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WIJ

ter meer van de muur. De vlooien zijn weer bestreden en een
muis min of meer maakt de zaak
niet. Doordat de twee « grote »
vakbonden blind zijn voor dit
alles, dienen ze als promotors
van ongedierte en ziektekiemen
aanzien in plaats van beschermers der werknemers.
Het A.V.V.S. dankt langs deze weg dr. Goemans, zonder
wie het niet mogelijk was, de
betrokken minister onze grieven te kennen te geven.

en gij

D. G. R. Deurne.
A.N.Z.

MÊk"

Sedert enkele jaren volgen
wij met stijgende ontstemming
de evolutie van het A.N.Z. Wij
blijven niet stilstaan bij het
« nietszeggend » feit van een
« eivol » sportpaleis en een
scherpe spreekbeurt van voorzitter Portier. Zó nuchter zijn
wij wel dat dergelijke tijdelijke en goedkope feiten ons nooit
konden beroeren. Wij hechten
inderdaad meer belang aan de
doelstellingen van dat A.N.Z.
en wij herinneren de vlaamse
gemeenschap het eerste punt
uit de statuten van het zangverbond: « de nederlandse zang
en muziek, met alle middelen
welke ter beschikking staan,
bevorderen ».
Van gans dit belangrijk en
fundamenteel doelpunt blijft er
praktisch niets over. Het A.N.Z.
heeft het recht niet, mee te
helpen aan kulturele diskriminatie. Het zangverbond moet
trouw blijven aan eigen Vlaamse komponisten die minstens
even goed presteren als vreemde toonkunstenaars.
Indien het A.N.Z. meent, omwille van subsidies de verkeerde richting te moeten ingaan,
dan protesteren wij hiertegen
met klem.
E.B., Antwerpen.

onrecht te Oudenaarde, waar
het stadspersoneel het 2 maand
zonder wedde moest stellen.
Inderdaad, onverschillig voor
een grote onrechtvaardigheid,
speelden de heren een politiek
spelletje. Het bediendenpersoneel en de werklieden moesten
maar eens te meer begrip opbrengen voor een gebrekkige
wetgeving. Trouwens, wie van
deze financieel benadeligde
mensen zou het aangedurfd
hebben ter zake iets te ondernemen ?
Pas toen men achter de
schermen al wist wie hier met
de dobbelstenen gewonnen had
en dat alles weldra zou genormalizeerd worden, zagen wij de
eerste krokodilletranen van sindikaal medeleven. Meer nog :
Verroken zou de minister interpelleren. Welk een meesterlijke veinzerij !
Aan het personeel zou uiteindelijk 4,5 % op de achterstallige lonen uitbetaald worden.
De Volksunie - Oudenaarde
vindt een dergelijke maatregel
ontoereikend.
Ontoereikend,
omdat op dit ogenblik een dergelijk percent ver voorbijgestreefd is. En omdat de maatregel ten laste valt van de ganse gemeenschap, het stadspersoneel inkluis.
V.D.B.L., Oudenaarde.

EENVOUDIG
WIE ZAL DAT BETALEN ?
Een enorm politiek geknoei,
een politieke zwendel in de administratie tussen het C.V.P.schepenkollege en de socialistische goeverneur van OostVlaanderen was de oorzaak van
een door velen gekend sociaal

Mag ik eens voorstellen dat
in « Wij » eenvoudige en duidelijke argumenten voor de
vlaamse tezis meer tot hun
recht zouden komen ?- Zoals
b.v. die welke Nemrod aanhaalt
i.v.m. de « vrijheid » van de
huisvader : het te werk stellen
van kinderen vanaf 9 jaar in
de mijnen en de schoolplicht.
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Men moet ze in de kleine lettertjes gaan zoeken, ze zijn nochtans zeer waardevol.
Op het nieuwe argument van
de Walen (Desmarets) « gij zijt
nooit tevreden, gij komt altijd
met nieuwe eisen voor de dag»,
kan gemakkelijk geantwoord
worden : die eisen zijn meer
dan een eeuw oud, ze zijn demokratisch maar gij hebt er
nog nooit nota willen van nemen.
V.V.K., Lede.

ANTWERPEN-X
Teneinde paal en perk te stellen aan de ongezonde toestand
waarin de lokalen van het postkantoor Antwerpen-X zich bevinden, verkoos het bestuur van
het « Algemeen Verbond van
Vlaamse Sindikaten » de hulp
in te roepen van volksvertegenwoordiger dr Goemans.
Dr. Goemans nam zich de
zaak ter harte en bracht een
bezoek aan onze «katakomben»,
waarna hij een verzoek tot interpellatie indiende. Deze interpellatie is nu enkele weken oud
en het is afwachten of de verantwoordelijken zullen inzien,
in welke riool het personeel
dient te werken Verluchting is
er niet, stank en stof des te
meer. Heden loopt er geen wa-

hangers dezer huichelaars die
rangen verlaten ? Als het zal
te laat zijn ?
Laten we hopen dat we van nu
af in « Wij » geen « vlaamse
ministers » (C.V.P., B.S.P en
P.V.V.) meer zullen ontwaren
Het heeft lang genoeg geduurd
die volksvreemden met een
naam te noemen, die ze niet
waardig zijn.
Wat Kiebooms betreft : hij
kent niets van taaiverhoudingen in Zwitserland. Wat hij wel
weet is dat er daar geen gebiedsroof onder elkaar bestaat,
maar dat verzwijgt hij.
Leve Vlaanderen Federaal!
J.D., Deurne.

ABONNEMENTENSLAG
En weet je wat meneer Dinges, parlementslid van één der
drie kleurpartijen,
daarvan
(« een onvoldoende aantal
abonnementenwerven ») zegt ?
« Fijn gedaan die (redaktie-)
jongens, niet te veel leesbare
teksten geschreven, dat past
juist in ons kraam, want hoe
meer « WIJ » wordt gelezen,
hoe vaker ons het masker van
het gezicht gerukt en de grendels op de neus gedrukt worden.
Wie meneer Dinges en zijn
grendels wil helpen, houde het
voor gezegd: onleesbare artikels
schrijven, jongens ».
S.R., Welle.

HUICHELAARS
Het feit dat we alleen vlaamssprekende maar geen echtvlaamse ministers hebben is .de
oorzaak dat Vlaanderen altijd
bedrogen, belogen, verfranst,
beroofd, verbeulemanst enz.
wordt. Zolang deze lieden in
de praatbarak blijven zal het
niet beteren, ze doen immers
voort. Wanneer zullen de aan-

BOYCOT
U zult het wellicht met mij
eens zijn, wanneer ik zeg dat
door de eeuwen heen Frankrijk
en de franskiljons ons al genoeg doen bloeden hebben en
dat het nu maar welletjes moet
zijn.
We kunnen dan ook niet
streng genoeg zijn tegenover de
vlaamse knechten die de franskiljons een handje plegen toe
te steken.
Daarom wou ik voorstellen
dat een officiële boycot afgekondigd wordt tegen al onze
Vlaamse politieke vertegenwoordigers die ons zouden in
de rug schieten.
K.C., Vilvoorde

De redaktie draajrt geen ver»
antwoordeIi.ikheid voor de fa«
houd der gfepubliceerde lezersbrieven. Ze behoudt zfch het
recht van keuze en Inkorting
vooi. Over de lezersbrie ven
wordt eeen brlpfwt.ssellni; ee«

von de redaktie
Brussel, 2^ december 1969.
B e t r . : einde r e e k s .
Met d i t nummer zijn ve aan het einde van de 15e
jaargang t o e . We hebben weinig t i j d om er b i j
s t i l t e staan : geen drakker dagen op de redakt i e dan j u i s t deze yan de eindejaarsperiode.
Wsmt twee weken na mekaar moet het blad klaar
ondanks het f e i t dat er een werkdag minder i s .
Er schiet zelfs geen drinkgelag aan over ; even
nippen aan de middagkoffie en dan maar weer
tippen...
Nu we het toch over het einde van de jaargang
hebben : u had toch a l vemieu'-rd voor 1970 ? Of
was u n i e t t h u i s toen de postbode kwam ? Dan
hebt u nog de kans om het leesgeld over t e
schrijven ; speciaal te uwer i n t e n t i e hebben we
op een ^aar plaatsen in het blad het prk-nuinr.ei
en het bedrag nog eens netjes afgedrukt.
Wat u nog voor ons kunt doen ? Als u het blad
goed vindt, waaroai dan eens geen abonnercent s'^schonken aan een vriend of aan de buurman of
aan de zoon die zopas i s boitengehuwd ? Als u
het blad slecht vindt, vra.arom dan eens geen abonnement geschonken aan uw schoonmoeder ?
ü merkt het i in ieder geval - en zonder dat w^
er een lachertje van maken - kunt u wel degel i j k i e t s doen voor "'WIJ".
Het i s n i e t eens zo*n gekke gedachte : wie a l s
eindejaarsgescl>enk een abonnement geeft, weet
tenminste dat de beg^unstigde een- jaar l a t e r
nog aan hem zal denken. In gunstige of in ongunstige zin : dat hangt dan weer van de redal-:tie af...
...-^

WIJ
Oostfront en amnestie ( 1 )

haat
(f.v.d.e.) Voor de tweede maal werd
in de Kamer tegen iedere traditie in,
zoals de voorzitter van de Kamer het
onderstreepte, de inoverwegingneming
van een wetsvoorstel voor amnestie geweigerd. Geweigerd op initiatief en op
aansporing van de komunisten. Opnieuw was het de kommunist Moulin
die het incident uitlokte, de stemming
eipte en de opruiing inzette.
Het omstreden wetsvoorstel strekte er
toe amnestie te verlenen aan gewezen
Oostfrontstrijders. Mogen we even aandachi, vragen voor een bericht dat destüds in de pers verschenen is en dat
luidde :
« Bij dekreet van 18 september 1955
vsn het oraezidium van de Ouperste
Sovjet werd in Rusland amnestie verleend aan de Sovietonderhorigen die
met Duitsland kollaboreerden tijdens de
onr'og, zelfs zij die in de rangen van het
duitse leger, de duitse politie- of SSformaties dienst namen. Deze amnestiemaatregel is ook toepasselijk op belangh°'^benden die in het buitenland verbliiven.»
Tn ons land echter verzetten de kommunisten zich nog in 1969 tegen iedere
amnestie-maatregel. Daarmee blijven
zü in hun ro1 : haat en tweedracht
zaaien, het land ondermijnen, het murw
maken voor een kommunistische overrompeling en diktatuur.
Maar wat te denken van de kortzichti"en die zich door de kommunisten laten meeslepen en zich aan hun zijde
scharen ? Wat te denken van de zo kristeliike heren van de P.S.C. ? Van de humanisten van de P.V.V. ? Van de demokraten van de B.S.P. ?
Wat te denken van de vlaamse P.V.V.er-^ en B.S.P.-ers, die in de grond tegen
hun zin meegestemd hebben met hun
Waalse en frankofone partijgenoten,
met hl de Walen en franstaligen in de
Kamer ?

