaterdag en 
zondag betwist in Stockholm. 
Wij vonden het een brok sport-
vertoon van de allerbeste kwa
liteit, ook al zijn er geen fan
tastische prestaties geleverd en 
al vielen er heel wa t « vedet
ten » eerder tegen. Er is echter 
voor ieder puntje gevochten 
« totterdood », en op geen enkel 
ogenblik hebben wij — in de 
teevee ui teraard — onsportieve 
dingen kunnen opmerken. In de 
vorige twee uitgaven zegevier
den telkens de Russen, maar 
deze keer t rokken zij aan he t 
kortste eind. De Oostduitsers 
waren de glansrijke overwin
naars. Het verbaast ons niet, 
want sedert verschillende ja ren 
is de atletieksport in de demo-
kratische republiek geweldige 
vorderingen aan het maken, en 
dat is al bij verschillende ge
legenheden merkbaar geweest. 
Wat ons vooral interesseert, en 
interesseren moet, omdat wij 
ook wat vooruit zouden moeten, 
is de vraag hoe men dat daar 
heeft klaargespeeld. 

AANTREKKELIJKE REKLAME 

Sierwandplaten met alle afbeeldingen naar keuze. 
De ONOVERTREFBARE reklame voor winkelopeningen, 

handelsbeurzen, reklamestoeten en kiespropaganda. 
Zee fd^k en geflockeerde afbeeldingen, 

reklameborden, affiches, zelfklevende efiketten. 
Vraagt inl icht ingen zonder verpl icht ingen nopens doel t ref fende ge-

f lockeerde reklameborden en sierwandpanelen aan 
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breughel 
lullen tersl 
volledig pension 
kamers met ontbift 
alle komfor» 
maaltijden tegen alle Drifzen 
tpeciale voorwaarden 
voor groepen en autocar* 
vraag inlichtingen 

Er zijn vele uitzonderingen, 
en deze mogen altijd rekenen 
op onze felicitaties mét omhel
zing, maar de meeste komitees, 
kommissies, besturen, leidingen 
en dergelijke fraaie dingen 
meer, zitten nog altijd volge
propt met mensen die om een 
of andere reden menen dat zij 
oehoren tot de betere soort, dat 
^ij het voor het zeggen hebben 
over de kudde « gewone » le
den, waarvan ze zich zo duide
lijk mogelijk distanciëren, dat 
zij moeten beslissen en de « le
den » doen, dat zij het sieraad 
zijn van de vereniging, dat de 
« bond » dient voor het bestuur, 
en niet omgekeerd, en dat zij 
recht hebben op al de «gloriol» 
die hun bond met verzamelde 
krachten vergaren kan. Al te 
vaak beperken de werkelijke 
kwaliteiten der heren komitee-
en bestuursleden zich tot een 
dikke schedel, een omvangrijke 
nek, een geweldige reislust, een 
meer dan gezonde honger en 
een dorst waarvoor geen kwa-
litatieven bestaan. Het wordt 
tijd dat men in ons land de 
taak van de vele besturen eens 
grondig gaat herzien, én er ge
schikte mensen gaat voor zoe
ken in plaats van klinkende na
men. Maar daarover zullen wij 
het later nog eens hebben, als 
we nog eens «extra-viesgezind» 
zijn. Vandaag kan het volstaan 
vast te stellen dat het bestuur 

van de « belze » zwembond niet 
tot de uitzonderingen behoort. 

Bondig de feiten. Men trok 
met de belgische zwemkam-
pioenschappen dit jaar naar 
Spa, waar men wel beschikt 
over een mooi « familiebad », 
maar geen bad waarin men nor
maal gesproken een « serieuze 
tijd » kan zwemmen. Waarom 
men Spa verkoos boven Bras-
schaat, waar men wél over der
gelijk blad beschikt, hebben wij 
vroeger al eens verteld. Dat op 
zichzelf werpt al een bedenke
lijk licht op de rotmentali teit 
van de zwemfeniksen. 

Men wist op voorhand dat 
men in Spa geen grote pre.sta-
ties moest verwachten. Als de 
« h e r e n » zich dus na de kam-
pioenschapnen verbaasden over 
de middelmatigheid der rezul-
taten. dan was dat zuiver voor 
de « frim » Zij móésten dat, als 
specialisten, op voorhand we
ten. 

Op grond daarvan ging men 
nochtans de vliegtuigetiketten 
voor Barcelona, waar de euro
pese zwemkampioenschappen 
betwist worden, uitreiken. Wie 
mocht mee, buiten het leger 
« offisjellen » natuurlijk ? 

Ha, eerst en vooral de water-
poloploeg natuurlijk. Omdat die 
jongens een schijn van een kans 
maken een behoorlijke uitslag 
te behalen ? Neen. Doodgewoon 

omdat zij, net als de hockey-
ploeg, behoren tot de « bebbes ». 
Goed, elf waterpolospelers. 

Verder stelde het selektieko-
mitee voor, negen zwemmers 
en zwemsters mee te nemen. 
Lees wel : stelde voor. Want 
het uitvoerend komitee besliste. 
En het besliste slechts vijf men
sen mee te nemen. 

Eerste zaak : men gaat naar 
Barcelona met vijf zwemmers, 
elf waterpolospelers en een stuk 
of twaalf « delegees ». 

Tweede zaak : het selektieko-
mitee heeft verder geen reden 
van bestaan, vermits het geen 
beslissingsrecht heeft, en ver
mits men daarenboven geen re
kening houdt met zijn aanbeve
lingen. 

Derde zaak • mensen als Pat
sy van Poucke, Carla Galle e.a. 
die in de « soepkom » van Spa 
per ongeluk eens overwonnen 
werden, na jaren en jaren met 
kop en schouders boven hun te
genstrevers uitgestoken te heb
ben, werden geweerd. Nu mag 
een gazetteken als «Les Sports» 
— natuurlijk weer aan de zijde 
van « de heren » — nog dui
zend keren beweren dat een 
selektie niet mag gebeuren op 
grond van vroegere prestaties, 
voor ons is de niet-aanduiding 
van Carla, Patsy e.a een grove 
onrechtvaardigheid. Wat Patri
cia Stroobant betreft, daar is 
niet veel op te zeggen. Ze is ge

kwetst. Devos en van Poecke 
zijn kampioen van België, en 
hebben dus evenveel recht op 
aanduiding als de anderen. En 
wat onze « vlam » Carla Galle 
betreft, zij heeft jarenlang he t 
beste van zichzelf gegeven om 
voor onze fameuze zwembond 
en voor « de heren » wat aan
zien te verzamelen, het groot
ste gedeelte van het klein beet
je « gloriol » waarmee « de he
ren » rondzeulen is aan haar te 
danken, zij is vandaag mis
schien al in staat de zwemster 
die haar in Spa overwon, keer 
na keer te kloppen. Bij de 
eerste de beste knet tergekke 
gelegenheid wordt zij niet temin 
buitengezwierd. Carla Galle en 
Patsy van Poucke zeggen nu 
dat zij het kompeti t iezwemmen 
vaarwel zullen zeggen, en ver
der zullen zwemmen voor hun 
plezier. Eerlijk gezegd, wij zou
den er niets kunnen tegen in
brengen. Als het echter zo ver 
komt, dan kunnen de feniksen 
van de zwembond alvast deze 
verdienste op hun hoed steken, 
dat zij er met onnozele streken 
hebben voor gezorgd dat hun 
bond twee leden verliest die er 
jarenlang de mooiste sieraden 
van waren. 

En dat men nu niet beginne, 
zoals « Les Sports », met beide 
meisjes in het ongelijk te stel
len De ezels zitten in het be
stuur. 



WIJ 
13 

Groepen en maatschappijen 
allerhande ! ! ! 

Speciaal voor U bedacht. 

IEDER DORTMUNDER 

THIER BRAU HOF 

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

INTERESSANT 
Avondmaal op vrijdag. 

zaterdag of zondagavond 
in een gezellige sfeer. 

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

Oberbayern orkesten 
Middag- en avondmaal tn groep 
gezel l ig f i fn , goed en goedkoop 

De grote speciali teiten zi jn Ochsen-
schwanzsuppe Hongaarse goetasf • 
Eisbein mit Sauerkraut Kip aan het 
spit • Krachtvleesschotel beter dan in 

Duitsland 

LEUVEN, Tervuursevest 60 
Tel 016/286 72 • 1.500 plaatsen 

ANTWERPEN, Groenple in 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, Nieuwbrugstraat 28 
Tel. 02 /18 74 89 - mooiste van Brussel 

AALST, (Klaroen) Au toweg 
Tel. 053/228 53 (1 000 plaatsen) 

HULSTE (Kor t r i j k ) , Brugsesteenweg 1 
Tel 056/715.36 (1 200 plaatsen) 

KONTICH Mechelsesteenweg (open) 
(2.400 plaatsen) 

TORHOUT, steenweg Torhout-Lichtervelde 
(open) 2 000 plaatsen 

DRONGEN, A u t o w e g Brussel-Oostende 
(open) 

BECO 
levering 

BECO 

BECO ^ 

p.v.b.a. BECO. 

Tel. 

BECO 
van gas- en stookolie ! 

BECO 
l^enzinestations I 

/erwacht ook Uw bestelling 1 

Krijgsbaan 236, ZWIJNDRECHT 

: (03)52.81.73 32.02.10 

V U -MANDATARISSEN 
Het BESTE WAPEN in Uw 
KIESKAMPAGNE 

na Uw WELSPREKENDHEID 
is de 

REKLAMELUCIFER ! 
Schrijft nu voor inlichtingen : 

PUBLI-SPiECEL » • Pijckestraat 5 9 - 2 0 0 0 Antwerpen 
Bellen na 19 u. (03)37.95.92 

JUIVIüBtTEËir 

weekblad van het grote gezin 
troonstraat 125 
1050 brussel. tel. 02/13.91.70 

302.300 EXEMPLAREN WEKELIJKS 
OVER HET GEHELE VLAAMSE LAND 
2.100.000 VERBRUIKERS 

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

ISd» TRANCHE 

OOOOOO/-

RESTAURANT 
^ 

WESTMALLE 
BAAN ANTWERPEN-TURNHOUT 

^&ei ̂ ccd leittttiuint 

dun/e/en ami êcAt 

DEGELIJKE WIJNKELDER 
CHAMPAGNE PEMIER-JOUËT 

319 FR 

2«.000m^ NATUUR 
: ^ HÈLIKÓPTERHAVEN 

(EN SUPEitHOOG LOT VAN 

TEN MILJOEN 

Trekking cp 14 s«ptemb«r 

HET BILJET 
HET TIENDE > 

200 Ir. 
22 \r. 

VOOR EEN VEILIGE GELDBELEGGING 

VOOR EEN GOEDE BOUWGROND 

VOOR AANKOOP EN VERKOOP VAN 

ONROERENDE GOEDEREN 

via "GROEP DE BONDT" 
Coremansstraat 22, Berchem-Antwerpen 

Tckfoon : 03/30.18.85 

MAANDAG GESLOTEN 

77.1 25 LOTEN VOpPt t tN rOTAAl VAN 7 2 . M I L J O E N 

DEBROUWERIJ M O O R T G A T 
2659 BREENDONK TEL. (03)78.71.21 

is bekend om haar beroemde en uitstekende 
BIEREN en LIMONADEN 

Breendonk ligt in Vlaanderen 
dus U W streek U W volksgenoten I 

Depot Cent - Tel. 09/22.45.62 

Aanbevolen 

Huizen 
P A P Y R U S 

Boek> en Pepferhandel 
Zaakvoerder : Fora Labeai 

de Ribaucourlstraat 7 
Vnabii het Sint-Jansplein) 