SNEUVELENDE TABOES
In hun jaaroverzichten hebben
de nieuwsmedia op het einde van
dit jaar een duhhele kluif om aan
te knagen. Met het jaar 1969 lopen
inderdaad meteen de zestiger jaren ten einde en er zal wel
niemand kunnen loochenen, dat in
die tien voorbije jaren in de wereld een en ander is veranderd.
Sommigen spreken van de « hondenjaren », omdat het pozitieve
niet zou opwegen tegen het negatieve, waarmee ze dan vooral de
stijgende kurve van het geweld
tussen 1960 en 1970 bedoelen zowel
in allerlei « beperkte oorlogen >
als door allerlei aanslagen, waarvan deze op Kennedy wel de
meest ophefmakende is geweest.
De voorbije dekade is ook deze
geweest waarin heel wat heilige
koeien werden afgeslacht en taboes sneuvelden. Dit proces is nog
volop bezig en de vraag mag gesteld worden, of men in deze afbraakwoede — die ook bevrijding
wordt genoemd — niet te ver
dreigt te gaan. Een van de belangrijkste verschijnselen in dit verband is de krizis in de roomskatolieke kerk m.et een kontestatie tegen het gezag, die gelijkaardige
kontestaties uit een reeds tamelijk
ver verleden schiint te overtreffen.
Het is natuurlijk wel zo dat het
geen wet is, een dekade als vaste
maatstaf in de geschiedenis te nemen. Heel wat belangrijke overgangstijdverken vallen helemaal
niet samen met de tientallen in
de tijdrekening, maar het is loel
opvallend dat de zestiger jaren,
die binnen enkele dagen achter de
rug liggen, toch enkele zeer belangrijke
aksentverschuivingen
vertonen.
Ons land ontsnapt vanzelfsprekend niet aan deze verschuivingen, al kan men in bepaald opzicht
wel stellen dat het vaak ten opzichte van algemene verschijnselen met vertraging reageert, omdat o.a. zijn struktuur nu eenmaal
verouderd Is.

Het is een treurig schouwspel politieke partijen hun eigen traditie, hun eigen idealen over boord te zien gooien
uit haat, uit onverdraagzaamheid, uit
fanatisme. Wat blijft er nog over van
het waarachtige liberalisme : de eerbied
voor ieders overtuiging in vrijheid en
breeddenkendheid ? Wat blijft er over
van de traditie van het etisch socialisme, dat broederlijkheid en rechtvaardigheid nastreefde ?
Waar is de tijd toen Vandervelde, de
grote figuur van het socialisme in België, zich naar de gevangenis begaf om
als minister van justitie de hand te
drukken van de veroordeelde dr.
Borms ? In 1946 werd dezelfde oude,
kreupele dr. Borms, die tijdens de tweede wereldoorlog geen rol meer gespeeld
heeft, uit haat onder een socialistische
eerste-minister, Ach iel Van Acker, geëxekuteerd. In 1969 verzetten socialisten zich tegen de inoverwegingneming
van een wetsvoorstel voor amnestie ten
gunste van jonge idealisten, die meer
dan 25 iaar geleden hun leven op het
spel zetten voor hun ideaal, in een
strijd die voor hen een strijd was tegen
het kommunisme. Hetzelfde kommunisme dat nog onlangs met wanengeweld
Tsjecho-Siovakiie overrompelde om er
de vrijheid in de kiem te smoren en de
diktatuur en de onderdrukking tegen de
volkswil in te bestendigen.

I Oostfront en amnestie ( 2 )

dê
traaie
bondaenoten
(f.v.d.e.) Het is aan de zijde van kommunisten, in hun poging de haat en de
tweedracht in ons land aan te wakkeren om onze weerstandskracht te ondermijnen, dat B.S.P.-ers. P.V.V.-ers en
P.S.C.-ers zich scharen. Een schoon
bondgenootschap, een treurig schouwspel da. opgevoerd werd tot stichting
van alle weldenkende en rechtschapen,
verzoeningsgezinde mensen in dit land.

Twee opvallende veranderingen
willen wij ten afscheid van de zestiger jaren even vermelden.
Het gaat om de geboorte van
de welvaartstaat en om het onweerstaanbaar uit de grondstroming naar boven stuwen van
de federalistische gedachte. Voor
ons land zijn deze twee veranderingen tijdens de periode 1960-1970
van zo groot be''nvQ dat ze doorslaggevend voor de komende zeventiger jaren zullen zijn

WELVAARTSTAAT
De vijftiger jaren sloten de eigenlijke na-oorlogse periode af.
Het was alles nog erg bescheiden

Het is voor het vlaamse volk een eer
dat de meerderheid van de vlaamse
volksvertegenwoordiging zich uitgesproken heeft voor het wetsvoorstel Coppieters. Des te ergerüik is de laffe houding
van vlaamse B.S.P-ers en vlaamse
P.V.V.-ers, die zich eens te meer gedroegen als de knechten van hun waalse en
frankofone partijgenoten, die luisterden
naar de stem van hun meesters.
Zij vertoonden zich in hun ware gedaante : kortzichtig, fanatiek, onverdraagzaam. Bereid alle menselijke
waarden, ieder menselijk gevoel, iedere
redelijkheid zelfs met de voeten te treden.
De ondergang van Wallonië is hun
werk : zij hebben er het meest platvloerse en zielloos materialisme, het
meest bekrompen egoïsme verspreid en
lang vóór de krizis in de steenkoolnijverheid de levenskracht zelf van het

op welke trap van de sociale ladder hij ook staat.
Welvaartstaat dus ook in Vlaanderen, waar het aantal auto's, telefoons, bank- en postchekrekeningen, eigen woningen enz. op die
tien jaar een fikse sprong vooruit
maakte, waar de infrastruktuur
eerst bescheiden en dan wat gezwinder de algemene beweging
volgde. We ontkennen beslist bepaalde rezultaten niet, maar er
dient ook geen reuze-inspanning
gedaan om vast te stellen dat de
ekonomische expansie in Vlaanderen nog steeds veel te sterk gekonditioneerd wordt door de brusselse
en waalse veelvraten. Maar kom,
de welvaart deed in Vlaanderen
haar intrede en met haar ook de
problemen die er uit voortspruirten.

beroepsHALVE
bekeken
van opzet en verwezenlijking en
in heel wat opzichten behoren de
jaren tussen 1945 en 1959 tot een
« donkere tijd », vooral in Vlaanderen dat zich ilechts zeer traag
herstelde van de slagen die het
tussen 1940 en 1960 moest inkasseren. Ook sociaal-ekonomisch kan
men in Vlaanderen slechts rond
1960 een wending ten goede noteren. Er is sindsdien sprake van
een soort vlaams ekonomisch mirakel, waarbij nochtans niet mag
uit het oog worden verloren dat
ook in dit verband Vlaanderen
vandaag nog steeds eisende partij
is, hoeveel vooruitgang dan ook
werd geboekt, niet hetrninst dank
zij de ondernemingszin en de
werkkracht van de vlaamse mens,

We stellen vast dat de financiering van de sociale zekerheid, een
der grondpijlers van de welvaart,
tot een woekerplant van reusachtige afmetingen uitgroeide, die een
veel te groot aandeel van het inkomen opslorpt en aldus een belemmering van de welvaarexpansie dreigt te worden. Voor de
jeugd noch voor de derde leeftijd
brachten de zestiger jaren een oplossing. Wel kan men zeagen dat
de eis tot meer inspraak tijdens
die periode tot het erkende gedachtengoed is gaan behoren, niet.
het minst door de vlaamse jeugdrevolte in het kader van de strijd
om Leuven, tevens frontaanval op
een al te gepolitizeerd kerkelijk
gezag.

waalse volk ondermijnd door het te beroven van iedere hogere waarde, zowel
moreel als kultureel.
Het is onze plicht ons volk te beveiligen voor deze « progressisten » !
Daar zullen wii dan ook ons best voor
doen
En wij bedanken voor een belgische
unitaire staat waarin dit 25 iaar na <^e
oorlog nog mogelijk is. Iemand hepft
ooit gezegd r geef ons een vaderland dat
wij ten minste kunnen respekteren Een
staat waarin dit mogelijk is, na al het
onrecht dat geschied is. kan men niet
resnekteren.
Daarom willen wij zo spoedig mogelijk een vlaamse staat, waarin de verzoeningswil van het vlaamse volk ^iVh
in daden kan omzetten.
• Opdat wij eindeliik ons zelf zouden
kunnen zijn, bevrijd van vreemde
dwang!

FEDERALISME
Meteen raken we hier het ttüeede belangrijk verschijnsel van de
periode in kwestie . de doorbraak
van de federalistische gedachte,
nauwelijks tien jaar geleden door
velen nog als utopie beschouwd,
vandaag meest
waarschijnlijke
naam van de sleutel die op de
periode van 1970 en volgende jaren zal passen. De groei van deze
gedachte gaat nauw samen met
de groei van de Volksunie van
obskuur « achterzaalpartijtje »
tot derde partij in Vlaanderen.
met vandaag nog steeds grote expansiemogelijkheden en -kansen.
Me.i kan de twee niet van elkaar
scheiden. De zestiger jaren zijn
dan ook betekenisvol in die zin,
dat de Volksunie zich meer en
m,eer identificeerde als motor en
als verzamelbekken van allen die
tot vlaamse-nationaal inzicht kwamen en die dit inzicht steeds sneller en intenser koppelen aan het
sociaal-ekonomische.
Die
twee
fundamentele
asvekten
maken
meteen de snel gegroeide aantrekkingskracht van de partij uit.
In tegenstelling met het algemeen wereldbeeld van de zestiger
jaren is deze periode voor Vlaanderen veel pozitiever
geweest.
Sommiaen gewagen zelfs van de
geboorte van een vlaamse natie.
Feit is dat de vlaamse refleks van
ons valk in die tien jaar « met
sprongen » is vooruit aegaan eigenlijk minder sprongsgewijs als
men de algemene krachtlijnen en
de kontinuïteit van ons streven
naar ontvoogding nagaat.
Dat de Volksunie daarin een
steeds groter en steniger aandeel
nam stemt uiteraard tot vreugde,
des te meer daar de periode 7.9601970 afgesloten wordt met een dutdeliik unitaristisch
faillissement
en met de meer dan gewettigde
hoon op de a-flns<:ina van het ten
dode opgeschreven unitaire België door het nlternntie-f dat onze
partij al die jaren als eerste rrogrammapunt heeft voorgehouden.