SInt-Jans-Molenbeek • Bruttei 8 
Telefoon - (02)28.87.09 

matthieu's beddenbedrijf 
biedt voor eik probleem een wooninrichting ^^jm.^ 

onze studiedienst 
lost uw woon

probleem gratis op 

\NTWERP PUBLIC 
RELATIONS 

Hof ter Schrtecklaan 33 
BERCHEM ANTWERPEN 

Alle reklame en ont
werpen, teksten, 
perskonferenties, ver
talingen, tekeningen, 
enz 

Publiciteitsagent voor 
« Wi) 

VLAAMS-NATIONAAL» 
Tel. (03)30.48.99 

AL AL KEUKENS CLASAL 
Fabrieken te Ramtdonck 

tel. 015/714.47 
Vochtbestand Vuurvad 

Matige prijs 
Voor West-Vraanderei) 

DE MEYER Waller 
Bruggettraat 136, Zwevexelc 

tel. 051/612.84 

a PELEMAN-MARCKX 
Van Oen Nestlei 16, Antwerpen 

rel. 39.19.27 
r.V. . RADIO - ALLE ELEKTRI
SCHE TOESTELLEN HERSTa-

LINGEN AAN HUIS 
r.V PELMAR 61 scherm, 

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

<t PIET POT » 
Antwerpen's gezelligste 

Blerkeldet 
Srote Pieter Polstraat < 

(bli Suikerrul) 
Open vanaf 8 uur 's avonds 

Maandag en dinsdag gesloter 

Bezoek « Casthol 
DE VEERMAN D 

Kaal ?6, SI -Amands a.d. Sctielde 
Tel. (053)332.75 

Mosselen Paling 
tntbater lar Brugmans 

3-2-68 

file:///NTWERP
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bewegi 

ANTWERPEN 
Aartselaar 
KIESFONDS 

Lezers en leden die daadwer
kelijk willen meewerken kun
nen hun bijdrage storten op : 
per. 158.05, Kredietbank Aartse
laar. Ook mogen zij hun bijdra
ge afgeven op het sekretariaat 
of aan de bestuursleden. 
RFKLAMEBORDEN 

Het bestuur stelt borden ter 
beschikking van de leden die 
deze zouden willen plaatsen. 
Ook raamaffiches zijn te ver
krijgen op het sekretariaat : R. 
De Ranter, Helenboslaan 25 of 
bij de bestuursleden. 

A n t w e r p e n ( s t a d ) 
RADIOWAGENS 

Bollen in september. We vra
gen vrijwilliger-chauffeurs om 
enkele dagen rond te rijden 
met of zonder eigen wagen. 
WIJKVERGADERINGEN 

Vrijdag 4 sept. greep de eer
ste wijkvergadering plaats in. 
het centrum. Volgende verga
ringen : vrijdag 25 sept., Beren-
drecht, zaal Sportduif, 20.30 u.; 
vrijdag 2 okt.. Luchtbal, zaal 
Centi'um, 20.30 u.; vrijdag 18 
sept., L.O., zaal Porto Fino, 
20.30 u. 
STEUNLIJSTEN 

Aan bestuursleden, kandida
ten en propagandisten werden 
steunlijsten bezorgd. Elke lijst 
draagt de ronde stempel der 
afdeling. We vragen eventuele 
gelegenheidsstorters hier spe
ciaal op te letten. 
GEVEL BESCHIKBAAR 

We kunnen er onze affiches 
komen opplakken. Geef ons 
hiervoor echter de schriftelij
ke toelating. Tel. sekretariaat 
36.84.65. 
PROPAGANDABLAD 

« WIJ in Antwerpen » zal nog 
met zijn 80.000 ex. per nummer 
drie maal verschijnen. Twee
maal sept. éénmaal okt. Wordt 
in alle bussen der stad gesto
ken. 
SOCIAAL DIENSTBETOON 
SENATOR BALLET 

Maandag 7 sentember van 
18..30 uur tot 19.30 uur bij hem 
aan huis, J. van Rijswijcklaan 
74, Antwerpen. 

Balen - O l m e n 
VERKIEZINGSBAL 

Zaterdag 26 september vanaf 
20 uur in de zaal « Graciëlla », 
Vaartstraat 32 te Balen. 
DIENSTBETOON 

Senator Wim Jorissen houdt 
zitdag in «Café Coiffeur» 
Kerkstraat 59 te Balen maan
dag 14 september te 20 uur. 
VERKIEZINGSFONDS 

Wij danken allen die ons 
verkiezingsfonds reeds gespijsd 
hebben. Verdere steun steeds 
welkom op postrekening 150.15 
van « Kredietbank » Balen met 
vermelding «voor rekening 
1193/00971 Volksunie Balen-
Olmen ». 

Borgerhout 
EEN DWINGENDE PLICHT 

De strijdperiode is ingetre
den. Niemand mag ten achter 
blijven waar het de propagan
da betreft. De dames trappelen 
met ongeduld om te bussen, te 
plakken en wat al meer. Wij re
kenen dan ook ten stelligste 
op uw aanwezigheid bij onze 
werkvergadering die zal door
gaan in ons lokaal «Nieuwe 
Carnot», Cafnotstraat 60, op 
vrijdag 11 september te 20 u. 
Geen spreekbeurt — geen 
woorden — maar daden. 
STEUNFONDS 

S^ort vrijwillig uw steun op 
postrekening 549.18 van de 
Kredietbank, Borgerhout-Cen
trum, met vermelding voor re
kening nr 1131/7/06644 op 
naam van V.U Jos. Verbergt. 
Ook steunlijsten voorzien van 
de handtekeningen van onze 
mR-Hatarissen ziin in omloop 
V^N DEN FFECK-
IIFRDENKING 

'^aterdag 26 dz. te 19 u. Eu
charistieviering in de H. Anna-
kerk GopdpnH,ic?straat Zondag 

27 dz. te 11 u. op de begraaf
plaats Srhoonselhof, bezin-
ningsstonde. 

B o r s b e e k 
KANDIDATENLIJST 
1. Piet van Rossem, Eename-
laan 24, hahdelsdirekteur, 49 j . 
2. Frans Neyens, August van 
Putlei 163, aannemer-chape-
vloerder. 27 j . 3. Staf Kiebooms, 
Lucien Hendricklei 20, maat
schappelijk assistent, 31 j . 4. 
Pet rus van Nuffelen, Corluylei 
24. hovenier, 46 j . 5. Jef Denil, 
Herentalsebaan 59. elektrotech
nisch in.genieur, 31 j . 6. I rma 
Peustjens-Van Ballaer, Lucien 
Hendrickxlei 22, vroedvrouw, 
45 i 7. Stan Verboven, De Ro-
bianostraat 175, zuivelhande-
laar, 37 j . 8. Francois van Loo-
veren, Akkerdonkstraat 11, be
diende, 34 j . 9. Paul Hendrickx, 
Jos Reusenslei 116, arbeider, 
27 j . 10. Frangois van der 
Schoot. August van Putlei 10, 
pistoolschilder. 26 j . 11. Jef van 
Dijck, Wenigerstraat 41, werk
tuigkundige, 47 j . 12. Fons De 
Jongh, De Robianistraat 160, 
technisch bediende, 43 j . 13. Ju-
lien Bodson, De Robianostraat 
35, publiciteitsagent, 34 j . 

B r o e c h e m 
FINANCIËLE STEUN 

De stortingen komen regel
matig binnen. Achterblijvers 
kunnen nog steeds terecht .op 
onze rekening van de Krediet
bank P.C. 1507 Kredietbank 
Broechem voor rekening nr. 
1050 Volksunie Broechem. 
OPROEP 

Wij willen nieuw en beter. 
Helpers om materiële zaken op 
te knappen zijn steeds wel
kom. Wij verwachten U allen ! 
LEDENWERVING 

Vanaf 1-10 e.k. kunnen nieu
we leden voor 1971 worden 
aangeworven. Vraag blanco 
voorlopige lidkaarten aan het 
bestuur en breng enkele leden 
aan. Ieder éér) lid moet slechts 
een begin zijn ! 

Burcht 
DISCO-BURCHT 1970 

Vrijdag 18 september 1970, 
te 20 uur in zaal De Ster, Kaai 
19, opening van de kermis met 
Disco-Burcht 1970 met mede-
erking van Peepee. D.J. Om
roep BRT 2, in Rudi's Club — 
Living Act en van Jack Flash. 
Inkom 40 fr. Vermindering 
20 % voor leden van Rudi's 
club. Jeugdclubs en Vujo. Rea-
lizatie : Vujo-Burcht. Alle jeug
dige kiezers van Burcht en om
liggende worden verwacht. 

Erieqem 
VERKIEZINGSFONDS 

Stel niet uit en schrijf nog 
vandaag een bedrag over op 
P.R. 901911 van Karel van 
Reeth, Drie Eikenstraat 70, 
Edegem, met vermelding « Ver-
kiozingsfonds ». 
START VE17KIFZINGSSTRIJD 
8 SEPTEMBER 

Op dinsdag 8 september om 
20.15 uur opent V.U.-Edegem de 
verkiezingsstrijd met een groot
se volksvergadering in de grote 
feestzaal van « De Baziliek », 
Hovestraat. 

Op het programma : film 
« Mooi Vlaanderen ? » ; klein
kunst met Inge Mollet (1ste 
prijs Conservatorium van Ant
werpen) en « De Doolaards » 
met oude volksmuziek ; voor
stelling der kandidaten ; gezel
lig samenzijn. 

Mechelen 
GEMEENTERAADS
VERKIEZINGEN 

Alle afdelingsestuursleden en 
alle kandidaten op de V.U.-lijs-
ten worden verzocht aanwezig 
te zijn op de voorlichtin.gsver-
gadering. ingericht in samen
werking met het Dosfel-insti
tuut. Alle inlichtingen zijn er 
te bekomen omtrent alles wat 
verband houdt met gemeente
kieswet, verplichtingen en mo
gelijkheden. 
ONZE LIJST 

Volgende lijst zal worden in
gediend : 1. Oscar Renard, ge
meenteraadslid, 2. Wim Joris
sen, senator, Herman Kelder-

mans, technisch ingenieur, 4. 
Edward Geys, advokaat, 5. Hil
da Uytterhoeven, medische la
borante, 6. Maurits Gobbien, 
geneesheer, 7. J an De Prins, 
bedrijfsleider, 8. Rosa De Pre-
ter-Verbist, regentes, 9. Wal
ter Augustynen, licentiaat, 10. 
Kris Van Esbroeck, licentiaat, 
11. Dirk Borremans, technisch 
ingenieur, 12. Staf Govaerts, 
meubelfabrikant, 13-28. Zie bi-
zondere uitgaven gemeente
verkiezingen. 29. Michel Ser-
vaes, arr. voorzitter, 30. Michel 
Cauwenbergh, provincieraads
lid, 31. Fons Van De Werf, ge
meenteraadslid. 