•

Interparlementaire
Benelux-Raad

en amerikaanse kapitalisme optreedt
wanneer aldus een vlaams en Beneluxbelang kan geschaad worden.
We kunnen niet meer in de objektiviteit van zekere waalse sindikale leiders
geloven. Een meerderheidsnarticipatie
van Westinghouse in ACEC aanvaarden ze. Maar indien een minderheidsparticipatie van Philips of van Siemens
of van Telefunken aan ACEC was voorgesteld, zou het waalse front pal gestaan
hebben. Vanaf de brusselse en luikse
bourgeois-miljardair tot de uiterst-linkse vakbondmilitant zou er een anti-Benelux- en anti-E E.G.-koor aangeheven
zijn waarvoor elke belgische regering
had moeten buigen.
Dat we hopen dat de Vlamingen over
een en ander zullen nadenken, schreven
we boven al. We hopen echter ook dat
de waalse sociale en nationale milieus
zich even zullen afvragen of ze er goed
aan doen aan de Vlamingen werkelijk
niets te gunnen en ons bij elke gelegenheid publiek af te straffen. Is het vanwege Wallonië wel verantwoord de officiële politiek van België te noyauteren
m twee belangrijke sektoren : de Benelux en de E.E.G.-verbondenheid '
Die vraag leggen we ter overweging
voor aan alle betrokkenen, in de zekei^
heid dat in elk geval het nationaal bewuste Vlaanderen weer veel heeft bijgeleerd.

ao
aan aiiierikanen
uitpeleverd
(aco) ACEC mag aan Amerika uitgeleverd worden maar in Phenix Works
mocht geen Nederlander binnen. De enige grote belgische elektro-industrièle
onderneming, ACEC, zal binnen afzienbare tijd voor tweederden in handen
zijn van de amerikaanse groep Westinghouse. De rest is grotendeels van de Société Générale.
Dit nieuws werd maandag jl. bevestigd door de betrokken maatschappijen
zelf. Geen enkele waalse of franskiljonse groep heeft er iets tegen ingebracht.
Er was geen vaderlands protestgeschreeuw.
Vier dagen voordien, op donderdag 18
dezer had Volksuniemandataris Vansteenkiste de minister van Ekonomische
Zaken Leburton in volle kamer een
vraag gesteld over de omstandigheden
waarin een samenwerking tussen Phenix Works en de Koninklijke Nederlandse Hoogovens onmogelijk was gemaakt. Tegen die samenwerking was
van waalse en franskiljonse zijde wild
verzet gerezen. Er was onbeschaamd op
de anti-nederlandse snaar getokkeld om
te verhinderen dat een nederlanse groep
haar intrede zou gedaan hebben in een
nieuwe belgische maatschappij, waar ze
nochtans geen meerderheidsparticipatie
zou gehad hebben, zoals de amerikaanse
Westinghouse wél zal hebben in ACEC.
Aan volksvertegenwoordiger Vansteenkiste antwoordde minister Leburton op de bekende, nietszeggende ambtelijke manier. Hij ontweek de kern van
de zaak. Hij had niet de moed te erkennen dat zekere Walen en de frans-
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kiljons zo heftig anti-Nederlands en anti-Benelux gezind zijn, dat ze liever de
waalse onderneming ACEC integraal
aan de Amerikanen verkopen dan in een
nieuwe Phenix Works een nederlands
minderheidsaandeelhouder te moeten
verdragen.
We hopen dat Vlaanderen het verschil
in de behandeling van deze twee zaken

1969
Was dit het jaar dat onze hoop en kracht wist groeien ?
Al staan we steeds te wachten aan dezelfde poort,
wij staamlen niet! Het jaar heeft onze stem gehoord,
het staag bewegen van de vijl op onze boeien.

Er stond een vlammend teken aan het firmament
toen Apollo de stoute sprong naar boven waagde.
De mens mg voor het eerst, hoe ginds zijn wereld daagde
utt koude ruimten die hij nimmer had verkend

en hoopte, dat de tijd de steven had gewend
en dat geen taak te zwaar zou blijken voor zijn handen.
Maar nog de nacht nadien zag oorlogsvuren

branden,

de dag daarop heeft honger en geweld gekend.

Zal nimmer dan de rode roos der vrijheid bloeien?
Het was weer kerst, er zaten kaarsen in de boom.
Wie 't bidden heeft verleerd, hoedt toch de oude droom
en houdt de tondel droog die straks de pit doet gloeien.

Dit was het jaar dat onze kracht en hoop wist groeien.
Er staat een vlammend teken aan het

WU

firmament:

wij weten dat de tijd de steven heeft gewend
en dat de rode roos der vrijheid straks gaat bloeien.

dio Genes,

parisis
verslaat
van meclielen

— Phenix Works en ACEC — zal noteren en er iets uit zal leren.
Met tergende brutaliteit maken het
waalse en franskiljonse lobbies duidelijk dat ze de Benelux- en de E.E.G-politiek onbeschaamd aan hun laarzen lappen van als er konsekwenties uit voortvloeien die voor vlaamse of nederlandse
belangen gunstig kunnen uitvallen.
Omdat Maurits Naessens (van de
Bank van Parijs en van de Nederlanden) een participatie nastreefde, werd
hij met een onbeschrijflijke brutaliteit
neergeslagen door het Overlegkomitee
van de Belgische Staalnijverheid Maar
wanneer de familie Empain een amerikaanse groep meester laat worden in
ACEC. beweegt er niemand, ofschoon
het dan een kombinatie betreft die noch
met de Benelux- noch met de E.E.G.idee strookt.

'(r.t.) Bij het tot stand brengen van de
Benelux heeft men niet gewild van een
supra-nationaal gezagsorgaan. Het blijft
bij gewoon overleg en een zuiver raadgevende Interparlementaire Raad, die
drie- tot viermaal 's jaars samenkomt.
De Volksunie wordt er in vertegenwoordigd door haar voorzitter, mr Van der
Eist, en door senator van Haegendoren.
De Benelux trappelt ter plaatse. De
Benelux-Unie is alleen maar een ekonomische unie, wat niet belet dat de Interparlementaire Raad ook de politieke
en kulturele samenwerking en de havenproblemen bespreekt. Meestal worden de vergaderingen opgevuld met
gladgestreken redevoeringen, waarmee
officieel lippendienst wordt bewezen
aan de Benelux.
Op de zitting van 12 en 13 december
jl. kwam ook de kulturele samenwerBelgische verdwazing ( 1 )
king ter sprake.
In het officiële kommissie-verslag
wordt vastgesteld, dat de regeringen
geen politieke wil opbrengen tot kulturele samenwerking en er zich moeten
mee vergenoegen, kultuurmanifestaties
op te sommen omdat zij van geen konkrete verwezenlijkingen kunnen gewagen.
Dit is vooral het geval voor de gelijkwaardigheid van de diploma's, waar
slechts weinig werd bereikt, en voor het
vrij vestigingsrecht (effectus civilis)
van de gediplomeerden.
Senator van Haegendoren dook diep
in deze stof aan de hand van de bestaande en niet-bestaande overeenkomsten.
Hij bewees dat het nog vele jaren zou
(aco) D, gevolgtrekkingen die men duren voor er een algemene gelijksteleruit kan halen zijn menigvuldig. Indien ling zou zijn, vertrekpunt voor het vrije
de Vlaamse mandatarissen eerstdaags vestigingsrecht. Hij stelde uitdrukkelijk
opnieuw gekonfronteerd worden met de voor, sneller vooruit te gaan. Nu is men
toekenning van miliardenkredieten van er mee bezig de gelijkheid van de stustaatswege aan ondernemingen als diën op een apotekersweegschaaltje af
Cockerill-Ougrée-Providence, zullen ze te wegen. Dat leidt tot niets.
Men zou wel een uitslag bekomen,
— naar we hopen — de schaamteloze
anti-nederlandse en anti-vlaamse drijve- mocht men globaal het gewicht van de
rijen van de luikse staalbaronnen niet verschillende diploma's vergelijken zonder alles precies vak per vak af te wevergeten zijn.
Als morgen het overlegkomitee van de gen. Door de algemeen-nederlandse inbelgische IJzer- en Staalnijverheid met tegratie, waar onze minister van Nederallerlei investeringsplannen aantreedt landse Kuituur de mond en misschien
waarvoor Vlaanderen miljarden in- ook het hart van vol heeft, is deze diloma-kwestie van overwegend belang,
vesteringen moet opbrengen, is het
lenken wii b.v. aan de uitwisseling van
ogenblik gekomen om deze waalse en
franskiljonse heerschappen op hun num- leerkrachten ! Van nederlandse zijde is
men bereid tot deze betere samenwermertje te zetten.
Als morgen de waalse vakbeweging king.
niet minister Van Mechelen
onze oren dul zaagt over de èl te grote dieHetin was
van de regeringen antinvloed van de Société Générale in de woorddenaam
de franse minister Pabelgische staalnijverheid en over de he- risis. Hij maar...
staat er afwijzend tegenover
gemonie van het onkontroleerbare ame- dat het snel
zou gaan.
rikaanse kapitalisme, dan zullen we de
Hiermee wordt eens te meer op onklachten van deze sindikale leiders niet dubbelzinnige
bewezen dat het de
zonder meer naast ons neerleggen. Maar reaktionnaire wijze
zijn die de
dan dienen deze lieden eerst te verkla- Vlamingen de frankofonen
zogenaamd algemeen-neren waarom ze, als sindikale leiders, zo derlandse kulturele
niet gunexkluzief in de kaart van het belgische nen. Het is duidelijkintegratie
dat het Belgique
kapitalisme spelen telkens er unitair- de papa er niet wil van
weten, dat de
belgische intriges met anti-vlaams en Vlamingen zich wetenschappelijk
zouanti-nederlands karakter worden uit- den optrekken aan het verder gevordergebroed.
de Nederland.
We kunnen geen waalse vakbeweging
De Vlamingen moeten Ia wetenschapaanvaarden die een beroep doet op onze pelijk opzicht de minderen blijven, omsociale motieven en op onze anti-trust- dat een aantal Walen uit frankolatrie
refleksen telkens wanneer het in het de Benelux verafschuwen. Ze willen dat
waalse kraam past, maar die als een België een kulturele vazalstaat van
perfekte spitsbroeder van het belgische Frankrijk zou blijven.

anti-vlaaiïis
kapitalistisc
spe!
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LAATSTE
KANS
Wie verzuimde,
zijn
abonnement aan de postbode te betalen, komt
nog terecht met een storting
op
postrekening
1711.39 van
« WIJ
Vlaams-nationaal », Brussel 1 (300 fr jaar. 170 fr
halfjaar, 95 fr kwartaal,
1.000 fr steun).
Dit is de laatste kans
voor wie zonder onderbreking « WIJ » in 1970
wenst te ontvangen. Voor
u is 300 fr in deze tijd
van feesten en verhoogde
uitgaven wellicht een hele inspanning, onze inspanning is het, sinds jaren geen verhoging van
teesgeld te hebben gevraagd. Een laag leesgeld is er op gericht, onze gedachte zo ruim mogelijk
te
verspreiden;
daar — en daar alleen —
is het ons om te doen.
We kunnen da^ echter
alleen maar, als u ons
trouw blijft.

Te Brussel bestaat het weekblad «L'Eventail», een louter
mondaine zaak die de huwelijken, geboorten, sterfgevallen,
aanwezigen op recepties enz.
vermeldt. Het blad was eigendom van de familie Reding. Deze familie heeft de zaak verkocht (voor 42 miljoen) aan een
groep, aan wiens hoofd Prins
Louis de M e r o d e staat.
«L'Eventail» begint nu ook
een beetje aan politiek te doen,
wat vroeger nooit gebeurde.
En natuurlijk anti-vlaamse politiek.
We zullen er ons maar niet te
lastig om maken : dié heren
vertegenwoordigen alleen gisteren...

REZULTAAT ?
We kregen heel wat kömmentaar — nogal gunstig kommentaar overigens — op het tvgastprogramma'van de Volksunie dat verleden week op het
scherm kwam en dat gewijd
was aan de verwaarloosden in
de welvaartstaat. Over het algemeen waren de kijkers die
ons hun mening meedeelden
blij verrast, dat de Volksunie
op gezette tijden haar radioen tv-programma's aan andere
dan « kommunautaire » problemen wijdt.
Mogen we veronderstellen
dat deze uitzending reeds rezultaat heeft gehad" C.V.P.senator De Clercq heeft een
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wetsvoorstel ingediend dat het
recht op bijstand wil verzekeren. De indiening van dit wetsvoorstel, een paar dagen na de
striemende V.U.-uitzending op
de tv. lijkt ons geer toeval En
we hebben in het verleden
reeds vaker ondervonden dat
de tegenstrevers — vooral die
in de C.V.P. — zeer snel en
zeer hevig reageren op de tven radio-prikkels van de Volksunie. Nietwaar Van Elslande ?