Eendrachtig dient er ge
werkt . Vijf zetels is de slogan ! 

Mor t se l 
VERKIEZINGSFONDS 

Steek heden nog een bank
briefje in een gesloten omslag, 
ten bate van ons mortsels ver
kiezingsfonds, en post het van
daag nog, of geef het af bij 
Wim Claessens, Liersesteen-
weg 197, Mortsel (tel. 55.39.09), 
of stort uw bijdrage op onze 
pc. nr. 1151.12 .Volksunie Mort
sel, zelfde adres. 

Schoten 
VERKIEZINGSSTRIJD 
WOEDT HEVIG 

Voor burgemeester Imler en 
zijn socialisten zijn alle midde
len goed om te pogen de meer
derheid (?) te behalen. Niets 
of niemand wordt ontzien. 

Alleen de Volksunie kan de
ze strijd aan, maar de hulp van 
ieder lid, iedere Wij-lezer blijft 
noodzakelijk. Geef gehoor aan 
de oproepen van uw bestuur. 
Overtuigen van man tot man 
blijft de beste metode. 

Brabant 
Asse 
PENSENKERMIS 

Eerste pensenkermis op zater
dag 12 (van 13 u. af) en zondag 
13 september (van 16 u. af) in 
het bovenzaaltje van het Kum-
melshof, Stat'-^nsstraat 27. 
LIJST «JONG ASSE» 

Op 11 oktober zal de lijst 
K Jong Asse» die tot stand 
kwam op initiatief en met me
dewerking van onze afdeling, 
de strijd aanbinden met de an
dere lijsten. De lijst ziet er uit 
als volgt : Mevr. Lea Coppens; 
René Dubois; Etienne Keymo-
len; Lode Plet inckx; Theo Pee-
ters; Gaston Rogiers; Frans 
van de Kerckhove; Jan van 
Der Beken; Juul van Dooren; 
Stan van Hulle; Jozef van 
Laeken; Edg. van Overstrae-
ten: Roger Verhaevert en Her
man De Valck. 

Brussel ( s t a d ) 
RALLY 

Zoals in 't verleden, richt de 
Vlaamse Gemeenschap Brussel, 
ook dit jaar een voet-rally in 
met als doelstelling uw hoofd
stad beter te leren kennen. De
ze rally gaat door op zondag 
20 september a.s. vanaf 13 uur 
aan het lokaal Uilenspiegel, Ple-
t inckxstraat 38 te Brussel. 

Wij verwachten u allen op 
zondag 20 september aanstaan
de 30 fr op zak (deelname in de 
kosten) aan het lokaal Uilen
spiegel, Plet inckxstraat 38 te 
Brussel 1. Alle verdere inlich
tingen aldaar. 

Brussel ( a r r . ) 
DRINGENDE OPROEP 

Wij vragen alle vrijwilligers 
die ons in deze zeer harde ver
kiezingsstrijd te Brussel wil
len helpen, hun naam zo vlug 
mogelijk op te geven aan het 
arr. sekretariaat, Dupontstraat, 
27 te schaarbeek. 1030, tel. 
17.92.18 (open elke avond van 
19,15 tot 22 uur ) . 

^ Wij moeten absoluut vrijwil
ligers hebben voor de volgende 
zaken : plakkersploe,gén voor 
de agglomeratie; wagens om 
autokaravanen in de brusselse 
agglomeratie te organizeren; 
sandwichmannen, bepaalde 
stunts. 

Steun is ook steeds welkom 
op PCR 8654.50 van de Volks
unie Brussel met vermelding : 
propagandafonds brusselse ag
glomeratie. 
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 van
daag 5 september om 15 uur in 
« Waltra » Stan Philips, Ar-
duinkaai te Brussel. 
DIENSTBETOON 
VOLKSVERTEGENWOOR
DIGER E. DE FACQ 
SEPTEMBER 1970 
Ie dinsdag van de maand : Pa-
mel-Roosdaal (café Den Tim), 
van 19 u .tot 20.30 u. Gooik (De 
Groene Poorte) , Vollezele (zaal 
Mersch), in samenwerking met 
provincieraadslid G. De Don-
cker. 
3e dinsdag van de maand ; He-
kelgem (Rest. Lindenhove), 
van 19 u. tot 20,30 u. Essene 
(lokaal zal la ter aangeduid 
worden) , in samenwerking met 
provincieraadslid F. van Dro-
genbroeck. 
3e donderdag van de maand ! 
St Martens-Bodegem (Station-
str. 38), van 19 u. tot 21 u., Ter-
na t (Café Meert, Keizerstr.) , in 
samenwerking met provincie
raadsleden M. Panis en F van 
Drogenbroeck. 
Laats te woensdag van de 
maand : Dworp (Café De Leeu
werik) van 18 u. tot 20 u.. Bui
zingen (Café in de Welkom) en 
Halle (Café De Sleutel) . 

Het spreekuur te Dilbeek zal 
later medegedeeld worden. Ook 
te Ste Katharina-Lombeek werd 
een zitdag gepland. Schriftelij- ' 
ke vragen naar het adres Bek- ) 
kerzeelstr. 12, St Ulriks-Kapel- ' 
Ie. 
SOCIAAL DIENSTBETOON 
VOLKSVERTEGENWOOR
DIGER DR. VIK ANCIAUX 
1ste dinsdag v /d maand : 19 tot 
20 uur : Arrond. sekretariaatJ 
Dupontstraat, 27 te Schaarbeekt 
20,30-21 u. : Oude BalcaanI, 
Wemmei. 
2de dinsdag v / d maand : 19,30-
20,30 u. : Gouden Voorn, Hout-
kaai, Vilvoorde : 21-21,30 u. : 
Egmont, Dorpstraat; Macheler. 
3de dinsdag v /d maand : 19,30-
20 uur : Fenikshof te Grimbm--
gen : 20-20,30 : Bij Buelens, 
St Amandsplein, Strombeel? : 
21-21,30 uur : KummelsNof. 
Brusselsesteenweg te Asse. 
4de dinsdag v /d maand : 19-20 
uur : Bij Theo Pauwels. Haaoht-
sesteenweg te Evere : 2i-21 
uur : Bij Pancken, Vilvoorde-
laan,60 te Zaventem; 21 u » r : 
Avondlust te Steenokkerze^I. 

St. P i e t e r s -Leeuw 
VNJ 

Sinds een jaar groeide de 
plaatselijke VNJ-afdeling uit 
tot een sukses. Inlichtingen en 
inschrijvingen bij de H. E De 
Munck, A. Debroyerstr. 18 te 
St Pieters-Leeuw. Steup op 
per : 3768.13 voor rekening : 
11248. 

S t - S t e v e n s - W o l u w e 
VERKIEZINGEN 

Neem kontakt op met dr. B. 
De Waele, Eversestraat 94 of 
met G. Geens, Trekkers t raa t 18. 

Financiële steun wordt met 
dank aanvaard. Kredietbank 
St-Stevens-Woluwe (pr 4898) 
rek. 10.885 van de V.U. 

Zellik 
DRINGENDE OPROEP 
Stort zohaast mogelijk een bij
drage op de girorekening van 
de Kredietbank-Zellik 8929 met 
vermelding op de keerzijde : 
voor rekening nr. 3790/13/10354 
Volksunie-Zellik. 

Oost-Vlaanderen 
Astene 
GOUDEN 
HUWELIJKSJUBILEUM 

Bestuur en leden van de af
deling Astene bieden aan het 
echtpaar Jules Vermaercke-
Lancksweert hun oprechte ge
lukwensen bij gelegenheid van 
hun gouden huwelijksjubileum. 
Zij maken van deze gelegen
heid gebruik om de achtbare 
familie Vermaercke hun waar
dering te betuigen voor hun 
onwankelbare vlaamse overtui
ging. 

St. Amandsberg 
GEMEENTERAADS 
VERKIEZINGEN 1970 

« Volksbelang » is gestart met 
een lijst flinke kandidaten die 
zijn : 1. Mej. De Kegel Christi-
ane (23 j ), dierengeneeskunde ; 
2. Ritzen Jan (45 j . ) , ir. archi-

tekt ; 3. Caluwaerts André (40 
j . ) , ambtenaar ; 4. Varewijck 
Karel (50 j . ) , Apoteker ; 5. Wae-
terloos Hugo (40 j . ) , bedrijfsre-
vizor ; 6. Mevr. Lejeune-Lefever 
Lucienne (45 j . ) , huisvrouw ; 
7. Stals Mare (35 j . ) , advokaat 5 
8. Leyman Norbert (49 j . ) . op-
perwerkman R.I.G. ; 9. Hebbe-
linck Marcel (42 j . ) , bediende 
N.M.B.S. ; 10 De Wilde Octaaf 
(48 j . ) , Ie arbeider ; 11. Mej. 
Bogaerts Marleen (23 j . ) , sekre-
taresse ; 12. Decoodt Walter (24 
j . ) , s tudent ; 13. Andries J e a n 
(37 j . ) , zaakvoerder ; 14. Mevr. 
Lippevelde-De Deckere Jean ine 
(21 j . ) , bediende : 15. Colman 
Noël (27 j.) bediende N.M.B.S. ; 
16. Coppens Johan (29 j .) ver
tegenwoordiger ; 17. Smet Nes
tor (39 j.) bediende ; 18. Behiels 
Achiel (63 j.) houthandelaar ; 
19. De Kegel Georges (72 j . ) , 
industrieel. 
GELUKWENSEN 

Harteli jke gelukwensen aan 
de families De Kee en De Mul
der naar aanleiding van het hu
weijk van hun kinderen Dirk 
en Marleen. V.U. St. Amands
berg wenst het jonge paar een 
vruchtbare loopbaan. 

West-Viaanderen 
St. Kruis 
RUIMTE VOOR DE VROUW 

Onze sekr. mevr. van Vlaan-
deren-Tuyaerts staat 3de op de 
modellijst voor de gemeente
raadsverkiezingen voor Groot-
Brugge. 
ARRONDISSEMENTEEL 
RAADSLID 

Pol Kimpe werd verkozen 
tot arr. raadslid. Hij is 25 jaar 
en lic. in ekonomische en mar i 
t ieme wetenschappen. Pol is 
zeer ver t rouwd met de proble
men van de haven van Zeebrug-
ge. 