DR. FRANSKIUON
Senator Jorissen heeft in een
mondelinge vraag aan minister
Namèche van Volksgezondheid
het -eit aangestipt dat de nieuwe samenstelling van de erkenningskommissies voor artsen-specialisten heel wat beroermg heeft verwekt.
Tal van bekende vlaamse artsen werden bij de nieuwe benoemingen aan de dijk gezet.
In de nederlandstalige erkenningskommissies zetelen tans
3 professoren van Leuven-Frans
en 7 artsen uit het arrondissement Hoofdstad Brussel, die
daar op de franse taalrol ingeschreven zijn.
De minister antwoordde dat
de ieuvense professoren te Leuven ingeschreven zijn als arts
en dus Vlamingen zijn Anderzijds hebben de artsen te Brussel, die op de franse taalrol ingeschreven zijn, een nederlands
diploma of doceren ze zelfs les
aan de V.U B
Leve de frpn=;ki]ions ! Op deze zaak zal nos wel eens teruggekomen worden.

Aristoteles heeft zich, of hij nu dom was of niet,
toch wel enkele vragen gesteld die talloze andere
mensen, hoe verstandig zij ook mogen zijn en in
welke veranderde tijdsomstandigheden zij ook leven, zich heel waarschijnlijk niet stellen. Zo vroeg
Aristoteles zich af ot het mogelijk was, dat alle
zintuigen van de mens tegelijk even intens konden
werken, want tenslotte beschikt zelfs de levenskrachtigste mens slechts over een beperkte kracht.
Zouden de oren dan niet beter horen als men de
ogen sloot zouden de ogen niet scherper _ zien als
men niet zou proberen tegelijk ook te luisteren ?
De grote psichologen van deze tijd hebben daarop
waarschijnlijk wel het antwoord klaar. En waarschijnlijk hebben hun metingen al uitgewezen, dat
de vraag onnauwkeurig werd gesteld of ontkennend moet beantwoord worden.
En toch kunnen we vandaag bijna op gelijk welk
uur zelf de vraag van Aristoteles stellen en misschien ook beantwoorden, telkens namelijk als wij
luisteren zonder te zien, als wij een menselijke
stem horen zonder de mens zelf te zien. En dat
doen we altijd weer onvermijdelijk, als we naar
de radio luisteren Vaak kennen we het gezicht niet
van wie spreekt. Maar ook als wij het kennen, is
het niet zo moeilijk het te vergeten. En dan kunnen
we toch wel intenser luisteren naar de klank naar
de toon. naar de bijtonen, naar het onuitspreekbare
dat met die stem mee-spreekt.
De stem die de nationale zenders op maandag 22
december 1969 lieten horen was ongetwijfeld de
stem van Baudouin premier, roi des belges. Het
duurt niet zo lang meer tot het twintig jaar is dat
we die stem te horen krijgen, meestal toevallig en
altijd onvermijdelijk, want we lopen niet om ze te
kunnen horen. Sinds 1954 zendt de televizie bij dergelijke gelegenheden dan ook telkens een foto van

de hooggeboren spreker uit. Want televizie heeft
nu eenmaal beeld nodig.
Baudouin premier spreekt als een welwillend
man, die « het » goed bedoelt. En dat noteren we
dan maar als een goed punt, volgens de oude romeinse regel « de internis non judicat praetor »
(« over het innerlijke oordeelt een rechter niet »).
Maar er klinkt daar ook altijd een hulpeloosheid
mee ; er is geen kracht, geen beslistheid tot dat
goedbedoelde. En daaraan veranderen ook enkele
goed voorbereide klemtonen niets. Misschien
schrijft Baudouin premier écht zelf zijn teksten,
maar dat maakt het alleen maar erger. Want zelfs
in de als persoonlijk bedoelde woorden klinkt de
stem nog altijd als doorheen het officiële masker.
Het masker dat in de stem zit !
Maandag voor Kerstmis klonk die stem in het
korte gedeelte dat de radio uitzond, hulpelozer,
minder krachtig, meer onzeker dan ooit. En toch
kon een vlaamse luisteraar opschrikken, want Baudouin premier sorak over « onze zogenaamde kommunautaire problemen ». «Zogenaamde problemen»
zijn geen problemen. Zo spreekt niet eens een goed
mens over de tranen van een kind..En ook voor wie
alle eerbied heeft voor familietraditie, wordt dat
niet goed gemaakt door een beroep op een brief uit
1857 waarin op gematigdheid wordt aangedrongen.
Rond Kerstmis 1969 kan dit land maar één koninklijk woord gebruiken en dat zou dan bijvoorbeeld kunnen zijn • ons land heeft als staat aan
niets méér nood dan aan een grondige hervorming.
En iedereen, wie hij ook zij, die deze hervorming
verhindert of vertraagt, is een vijand van het land.
Maar om dit woord te spreken is een koninklijke
stem nodig. En niet de stem die op 22 december
zogenaamd gesproken heeft over zogenaamde problemen.
NEMROD
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GEEN GRENDEL OP
ONZE DEMOKRATISCHE
«Mv,... .
MEERDERHEID
EEN VLAMING IS GELIJK AAN EÉN WAAL '

EEN MAN

CClM O I tlVl

ENGELS TWEEDE TAAL

PROCEDURE

IN DE GEWIJZIGDE GRONDWET
WILLEN DE ^ % / n

Uit het antwoord op een parlementaire vraag blijkt, dat er
in het vrij gesubsidieerd onderwijs een zeventigtal instellingen bestaan van het nederlands
taalstelsel, waar tijdens het
schooljaar 1969-1970 het Engels
als tweede taal wordt onderwezen.
Gelet op de zijdelingse druk
tegen het Engels als tweede
taal, is dat een vrij bevredigend rezultaat.

BSPPVV
DE VLAMINGEN
BEROVEN
VAN HUN
DEMOKRATISCHE
MEERDERHEID

VAN DEN DAELE
Het C.V.P.-bestuur van Gent
heeft verleden week besloten,
Miele Claeys — die op 1 januari ontslag neemt als burgemeester van Gent — te vervangen
door Gerard Van den Daele.
Men heeft vaak gezegd dat
koppigheid de belangrijkste
gentse deugd is. We laten de
juistheid van deze bewering in
het midden. Met Gerard Van
den Daele zal Gent echter een
koppige « eerste burger » hebben een vechter die helemaal
in de lijn ligt van de stedelijke
traditie.
Alhoewel Van den Daele in
de nationale C V.P sinds lang
een geïzoleerde figuur is en in
het parlement zowat zetelde als
o eenmansfraktie », blijkt zijn
po7itie te Gent nooit verzwakt
te 7iin
De oostvlaamse hoofdstad
dopt met de ruil geen slechte
koop • in Miele Claeys verliest
zii een folkloristische en onbeduidende figuur • in Van den
Dq<=le wint zü een man, die als
schppen van de haven reed? bewezen heeft dat hij het stedelijk beleid aankan.

GEEN PROTEST GEWENST
Vlaamse toneelakteurs hadden
het inzicht, na de incidenten in

de Beursschouwburg te gaan
protesteren ook in de franstalige schouwburgen van de hoofdstad.
Het is bij een voornemen gebleven. De franstalige schouwburgen hielden zich afzijdig en
alleen van het Theatre National kwam er een antwoord.
Te Brussel kan de politie rustig iedere Vlaamse bijeenkomst
uiteenranselen en iedere nederlandstalige kunstenaar kreupel
slaan : de overgrote meerderheid van de frankofonen zal er
niet eens over reppen.

KILO PAPIER
We hebben onlangs melding
gemaakt van het feit dat het —
ook op Vlaams gebied zo verdienstelijke — weekblad « Het
Vrije Waasland » het kwarteeuwfeest van zijn oprichting
mocht vieren Die viering heeft
verleden week konkreet gestalte gekregen in een jubileumnummer van niet minder dan
92 pagina's.

In Amerika, met zijn kilozware weekendedities van de
grote kranten — zal zo'n prestatie geen verbazing wekken.
Maar in Vlaanderen is het een
teken van grote financiële en
redaktionele gezondheid.
Een gezondheid die we « Het
Vrije Waasland » toewensen
voor het volgende kwarteeuw.

Een scheef woord aan het
adres van de waalse sindikale
broeders hebben de A.B.V.V.Vlamingen zich natuurlijk niet
geriskeerd ; ze zijn de hun pas
toegeworpen en door hen geëiste vrijheid nog niet gewoon.
Maar het argwaan tegenover de
Walen was niettemin duidelijk
waarneembaar.

A.B.V.V. TE HASSELT

ARGWAAN

Op de eerste bijeenkomst van
de «Vlaamse intergewestelijke»
van het A.B.V.V. te Hasselt
werden weliswaar geen potten
gebroken, maar klonk toch een
geluid dat in dit midden totaal
nieuw is. Er was voortdurend
sprake van « de taak van elke
Vlaamse sindikalist », « het verhogen van de welstand in
Vlaanderen » en dergelijke
meer.
Er werd tevens onderstreept
dat Vlaanderen op sociaal-ekonomisch gebied eisende partij
is : « De Vlamingen hebben nog
steeds de laagste inkomens ».

H- lantal mpnsen die tweemaal per jaar vakantie (kunnen) nemen, wordt steeds maar arnter
D. emdemrsieesten zx,n het svmhool voor de^xodus, per speciale. treirTnaar de J ^ S o r f p T a a t -

Dit argwaan was overigens zo
sterk, dat Sindikalist er deze
week in zijn vast maandag-artikel van « Volksgazet » niet
kon over heenglijden.
Sindikalist is vooral bekommerd om de waalse eis, de havenproblemen « in een europees perspektief » te zien. Hij
ontveinst zich niet dat het fameuze « europees perspektief »
niets anders is dan de omschrijving van het waals verlangen,
de Vlaamse havenproblemen op
te offeren aan de uitbouw van
een « europese haven » ten behoeve van Wallonië in NoordFrankrijk, met name te Duinkerke. Zoals Sindikalist zucht :
« En daar zitten we met een
vlaams-waals probleem » Hij
vraagt zich trouwens af, « of
dezelfde betwistingen zich in
andere vestigingsplaatsen niet
zullen vermenigvuldigen »
Dat zullen ze inderdaad ! En
nu de Vlaamse intergewestelijke door de Walen gedwongen
werd om op eigen poten te gaan
staan, zullen de middenpuntvliedendp krachten sneller dan
voorheen gedaan maken met
A B V V.-unitarisme dat zo'n
fatale rol heeft gespeeld in het
verleden

KRIZIS?
Waarschijnlijk
ontevreden over het feit dat zijn
kongres zo weinig weerklank
in de politieke middens en in
de pers had gekregen, heeft
P.S.C.-voo7zitter Servais zich
verleden zondag dan maar
eens kwaad gemaakt tijdens
de uitzending „face a la presse" van de waalse tv.
Over een eventuele weigering van de P.S.C, om nog
langer in een regering te blij.
ven die niet kan instaan voor
het verwezenlijken van de
grendels, zegde de P.S.C.-voor
zitter ongeveer het volgende:
„Het is niet de eerste keer
dat we 't zeggen, maar waarschijnlijk heeft men ongelijk
dat men ons niet ernstig
neemt. Ik ben geen afbreker
van regeringen en ik ben bereid, de huidige regering de
tijd te laten om haar veiantwoordelijkheden te nemen.
Maar hel volstaat niet, te zeggen dat de grondwetsherziening de taak van het pat Iement is. Sindi jaieti verwachten we deze herziening, opdat de minorizenng van de
franslaligen in het parlement
zou ophouden: de bescherming moet er komen door
de alarmbel of door een andere even efficiënte oplossing. We moeten uit het slop
en we kunnen geen nieuwe
Vlaamse eisen aanvaarden in
ruil voor de grondwettelijke
waarborg die men ons reeds
in 1965 heeft beloofd".
Voorzitter Servais verklaarde dat de P.S.C.-ministers het
desnoods zouden afbollen. En
hit zegde, geen geloof te
hechten aan de leefbaarheid
van een C. V.P.-B.S.P.-regenng zonder de P.S.G.: « Een
dergelijke regering zou vier
op vijf stemmen overschot
hebben, op voorwaarde dat
de brusselse socialisten haar
een kans gunnen ditmaal. In
ieder geval zal het niet de
eeiste keer zijn dat het land
een regeringskiisis kent».
Zo wordt het jaar 1970 tn
de Wetstraat dan toch ingeluid met een versterking van
de geruchten, die zeggen dat
een krizis valt te verwachten
in het eerste kwartaal van
1970.
Afwachten en zien, zei de
blinde. Wat de huidige regering totnogtoe rechtgehouien heeft en ivat ook begin
1970 nog haar voornaamste
froef zal zijn: er is, buiten
verkiezingen, praktisch geen
wisseloplossivg. En voor verkiezingen zijn de kleurpartijen als voor de dood,.»

^

Hertoginnedal Is de naam van het regerings-konferentieoord dat een getuigenis moest zijn van het
oer-diets karakter van het brusselse gebied. Het is
in Vlaanderen evenwei het zinnebeeld geworden van
het politiek mankement van de Vlamingen in de traditionele partijen, van hun gebrek aan politiek doorzicht, aan verbeeldingskracht en moed.
De (voorlopig) jongste kommissie in de lange rij
van de kommissies voor de oplossing van de gemeenschapsproblemen was de « kommissie van de vierentwintig ». De bijzonderste stunt van de vlaamse politici van de traditionele partijen was hun bereidschap,
een heel stuk Vlaams-Brabant aan de verfransing
prijs te geven met als losprijs de papieren toegevingen van de overzijde, die nu reeds wet zijn.
Het ultieme voorste! van de « blauwe leeuw » Van
der Poorten oogstte een ruime simpatie van deze Vlamingen :
1.

Pariteit onder ambtenaren in de 19 gemeenten en

besturen ondergeschikt aan gemeenten, vanaf diensthoofd.
2.

Pariteit in agglomeratiekollege (agglomeratieraad

te kiezen bij algemene verkiezingen volgens een te
bepalen stelsel hetzij volgens het stelsel geldende

Dat er met de aardgasleidingen iets niet in orde is, zou moeten blijken uit de reeks van ontploffingen der jongste dagen; naar verluidt heeft men dat in Nederland na de omschakeling ook
beleefd. Voor de slachtoffers van de ontploffing in het waalse Haine-St-Paut werd
onmiddellijk
vijf miljoen uit het Noodfonds beloofd. Krijgen de getroffenen in het vlaamse Lapscheure ook
steun?

voor de gemeenteraad hetzij volgens het stelsel gelSLIPBESTRIJDING
HIER EN ELDERS

dende voor de wetgevende verkiezing).
3. Oprichting van twee kultuurkommissies die bevoegdheid zouden hebben als inrichtende macht inzake onderwijs en die over financiële middelen zouden beschikken toegekend door het Rijk, de agglomeratieraad en de samenstellende gemeenten van de
agglomeratie. Na verloop van een te bepalen tijdspanne bv. 5 jaar, zou kunnen overgegaan worden
tot de afschaffing van de taaiverklaring Inzake onderwijs.
4.

De wijken van de zes randgemeenten, waar na

objektief onderzoek de aanwezigheid van een meerderheid franstaligen zou vastgesteld worden, kunnen
op verzoek van de bevoegde gemeentebesturen, bij
een gemeente van de brusselse agglomeratie gevoegd worden voor zover bedoelde wijken palen aan
zulke gemeenten. De nederlandstalige wijken van de
negentien

zouden

bij

nedelandstalige

gemeenten

De tweede aanval van de winter heeft opnieuw het verschil
duidehjk gemaakt tussen Nederland en ons land wat het
reageren van de openbare diensten betreft. Vorige zondag waren we toevallig in Nederland,
kort nadat een ijskoude regen
de wegen in Vlaanderen en bij
onze noorderburen in spiegelgladde ijsbanen had omgetoverd Terwijl men bij ons een
treffende illustratie kreeg van
het stilvallen van alle verbindingen, merkten we daarvan
niets in Nederland Daar greep
de overheid immers onmiddellijk in en was er van gladheid
geen sprake, 's Namiddags kon
men slechts onveilig rijden in
België ; in Nederland kon het
veilig We werden eens te meer
door onze noorderburen met
uren verschil gevloerd in de
strijd tegen de ongemakken
van de winter

gevoegd worden.
5. Na voormelde operatie worden de tans in de wet
bepaalde faciliteiten afgeschaft.
6. De grenzen van de taalgebieden worden In de
grondwet ingeschreven.
7 Er Is pariteit in de regering. Artikel 38 bis kan onder ogen genomen worden, op voorwaarde dat een
soortgelijke proceduur voorzien wordt in de brusselse agglomeratieraad.
Punt 1 is reeds « wet ». Punt 2 wordt zelfs door
V.d.B. aanvaardt. Punt 3 verschaft wellicht aanzien
en bevoegdheid op papier aan druk doende prominente Vlamingen, maar levert de gewone vlaamse
man over aan verfransingsdruk. Punt 4 verkwanselt
een gedeelte van Vlaams-Brabant... en de grendels
dagen opnieuw op !

ST GENESIUS-RODE
De U.LB. heeft een centrum
voor Wetenschappelijk Onderzoek te St Genesius-Rode. Het
Staatsblad van 25 november
kondigde de verdediging aan
van twee doktoraatstezissen in
het Frans in deze instelling.
Senator Jorissen heeft in een
mondelinge vraag minister Vermeylen gepolst of het de bedoeling was, via zulke achterpoortjes te komen tot franstalig
universitair onderwijs in een
nederlandstalige gemeente.
Minister Vermeylen heeft bevestigd, dat St Genesius-Rode
een nederlandstalige gemeente
was en dat er geen hoger franstalig onderwijs zou komen. De
instelling te St Genesius-Rode
zou tans verder van beide iini-

versiteiten Ü.L.B. en V.U.B, afhangen. Een doktoraatstezis
verdedigen is volgens de minister geen hoger onderwijs, doch
wetenschappelijk onderzoek.

De stelling is betwistbaar.
Doch men is tans verwittigd ;
dat men vanuit Vlaanderen de
toestand in het oog houdt Dat
is het nut van zulke vraag.

DE ABONNEMENTENSLAG
Onze propagandisten hebben gezorgd voor een keurig
pakje onder de denneboom : een hele stapel nieuwe
abonnementen. Er is schot in de zaak gekomen en in de
goede arrondissementen beginnen de cijfers aardig op
te lopen. Waren er niet een paar achterblijvers — Hasselt-St Truiden, Dendermonde en Roeselare-Tielt — dan
zouden we ons volkomen tevreden achten.
Bij de goede arrondissementen mogen we vermelden :
Antwerpen, Leuven, Brussel, Mecheten, Kortrijk, St
Niklaas, Turnhout en Oudenaarde.
De lijst van goede afdelingen is sinds vorige week ongewijzigd gebleven. Nochtans dienen volgende afdelingen vermeld, die beslag leggen op de lauweren voor de
grootste sprong vooruit binnen de week : Zwijndrecht,
Oudenaarde, Antwerpen-Stad, Kapellen, Wieze en bendelede.
We willen dit laatste nummer van de lopende jaargang niet sluiten, zonder even de namen te noemen van
de mensen, die momenteel aan de leiding staan van het
persoonlijk klassement in de abonnementen^lag. Het
zijn de heer Jef Vinckx (Erps-Kwerps), mevrouw Stevens (Zwijndrecht) en de heren De Bock (Mater) en
Laeremans (Grimbergen). De heer Laeremans, ondervoorzitter van de partij, geeft het goede voorbeeld aan
de top. Een aansporing voor onze parlementsleden ?
WE HERHALEN ONS VERZOEK AAN DE ABONNENTEN. DIE NIET IN STAAT WAREN HUN LEES
GELD AAN DE POSTBODE TE BETALEN. ZIJ GELIEVEN ONVERWIJLD HET BEDRAG (300 FR JAAR, 170
FR HALFJAAR, 95 FR KWARTAAL, 1.000 STEUNAB.)
OVER TE SCHRIJVEN OP POSTREKENING 1711.39
VAN <^WIJ VLAAMS-NATIONAAL»,
BRUSSEL-1. ZIJ
VOORKOMEN ALDUS EEN ONDERBREKING IN DE
BESTELLING VAN HUN BLAD EN ZIJ BESPAREN
ONZE PROPAGANDISTEN EEN HELE BOEL WERK
IN JANUARI.
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PARLEMENTAIRE KRABBELS
IN

DE

SENAAT

Als men ook franstalige kranten als
« Le Soir » en « La libre Belgique »
inkijkt, staat men verbaasd hoe weinig
plaatsruimte toonaangevende vlaamse
kranten in verhouding er mee slechts
besteden aan het verslag over de senaatszittingen. De plaatsruimte die de
franstalige kranten ter beschikking stellen, is eerder drie maal zo groot als
dubbel.
Hoe komt het ?
Is het tekenend voor de geringere belangstelling van de vlaamse lezer voor
politiek en voor het feit dat de vlaamse
kranten eerder het kommercieel aspekt
in het oog hebben dan het politiek informerend ? Is het meteen tekenend voor
de politieke achterstand van de vlaamse
lezer ?
Want schimpen op het parlement verheelt toch 't bazisfeit niet dat daar jaarlijks beslist wordt hoe men ongeveer
300 miljard zal verdelen. Gebeurt het
slecht of zijn de parlementsleden niet
opgewassen voor hun taak ? Goed, maar
dat men het dan aantoont door er op te
wijzen wie spreekt en wie niet ; door
de bazisargumenten van de sprekers aan
te halen en door gebeurlijke kritiek erop. Dat is informatie. Met de plaatsr u i m t e die de grote vlaamse pers ter
beschikking stelt gaat dat niet.
Of heeft het verschil een andere oorzaak ? Sommige vlaamse kranten besteden meer aandacht aan de K a m e r
dan aan de Senaat. Dit geldt weer niet,
of veel minder, voor de franstalige pers.
Is het hier de oude vlaamse refleks die
speelt dat de Kamer meer vlaamsgezind
is. de Senaat veel konservatiever ? Dat
is vroeger ongetwijfeld het geval geweest, maar is het nu zeker niet meer
of haast niet meer. De tolken in de
Senaat of de nummers van de Parlementaire Handelingen zullen dit tegenspreken. In de Senaat wordt voor meer
dan üO % Nederlands gesproken en het
percent vlaamsgezinden ligt niet minder
hoog dan in de Kamer.
Ligt het misschien aan het feit dat het
politiek personeel in de Kamer belangrijker is dan in de Senaat ? Dat is
vroeger wel vaak het geval geweest,
doch nu niet meer.
De voornaamste vertegenwoordigers
b.v. der C.V.P. (Houben, Van de Kerckhove, Servais) en van de P.V.V (Vanaudenhove. Descamps) zetelen in de Senaat. Van de traditionele partijen heeft
alleen de B.S.P. haar voornaamste mannen in de Kamer (Collard, Van Eynde).
Hoe dan ook : als de Senaat al eens
zetelt na 6 uur zoals verleden week, zal
de nederlanstaiige pers weinig of niets
geven over de laatste uren, Wat wel
jammer is. want vaak zijn er dan de
interessantste diskussies, wat bevorderd
wordt door het gering aantal aanwezigen.
Het plan Van der Poorten kreeg weinig aandacht in de Senaatskringen. Alleen Van der Poorten scheen gelukkig
dat in de pers de naam Van Hoeylandt
verdrongen werd door de zijne. In de
Senaat is Van der Poorten weinig te
zien. Hij behoort tot de parlementsleden
die de schaarse initiatieven die ze nemen een maximum publiciteit proberen
te verlenen, door te zorgen voor goede
relaties in de wereld van de pers, van