DOSFELINSTITUUT 
VOORLICHTING 

Rekening houdend met de be
hoeften aan voorlichting over 
de procedures bij de a.s. ge
meenteraadsverkiezingen be
legt het Dosfelinstituut voor
lichtingsavonden in de arron
dissementen over « De gemeen
tekieswet ». 

Dinsdag 8 september om 20 
uur : Mechelen. Zaal : De Dage
raad. Inleider : Mr. Jan Ver
niers. 

Bij de ingang zullen de silla-
bussen van het Dosfelinstituut 
over « De gemeentekieswet t 
verkocht worden. 
BREVETUITRETIKING O P 
20 SEPTEMBER 1970 OM 1.5 ü . 

Op persoonli,ike uitnodiging 
worden de kursisten die vol
doen aan de vereisten (voldoen
de aanwezigheid op de cyklus 
en insturen van seminariewerk-
je) , uitgenodigd met echtge
noot (e) of verloofde op de bre
vetuitreiking. 

PLAATS : Hotel Serwir, 
kruispunt E3 en weg naar Tem-
se, te Sint-Niklaas. 

Begin : stipt om 15 uur. 
Na de brevetui t reiking heeft 

een kabaretvoorstell ing plaats. 
De groep Melopée brengt poli
tiek kabaret . 

loekertjes 
Vlaamsovertuigd inpakker z o e k t 
plaats in vlaamse uitgeverij of 
boekhandel in Brusselse of omge
ving. Weekloon en licht werk ge
wenst. T 129 

Firma Leplae R. Maldegem, Indus
triepark, zoekt dinamische vertegen
woordigers voor diverse streken 
van het land. Zeer goede verdiens
te voor goede elementen. T 131 

Part-time job 's morgens : firma te 
Schaarbeek zoekt dame 25 tot 45 j . 
tweetalig, daktilo, goede kennis bu-
reelwerk Schr. blad. T 132 

Ik zoek een jongeman (liefst een 
baardige), kultuurbewust, non-kon-
formist, geëngageerd. Ik ben 25 j . , 
houd v /h leven, de vrede en de 
vrijheid. T 133 



WIJ 

NIEUW... 
EN NAAR IEDERS BEURS 

TOTAAL NIEUW... 
• • • 

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

•—«iOO—» 

F 100.000 AAN KONTANTEN VOLSTAAN OP UW GROND 

QUALITY 

r ' 

fi" 

gelijkvloers wrdit|*ig. 

Gebouwd door kunstenaars in hun vak, oersterke materialen die bewezen hebben degelijk te zijn efficient... én praktisch en speciaal voor O 
uitgezocht. U zal fier zijn over dit werk. 
BOUWPRIJS : slechts F 1.075.000,-

F 150.000 AAN KONTANTEN VOLSTAAN OP UW GROND 

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

BOUWPRIJS vanaf slehls F 2.000.000,-

'^^f^^ié^ 

EERST VRAGEN D A N KOPEN.. - , 

Raadpleeg nog vandaag één onzer fnformatrecentra Bezoek on
ze realisaties • v i 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 gesoecialiseerde medewerkers voor U klaar o m 
U met raad en daad b i j te st^an bü de keuze van een geschikte 
grond, het aspekt en de nutt i f fp IndpMn?» van dp w o n i n g alsook 
bf} de f inanc ier ing van d i t alles wo rd t U deskundig een leiddraad 
gegeven. 

Stuur daarom vandaag noo fl*»»© bon OP en morsTen »al U 

verbaasd ooküken naar de voordelen en mogel i jkheden 

die w i j U bieden. 

NAA!^4 : 

ADRES : 

B O N 

—• beschik over een bouwgrond Gemeente : 
breedte • 

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

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

(^ te u. 

Handtekening 

Wat U niet a 

« KUNNEN » 
A N T W E R P E N 

Meir 18 
Tel. (03)31.78.20 

en aankynf kan «KUNNEN » voor U klaarkrijgen. 

een wilskrachtige naam voor een groots bedrijf. 
CENT 

Onderbergen 43 
Tel . (09)25.19.23 

GENK 
Winterstagstraat 22 

Tel. (011)544 42 

LEUVEN 
Brusselsestraat 33 
Tel ( 016 )337 .35 



H6 W M 

DE SIMPATIEKSTE 

REKLAME DIE 

DENKBAAR IS... 
Onze sprookjesballons bedrukt 
met naam, merk. enz . 

De onovertrefbare reklame... 
om een artikel te lanceren... of voor 
een winkelopening... handelsfoor... 
braderij... reklamestoei.. open dag.. . 
kiespropaganda... 
Zend ons onderstaande BON toe om al
les te weten over « BALLONREKLAME 
met SUKSES . . 
Vraag tevens inlichtingen over andere 
« bestsellers ». 
't (s kosteloos en zonder verplichting. 

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

BON VOOR DOKUMENTATIE 

Graag ontving ik per omgaande uw 
dokumentatie over : 

• reklameballonnen 

• reklamespeelbalien In vinyl 

• reklamesponzen 

• bedrukte reklamepetjes 
(Jockey-model en tiroler). 

Naam t 

Beroep s „ , , 

Adres i <........ 

Tel. 

WACHT 
OP DE 
WEG 

DEFEKT OP DE WEG SLECHTS EEN NUMMER 03/13.31.31 
Welke zijn de talrijke voordelen van de « WACHT OP DE WEG » ? 
• dag en nacht onmiddellijke hulpverlening. 