radio en van de tv, om zo kunstmatig
bij de openbare mening een indruk te
verwekken van een grote aktiviteit, die
ze in werkelijkheid nu juist niet ontplooien.
Het tv-medium draagt anderzijds bij
tot een waardevermindering van het
parlement. Door de verkeerde beslissing van konservatieve Kamer- en Senaatsvoorzitters om geen tv-opnamen
van parlementsdebatten toe te laten,
richt de tv zelf debatten in en geeft ze
beelden van perskonferenties. De partijen, die de waarde van het tv-medium
kennen, zoeken op die wijze dan ook
meer publiciteit en sommigen verwaarlozen dan ook ten dele de publiciteit
van het parlementair podium.
In de Senaat gaat de Volksuniefraktie
er in elk geval mee door. de ruimte te
vullen die door de afwezigheid, de luiheid of de onkunde van de traditionele
partijen open kwam. Bij de Rijksmiddelenbegroting voerden vier Volksuniesenatoren het woord.
• Niet minder dan drie onder hen —
van Haegendoren. Jorissen en Ballet —
brachten vorige week het amnestievraagstuk naar voor tijdens hun interventie in het debat over de Rijksmiddelenbegroting. Fraktievoorzitter Jorissen
ving trouwens onmiddellijk het wetsvoorstel Coppieters voor amnestie voor
Oostfronters op, toen de inoverwegingneming ervan door de Kamer geweigerd
werd en diende het opnieuw in bij het
bureau van de Senaat.
Senator Claes nam de ekonomische en
financiële aspekten van de Rijksmiddelenbegroting onder ogen. De ekonomische expansie verloopt niet rationeel
genoeg. Ze is te ongeordend met gevolgen als lucht- en waterverontreiniging
en slechte ruimtelijke ordening, wat
kon vermeden worden. Hij wees daarbij
op het groeiend belang van vreemde
nijverheden in ons land, waar ook nadelen aan verbonden zijn zoals een grote vervreemding waarmee ook Kanada
en Australië worstelen.
Senator Ballet had het zijnerzijds
over de nieuwe moeilijkheden in de sektor ziekte en invaliditeit. Hij verklaarde zich akkoord m e t vice-eerste-minister Cools om de ziekenfondsen te verenigen tot één gi-oot nationaal ziektef onds.
Senator Jorissen handelde vooreerst
over de kulturele kolonizatiepolitiek in
de Oostkantons. De eerste-minister beweerde wel dat een duitstalige eersteminister kon worden ; in afwachting
echter kan die duitstalige geen ambtenaar worden. Hij kan geen middelbaar
onderwijs in het Duits doen, altans niet
in rijksscholen. Hij mag geen diploma
aan een duitstalige universiteit halen en
er komt ook voor hem geen amnestie.
De taalwetten van 1963 worden niet
toegepast. Senator Jorissen ontleedde ze
stuk voor stuk. De grondwetsherziening
zit anderzijds aan de grond. Een referendum is niet nodig ; zo men de kiezers wil raadplegen dat men het dan
doet door nieuwe verkiezingen, waarbij
grendelaars en verkavelaars de moed
zouden hebben hun politiek te verdedigen.
Eerste-minister Eyskens zou donderdag senator Jorissen komen gelijkgeven. De taalwetten worden inderdaad
niet toegepast en dat maakt, dat de toestand zo moeilijk is. Wetten zijn er immers om toegepast te worden. Hij vergat echter te zeggen dat ook de regering ze niet toepast.
Het is eigenlijk fantastisch dat een
eerste-minister voor het parlement vei-klaart dat de wetten niet toegepast worden. Terecht hebben de joernalisten
hem de dag nadien gevraagd, wat hij
zou doen tegen de wetsovertreders.
Toen sprak de eerste-minister over
sankties. « Eindelijk », zal men zeggen ;
maar we zullen het nog eerst moeten
zien. In elk geval heeft senator Jorissen
heel wat punten geboekt.
Een prettige noot bracht de kempense
C.V.P.-senator Verboven. Wat hij zegt
IS soms heel goed. Ook nu, wanneer hij
de gebrekkige gezinspolitiek van de regering kritizeerde. Hij spreekt echter
zoals achter zijn stamineetafel en men

weet wel wanneer hij begint, maar
nooit wanneer hij eindigt. Dit kenmerk
heeft hij trouwens gemeen m e t de
P.V.V.-er Lahaye en met de P.S.C.-er
Dubucquoi. Bij de eerste twee kan men
echter meer pret beleven. Toen Verboven het had over de talrijker kinderen
van de C.V.P.-parlementsleden dan bij
de P.V.V. en bij de B.S.P., riep senator
Bouwens gevat : « de C.V.P. doet het ».
Verboven liet echter niet begaan en
antwoordde : « en ze kan het » !
De laatste 2 dagen dat de Senaat ver-

gaderde werden er elf nieuwe wetsvoorstellen ingediend waarvan acht door de
Volksunie (4 Jorissen, 2 Van Haegendoren, 1 Baert en 1 Bouwens). De V.U.-senatoren hebben hiermee de kaap van de
100 wetsvoorstellen sinds de jongste verkiezingen overschreden. Klaarblijkelijk
willen ze het laatste restje kritiek ontzenuwen dat de Volksunie alleen negatief kan werken.
De laatste dag werden vier mondelinge vragen gesteld, waarvan 3 door de
Volksunie (2 Jorissen, 1 Bouwens).
Senator Jorissen had ook het laatste
woord met een interpellatie aan minis-

ter De Saeger over de scholenbouw t e
Brussel. Volgens de uitleg van De Saeger treft echter alleen minister Vermevlen schuld.
Senator Jorissen protesteerde tegen
het uitblijven van de bespreking van de
begroting van dotation. De oorzaak is
het feit, dat men drie vlaamse direkteurs-generaal zou moeten benoemen en
het liever niet doet.
Vermelden w e nog dat senator v a n
Haegendoren de voorzitter van de kommissie Kuituur, Housiaux, kwaad de
kommissievergadering deed
opheffen
omdat hij hem beschuldigde de kommissie niet vaak genoeg samen t e roepen
Senator van Haegendoren wil ons altijd
meer doen werken, zuchten zijn kollega's. En men kan niet zeggen dat ze ongelijk hebben...
Om half negen donderdag begon dan
voor de senatoren het kerstverlof.

ONZE
PARLEMENTSLEDEN
STAAN HUN MAN
Senator Bouwens k w a m tussenbeide
m het debat na de interpellatie Delahaye en stelde een mondelinge vraag
aan de minister van Binnenlandse
Zaken.

Een wetsvoorstel van kamerlid Raskin werd in overweging genomen,
(wijziging wetboek inkomstenbelasting).
Kamerlid Coppieters k w a m herhaaldelijk op het spreekgestoelte ti.ldens
het debat en na de stemming over de
in overwegingneming van zijn wetsvoorstel voor" amnestie aan gewezen
oostfrontstrijders.
Kamerlid Olaerts k w a m tussen in
het debat over de rijksmiddelenbegroting.
Mondelinge vragen werden gesteld
door kamerleden Vansteenkiste, Belmans en Anciaux.
Kamerlid Anciaux vertolkte het V.U.standpunt tijdens het debat over het
wetsontwerp inzake maatschappelijke zekerheid der arbeiders.
De V.U.-kamerfraktie verliet de vergadering bi,i het begin van de bespreking van de grondwetsherziening.
Schriftelijke vragen werden gesteld
door kamerleden Babyion, Coppieters, H. Goemans, Mattheyssens,
Olaerts en Raskin.

Senator Jorissen protesteerde tegen
de afwezigheid van de minister van
Openbare Werken voor de door Jorissen aangekondigde interpellatie,
die hij daags nadien kon houden,
over de nederlandse rijksscholen in
het Brusselse. Dezelfde senator k w a m
tussen in het debat over de rijksmiddelenbegroting, in het debat over de
voorlopige kredieten 1970, stelde een
mondelinge vraag tot de minister
van Volksgezondheid en diende 4
wetsvoorstellen in (w.o. tot amnestie
aan oostfrontstrijders).
Senator Dlependaele t r a d op als verslaggever voor de opvolging van wijlen senator Jeurissen door de heer
Hardy.
Senator Claes k w a m tussen in het
debat over de rijksmiddelenbegroting.
Senator van Haegendoren diende
t w e e wetsvoorstellen in, senator
Baert een (termijnen i.z. te verstrekken adviezen, inrichting internationale tentoonstellingen en wijziging
gerechterlijk wetboek).
Senator Ballet k w a m eveneens tussenbeide in het debat over de rijksmiddelenbegroting.
Senator Bouwens diende een wetsvoorstel in (overheveling ministerie
Openbare W e r k e n ) .