• in Vlaanderen en Brussel talrijke hulpwagens op de wegen. 
• een net van garagehouders. 
• inlichtingen betreffende weersgesteldheden en de toestanden op 

de weg. 
verder: 

• terugbetaling van allerhande onkosten (kosten ingevolge bevui
ling binnenbekleding, vervoerkosten per ziekenwagen na een 
ongeval). 

• terugbetaling van de kosten voor het slepen uit de twee Ant
werpse tunnels onder de Schelde. 

Inlichtingen op volgende adressen : 
Antwerpen, St-Jakobsmarkt 45, tel. 03 /31 09.95 - Aalst, Kerkstraat 12, 
tel. 053/71727 - Brugge, Wollestraat 28, tel. 050/364 43 - Brussel, Em. 
Jacqmainl. 126, t. 02 /18 55 55 - Gent, Kalandenberg 7, t. 09/23.60.21 
Hasselt, Demerstraat 60 /62 , tel. 011/235.70 - Kortrijk, St-Jorisstr. 33, 
tel. 056/235.15 - Leuven, Bondgenotenlaan 102, tel. 016/267.20 - Me-
chelen, O.L. Vrouwstraat 34, tel. 015/420 09 - Oostende, Kerkstr. 14, 
tel. 059/783.61 - Roeselare, St-Michielstraat 7, tel. 051/223.63 - Sint-
Niklaas, Stationsstr. 18, tel. 03/76.38.95 - Turnhout, Herentalsestr. 3, 

tel, 014/428 40 - Vilvoorde, Heldenplein 22, tel. 02/51.17.15. 
Om onze kliënten nog beter te dienen blijven onze kantoren 

de vrijdagavond geopend tot 20 uur. 

HERMES 

. 

Zuidlaan 54, Brussel 
Volledige 

sekretariaafkursussen 
STENO- en DACTYLOGRAFIE 

In vier talen 
BOEKHOUDEN 

MODERNE TALEN 

HANDELSCORRESPONDENTIE 
ENZ. 

DAG- EN AVONDLESSEN 

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

DE school waar Vlamingen 
xich thuis voelen 

I . van Ovsrilraelen 
Hoofdredakteur 

Alle briefwisseling voor 
redaktie naar 
Rotatyp, Sylvatn Duputslaan 
110 1070 Brussel. TeL 
23.11.98. 

Beheer 

Voldersstr. 7 1 , Brussel 1000 
\eW (02)125.160. 

Al ls klachten voor niet ont> 
vangen van blad op dit adres. 
Jaarabonnement : 300 fr, 
Halfjaarliiks : 170 fr. 
Driemaandelijks : 95 fr. 
Abonnement bultenlancl ; 

480 ff . 
Steunabonnement : 820 fr. 

(minimum) 
losse nummers : 8 fr. 
Alle stortingen voer hel blad 
op postrekening 1711.39 
«Wij» Vlaams-naflonaal week* 
blad. 

Verantw. uitgever Mr P. Var»i 
dar EU» Belzegemstraat 20 

Brussel 1012 

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 knx aO* 
tostrada Brussel-Antwerpen). 

SUCCES-KLEDING SCHENKT ALLE «WIJ» LEZERS VANDAAG 
DEZE SUPER BON MET 1.500 FR. 
WAARDE GELDIG BIJ AANKOOP VAN CEL IJK WELK HERENKOSTUUM 

Dat er keuze is zult u wel begrijpen, 
2.000 stuks in 33 verschillende maten ! 

Profiteer van deze enige gelegenheid om 
Succes-kleding te leren kennen ! ! ! 

Meer keus, meer maten, meer mode en 
beslist steeds een aardig stuk voordeliger ! ! 

ENKEL 1ste KWALITEITSKOSTUMEN 
in zuiver Scheerwoi, Trevira, Tergal, 

Diolen Markant en Terlenka. 

MAAK EVEN DE BEREKENING 

OF DEZE AANBIEDING VOOR U LOONT 

Luxe herenkostumen in allerbeste 

kwaliteiten 

norm. 2995 fr. min 1500 fr. maakt 1495 fr. 
norm, 3350 fr. min 1500 fr. maakt 1850 fr. 
norm. 3750 fr. min 1500 fr. maakt 2250 fr. 

SUCCES-KLEDING MEYERS 
A. De Langlestraat 4-8 - NIEL TeL 78.11.44 - 78.35.39 
Met 1,000 m2 winkelruimte een der belangrijkste kledingszaken in Vlaanderen ! ! 

Eiïfen koffie- en bierbar ! Kunstsalon I 

AARTSELAAR RESTAURAMT 
.LINDENBOS B O O M « 

5AAN 1 bis 

1 ^ ^ ^ ^ SPOORV'EG 

STATIESTRAA^ 

St NIKLAAS 

VEMSE 

yoomaam en comfortabel 
zo IS zuiver scheerwoi 

gewaarborgd 
woolmant 

SUCCESKLEDINC 

MEYERS 
RUIME PARKING 

NIEL 

BON MET 1.500 FR. W A A R D Ê 
geldig bij aankoop van een herenkostuum — direkt afgetrokken 
en uitbetaald — geldig tussen 

10 augustus 1970 tot uiterlijk 15 september 1970 
N A A M 
STRAAT 
PLAATS BEROEP 

DUIDELIJK INVULLEN A U.B. 
Deze BON is NIET geldig op Cadeau-prijxen. 

VERGEET DEZE BON NIET ! 
Zonder de bon kunf U van deze aanbieding niet genieten 

Open alle werkdagen van 9 toJ 20 u. - zaterdag fol 18 u. 
Ruime parkeerplaatsen. 

Zon- en feestdagen gesloten. 