zijn en blijven
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"ZIJ HEBBEN
DE JODEN
GEDOOD..."
Tijdens het debat dat voorafging aan de beschamende verwerping van de inoverwegingnemmg
van het wetsvoorstel Coppieters betreffende amnestie aan Oostfronters, liet zich — blijkens de krantenverslagen — een kamerlid van de B S.P. ontvallen • « Zij hebben geholpen bij het vermoorden van
de Joden ».
Zo wordt vandaag nog altijd « geschiedenis » gemaakt, gezegd en geschreven .. Ergens missen we
de kracht om, na een kwarteeuw van dergelijke
zwakzinnige vervalsing, de leugen nog met woede
en verontwaardiging tegemoet te treden. Een groteske, smerige en op de koop toe aartsdomme leugen inderdaad : de repressiemolen heeft destijds
zonder genade de hele geschiedenis van de kollaboratie fijngewreven, maar op de zeef van het belgisch gerecht is nergens ook maar de minste aanwijzing blijven liggen, die wees op enige relatie
tussen de inzet van de Vlamingen aan het Oostfront en de afschuwelijke moord op het joodse
volk.
Inderdaad, de Oostfronters stonden aan « de verkeerde kant». Volstaat dat om hen in het openbaar
te mogen en te kunnen brandmerken als uitschot,
als het schuim van de samenleving, als afschuwelijke beulsknechten' Alhoewel geen enkele redenering opgewassen is tegen de kortzichtigheid van
de haat willen we toch voor eenmaal nog redeneren, willen we de waanzin van de in de Kamer
geuite beschuldiging nog eenmaal tegemoet treden
met een verstandelijk argument Niemand in de
gehele wereld denkt er aan, het finse volk te beschuldigen van Jodenmoord. Wel integendeel • de
Finnen genieten de reoutatie een volk te THP dat
moedig en met propere handen gevochten heeft —
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1939-1940 én 1941-1944 — voor ziin vriiheid Die
zelfde terecht overal geachte (<^innen stonden aan
« de verkeerde kant» : hun tweede Devrijdingsoorlog vochten ze als wapenmakkers van de Duitsers ..
én van de Vlamingen aan het Oostfront Ze bevonden zich, om het in de terminologie van de B S P.hyena te zeggen, in het Kamp van de Jodenbeulen
en -moordenaars. Niemand verwijt hen dat En terecht ! Voor wie even doordenkt — zelfs als zi]n
denkvermogen beneveld is door een kwarteeuw
leugens — moet het duidelijk worden dat er aan
« de verkeerde kant» toch ook nog wat anders moet
geweest zijn dan alleen maar beulen.
Op deze pagma drukken we twee foto's af : de
ene met graven van vlaamse gesneuvelden ergens
aan de rand van een vergeten russisch dorp de
andere met het gedenkteken voor de joodse martelaars te Dachau We brengen m deze kersttijd beide
foto's samen, omdat wij er geen tegenstelling in
zien, maar integendeel een treffende geliikenis • de
doden van deze oorlog en van alle oorlogen de
slachtoffers van rassenhaat én de slachtoffers aan
alle fronten mogen inderdaad niet vergeten worden Hun dood heeft echter alleen zin wanneer hij
niet beschouwd wordt als een teken van haat doch
als een maning tot inzicht en liefde. Opdat nooit
meer mensen zouden vermoord worden omwille
van hun ras of hun godsdienst, opdat nooit meer
jonge idealisten op andere jonge idealisten zouden
gaan schieten, opdat ooit een echte vrede zou kunnen groeien uit de vrede van de gewetens en van
de geesten moet men Ieren alle dnden van de grote
oorlog te omvatten met éénzelfde begrip, met éénzelfde eerbied.
Wie dAt ffpleerd heeft ral er zich wé! voor hoeden om naet de levenden om te springen zoals dat

gebeurde in de belgïsche Kamer van volksvertegenwoordigers, anno 1969
Toen vanaf 1941 duizenden jonge mensen optrokken naar het Oostfront, meenden zij dat het gewoonweg hun plicht was Hun plicht als Vlaming :
zij wilden, desnoods met betaling van hun eigen
leven, voor hun volk afdwingen wat een stiefmoederlijke staat nooit had willen geven Hun plicht
als mens : zij trokken gewoon de konsekwentie uit
wat hen door opvoeders en leermee'sters van alle
slag en politieke overtuiging steeds was voorgehouden over het kommunisme Vergisten zij zich '' Men
leze er op na wat in de jaren voor de oorlog gezegd
en geschreven werd door bijvoorbeeld een Churchill Men leze er desnoods op na wat in de jaren
na de oorlog — en met name ook in Rusland na het
XXe Partijkongres — over Stalin en de Stalinperiode werd gezegd en geschreven...
Duizenden gesneuvelden, honderden vermisten in
de'' russische steppen en de kampen van het hoge
noorden, honderden verminkten, f>en aantal eetuziljeerden : volstaat het niet opdat, na 25 jaar de
spons zou geveegd worden over een «fout», die
haar oorsprong vond in offerzin en idealisme?
De Kamer heeft verleden week geweigerd ook
maar in overweging te nemen dat ooit amnestie zou
worden verleend aan de Oostfronters de kontesterende jeugd van toen Amnestie is er niet op g&»
richt het verleden te verheerliiken noch een oordeel te vellen over de politiek van eisteren Ms
men echter het «verkeerd» idealisme ^n de ^fterzin van de Oostfronters gaat verf^Hiken m^i le
«juiste» haat en bekromoenheid var de meerderheid der volksvertegenwonrdiffer*! vandaat. ds»" «-olt
dp 'menselijke maat in het voordeel van de verschopten...

Er ziin in het verleden af en toe ver'
standiger socialistische woorden geïcad
over koUaboratie en Oostfront. Zo oordeelde de te Brussel verschijnende « Cahiers socialist es » in 19^0 :
« Een onoverkotneltjke afkeer ten overstaan van de kapitahsttsch-hurgerliike
'iekadentie, een erote dorst naar -rechtvaardisl^eid, een verward maar heitts, aavfevoeld inzicht voor waardteheid, een verward maar heftig aangevoeld mzicht voor
het noodzakkelijk afbreken met het oude
hoe verkeerd gericht ook : het ziin de
voornaamste drnfveren 2ewee<;t van hun
toetreding .. Tegenover de dekadente <:eniliteit van de burgerlttke orde ''telt men
de sterke en vernteuwevde
orde der
jeugd; tegenover de erotische en intellektuele verstrooiingen '^telt •men de ernst
van het leven tegenm^er een intelleklualisme waarvan de enige zuiverheid hrenn
bestaat dat men gelijk bii Pilatu<^ de mens
de -^^nd mi aast zonder dat dit hem aangaat, stelt men de behoefte aan meebeleefde solidariteit en hroederhikheid- tegenover een lawaaierig ei onvruchtbaar
woordengekraam steh men de vruchtbare
soberheid van de daad... »
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TWEESPRONG
DE BOMAANSLAGEN IN ITALIË
— DIE ZICH IN 1969 NIET BEPERKTEN TOT MILAAN EN ROME ; ER
ZIJN ER IN TOTAAL IN DE ZESTIG,
ZOWEL IN TREINEN ALS OP
STRAAT EN IN GEBOUWEN — VORMEN EEN VOORLOPIG HOOGTEPUNT VAN EEN GEWELDESKALATIE IN EEN ALGEMEEN KLIMAAT
VAN KONTESTATIE, DIE NIET ALLEEN SOCIAAL-EKONOMISCH BEPAALD WORDT. MEN BLIJKT IN
ITALIË LOS TE KOMEN VAN BEPAALDE TABOES EN HET ZOU INTERESSANT ZIJN. OOK HET VERBAND NA TE GAAN MET DE BEROERING IN DE KERK, DIE IN ITALIË
NOG STEEDS EEN HOOGST BELANGRIJKE ROL SPEELT.

De stijgende agitatie die zich uit in
een steeds sneller opeenvolgende reeks
van stakingen — in een land waarvan
vooral het noordelijk en het middengedeelte een merkwaardige ekonomische
expansie vertonen — werd in de hand
gewerkt door een bijna sistematische
verzwakking van het politiek gezag. De
tijden zijn al ver verwijderd van een
kristen-demokratische volstrekte meerderheid met een de Gasperi als de vader
van een « eindelijk gevestigde Italiaanse
demokratie ». Terwijl de kristen-demokratie afbrokkelde (een verschijnsel dat
ook in andere landen merkbaar is, om.
parallel met de krizis in de kerk), bleken de meest aangewezen partners — de
socialisten — nog aan ergere middelpuntvliedende krachten bloot te staan.
Ze vielen uiteen in twee partijen, later
in drie, kwamen dan tot een hereniging
om dan opnieuw uiteen te vallen. Terwijl het derde grote kamp, de Italiaanse

Narrenparade aan de lege Spandau-gevangenis : de te bewaken Rudolf
Hess bevindt zich voor maagzweerbehandeling in het brits militair ziekenhuis. Maar toch gaan de grote Vier door met de bewaking in een gebouw waar niemand meer te bewaken is. Hier de Britten aan de beurt.

DEZE WEEK
IN DE WERELD

•

•
• E.E.G.-maratonzitting van de
westeuropese ministers van
Buitenlandse Zaken, Financiën
en Landbouw over de financiering van een E.E.G.-landbouwbeleid. Het franse plan wordt
verworpen omdat het de eventuele engelse toetreding quasionmogelilk zou maken. Een
tweede diskussie-bazis vormde
het nederlandse plan Decoster.
• Arabische topkonferentie te
Rabat beraadt zich over de financiering van de strijd tegen

•

•
•

Israël en de koördinatie van de
militaire middelen.
Walter Ullbricht stelt in een
brief aan Bonn over de dooi in
de betrekkingen tussen Oosten West-Duitsland o.m de
voorwaarde, dat West-Berlijn
als vrijstad van de Bondsrepubliek zou moeten losgemaakt
worden.
Geruchten over geheim nukleair protokol tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten van Amerika.
De onderbreking van de russisch-chinese besprekingen te
Peking geeft aanleiding tot berichten over nieuwe spanning
In de omstreden russisch-chinese grensgebieden.
De doodstraf na stemming in
Lager- en Hogerhuis in Engeland definitief afgeschaft.
Prezident Ovando van Bollvië
stelt de mogelijkheid van de in
zijn land wegens medeplichtig-

kommunisten, op merkwaardige wijze
de vele veranderingen in het wereldkommunisme trotseerde en nog steeds
als een groot blok standhoudt, hoewel
de jongste maanden ook daar de strijd
tussen linkervleugel, centrum en rechtervleugel meer dan de gebruikelijke
vormen aanneemt (cfr. de groep rond
de « rode lady », Rossana Rossanda).
Het is dus niet alleen te verwonderen
dat de sociale en ook morele eisenprogramma's steeds driester werden gesteld, dat het geweld stilaan de straat
verovert (waartegen de nochtans sterke
politiekorpsen niet steeds opgewassen
zijn) en dat ook bepaalde onthullingen,
die men anders naar het rijk der verbeelding zou verwijzen, een zekere dozis
van geloofwaardigheid verwierven. We
denken in dit laatste verband aan de
geruchten over een militair-politioneel
komplot dat er naar zou gestreefd hebben, het parlementair regime omver te
werpen en een semi-militaire diktatuur
te vestigen. De (britse) beschuldigingen
aan het adres van de griekse kolonelsregering, als zou deze de Italiaanse kollega's in het kader van bovenvermeld
komplot bijstand verlenen of bijstand
beloofd hebben, verschaffen nieuw
voedsel aan deze fluisterkampagne.
Naast het spookbeeld van een rechtse
diktatuur (meer op grond van geruchten en wensdromen dan van werkelijkheid ?) is nu het spookbeeld van
een linkse machtsgreep opgedoemd, hoewel uiteraard gevestigde partijen (van
uiterst links naar uiterst rechts) met al
dan niet geveinsde verontwaardiging de
terreurgolf veroordeelden. Na aanvankelijk blind rondgetast te hebben, waarbij zowel naar de neo-fascisten als naar
de linkervleugel van de kommunisten
werd gekeken, zonder de anarchisten te
vergeten (die in deze kontestatietijd een
wedergeboorte vieren), kon de politie
de aanslagen op het konto van de laatstgenoemden schrijven.
Intussen zijn de centrumpartijen en
ook de sindikaten in zoverre uit de sfeer
van hun bizantijnse geschillen gerukt,
dat eerstgenoemden nu een krachtige
inspanning willen doen om over de partijruzies heen voor een sterker gezag te
zorgen en de tweeden in zeven haasten
een groots ongevatte stakingsbeweging
sine die verdaagden. Of deze negatieve
benadering van het probleem een duurzame oplossing zal opleveren, blijft een
open vraag. De houding der Italiaanse
centrumpartijen doet in zekere zin toch
denken aan die van de westeuropese
landen, die onder de indruk van de gevolgen van de tweede wereldoorlog en
van de russische dreiging op West-Europa in een jeugdig aandoend elan tot integratie besloten, doch naarmate deze indrukken vervaagden hervielen in de gebreken van het verleden Hoelang zal
de anarchistische boeman in staat zijn
de van schrik kakelende kippen bijeen
te houden ?

•
•

•
•
•

heid aan de aktiviteiten van
wijlen Che Guevara gevangen
franse joernalist Regis Debray
in uitzicht.
Oegandees prezident Obote,
aan moordaanslag ontsnapt,
met schotwonde in het gasthuis van Kampala.
Onrust over levering van franse wapens aan Libië en Israël,
dat zich ook ergert aan de kentering van de amerikaanse politiek ten zijnen opzichte.
Heropflakkering van de strijd
tussen Biafra en Nigeria langsheen het noordelijk front
Rudolf Hess, laatste « heelduitser », wenst na 23 jaar hechtenis voor het eerst zijn familie
op bezoek.
Generaal Catroux, tijdens de
tweede wereldoorlog frans gevolmachtigde voor het Midden
Oosten en minister-prezident
te Algiers op 92-jarige leeftijd
overleden.

EXPANSIE
Het westduits ekonomisch mirakel
is een begrip geworden in de na-oorlogse wereld. De bekroning van dit
mirakel was de recente opwaartse
waardering van de Mark.
Een ander aspekt van deze merkwaardige ekonomische wedergeboorte van West-Duitsland (let wel : ook
Oost-Duitsland werkte zich in twin,
tig jaar tijds op tot een ekonomische
macht), is de expansie van de duitse
ekonomie over de wereld. Onlangs
zei een der grote westduitse industriekapiteins trots, dat Duitsland
zich tans overal ter wereld thuis
voelt. Vooral de jongste vijf jaar zijn
de westduitse ekonomische missies
bedrijvig als mieren en namen de
westduitse kapitaalsbeleggingen in
West-Europa en in andere werelddelen snel en aanzienlijk toe. Dat belet
niet dat het huidig westduits vermogen in de vreemde slechts een
vierde van het brits en een zestiende
van het amerikaans wereldvermogen
vertegenwoordigt (resp. 900 miljard
frank en 3.900 miljard fr.) Er zijn
verschillende oorzaken voor deze
achterstand van West-Europa's ekonomisch meest bloeiende staat. Eerst
en vooral twee verloren wereldoorlogen. Na de eerste wereldoorlog kon
Duitsland slechts een zeer gering gedeelte van het in zijn koloniën geïnvesteerde kapitaal rekunereren (wat
met Engeland uiteraard en ondanks
de dekolonizatie niet het geval is),
forv""' h-i ziin insnanningen tot aan
de tweede wereldoorlog vooral op
eigen investeringen en op Europa
mopst koncentreren.
Na de hervatting van het ekonomisch leven in West-Duitsland verhinderden de hoge winsten en de relatief geringe kosten (o.a. de goedkope arbeidskracht) een afvloei van
kapitaal naar het buitenland, wat bovendien hpp' wat buitenlands kapitaal naar West-Duitsland oriënteerde. Naarmate echter de kosten toenamen steeg de belangstelling voor
buitenlandse investeringen, hoewel
sommige westduitse industriebonzen
nauwelijks een paar jaar geleden
nog in het openbaar deze beleggingen
als «lastposten » betitelden. De grote koalitie (kristen- en sociaaldemokraten) hechtte echter veel belang
aan de ekonomische expansie van
West-Duitsland in hjt buitenland, op
grond ook van politieke overwegingen. Lapidair gezegd : wordt machtig
door rijkdom (in plaats van door wapengeweld). Fiskale ontlastingen
werden gedekreteerd, die de kapitaalsbeleggingen in den vreemde in
de hand werken : westduitse firma's
mogen in het buitenland geleden verliezen van hun winst aftrekken; buitenlandse winsten die vroeger in de
balans als rezerve werden ingeschreven, mogen nu belastingsvrij getransfereerd worden; tenslotte mag men
ook belastingsvrij rezerves aanleggen voor eventueel geleden verliezen in buitenlandse filialen. Men
schat dit geschenk van de grote koalitie aan de westduitse kapitaalsmark
op jaarlijks 100 miljoen mark of anderhalf miljard fr"
Sindsdien haalt West-Duitsland
snel zijn achterstand op grote buitenlandse beleggers In. Het twee westduits ekonomisch mirakel — deze
keer op wereldsehaal — is begonnen.
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DE WERELD IN BEELD

Nahij Kyoto in Japan wordt Nieuwjaar traditioneel gevierd met het oplaten van een
reuzevheger, dit jaar m het teken van de wereldtentoonstelling.

VERKIEZINGEN KENIA

NIKKEL

De jongste verkiezingen m
Kenia, waar Jomo Keniatta —
aitans bij de overheersende Kikoejoestam ~ .og steeds als
vader des vaderlands geldt,
stonden m het teken van het
eenparti j-stelsel, v ei mits Kematta de hnksgezinden oppozitie.
pal til Napu verbood Toch znn
waarnemers van oordeel dat
deze verkiezingen demokratisch
verlopen omdat door gemis aan
een oppozitiepartij, in de schoot
van de eenheidspartij een veel
grondiger kuis onder de kandidaten werd gehouden dan zulks
bil een meer-partijenstelsel het
geval zou geweest zijn Bovendien slaagden aanhangers van
de Napu er in, onder de vlag
van Keniatta's parti] in het parlement gekozen te worden Van
de eenheidspartij verloren met
minder dan 60 t h der parlementsleden hun zetel ten voordele van nieuwe kandidaten
Tot de verliezers behoren 5 ministers en 7 staatssekretarissen.
In feite kwam men tot pen
soort tweepartijenstelsel onder
het etiket van een eenpartijsisteem ' Afrika denkt en handelt
inderdaad anders dan wij...

Nikkelerts speelt uiteraard
een belangrijke rol m de metaalindustrie Deze belangrijkheid neemt steeds toe, bij zoverre dat men dit eits tans « de
metaalkoning» noemt Naarma»
te het verbruik ervan stijgt,
daalt de beschikbaarheid ervan.
Een der belangrijkste nikkelproducenten is Franknik via de
holding «Le Nickel-Pennaroya»,
de door de Rotschilds beheerste
een onderneming die samen
met de amenkaanse Amax de
belangrijkste aandeelhoudster
in een derde, gemengd-' holding is Het belang van deze
holdings moge blijken uit het
feit dat « Le i^ickel » s werelds
tweede nikkelproducent is en
« Pennaroya » de belangrijkste
europese loodproducent Be'de
maatschappijen vormen een
der pijlers van het Rotschildkoncern voor lichtmetaal Beide vertegenwoordieen samen
een kapitaal van anderhalf miljard fran<?p frank terwii! 'Ie
win«;t van 1964 tot 1969 verdrievoudigde.

FIJNE NEUS

LINTJES HEEN EN WEER

Te Saigon kwamen 500 hoeddistische leiders uit Zuid-Vietnam bijeen, onder
schap van Thich ThienHoa. Ze vroegen vrede.

voorzitter'

Beatle John Lennon stuurde
de hem verleende « Medal of
the British Empire » (een hoge,
hoewel gedevalueerde onderscheiding) terug aan koningin
Elisabeth, uit protest tegen de
houding van Grocft-Brittarinié
in de nigeriaanse burgeroorlog
Een — uiteraard flegmitieke —
zegsman van Buckingham Palace zei, dat iedereen het recht
heeft een hem verleende onderscheiding te weigeren of terug
te sturen. Hij voegde daaraan
toe dat indertijd verscheidene
Britten hun onderscheidingen
hadden teruggestuurd uit protest tegen het verlenen van
hoge onderscheidingen
aan
de Beatles. Een van hen
verklaarde tans dat de weigering van Beatle John alleen
maar bewees dat hij destijds
gelijk had met de terugzending
van rijn onderscheiding te protesteren...

HET ELFDE UUR

Militair materiaal kan ook wel eens nuttig gebruikt worden. Zo deze britse
ken dte ingeschakeld zijn bij de kerstnacht

wentelwie-

Arnold Toynbee, de britse
kultuurfilozoof, besloot een beschouwing over de amenkaanse oorlog in Vietnam met volgende passus, die in deze kersttijd wel het overwegen waard
is • « We hebben reeds het elfde
xiur achter ons liggen. Gruweldaden zijn inherent aan de gruwel van de oorlog. De verantwoordelijkheid voor de wandaden van opgetrommelde en in
uniform gestopte knapen, die
in onmenselijkheid getraind
worden, valt ten laste van de
mens, door wie de ergernis ontstaat Die mens is de hele generatie van middelbare leeftijd,
een generatie die geen uniform
draagt en niet haar leven
waagt ».
Dit is dan het tema van de
kollektieve schuld, deze keer
uitgebreid niet tot één volk
doch tot de ganse wereld.

Dat de Rotschilds een tijne
neus hebben wisten we al lang.
De voorgeschiedenis van dit
nikkelimpenur bewijst dat ^en
overvloede als men nagaat dat
de bekende bankiersfamilie
reeds in de ^weede helft van de
vorige eeuw de toen onbeduidende nikkelmijnen van Nieuw
Kaledonie in de Stille Oceaan
voor een appel en een ei overnam
Een en ander verklaart wel'
licht ook waarom Frankrijk onder Pompidou gewezen dienaai"
van de met de amenkaanse
grote « shareholders » samenwerkende Rotschilds, tegenover
Amerika anders (en welwillender) staat dan het Frankrijk
van de Gaulle.

ZOMERSNEEUW

BIJ wijze van overdrijving
zou men kunnen zeggen dat de
Nato vorige zomer een slag verloor, midden m de » vrede ».
Inderdaad zeven uur lang konden de westersr radarstationa
niets meer op hun scherm
waarnemen van wat er gebeurde — of niet gebeurde — boven
het oostelijk deel van de Oostzee zodat feitelijk het hele
westeuropese afweerstelsel zich
tijdelijk blind staarde op ^en
hoogst verontrustend « gat ».
Tot op vandaag zijn de westerse radar-experten het nieï
eens over de oorzaak van deze
zomerse sneeuw op hun radarschermen. Sommigen veronderstellen dat de Russen door middel van kunstmatige nevel er
zouden in geslaagd zijn het
westers radarstelsel te storen.
De strijd tussen radar en anti-radar is dertig jaar oud De
radar betekende een katastrofe
voor het duitse U-bootwapen
Nu gaat de Nato-aandacht
oa. ait naar een zweeds radarsisteem, « springfrekwentie-radar » genoemd waarvar de
golflengte eventje<: ''iOO maal
per sekonde verandert.

De laatste week van 1969 staat voor de
deur en daarmee ook Nieuwjaar, en al wat
er mee samenhangt. Een van deze begeleidingsverschijnselen van de eindejaarsfeesten
is de stroom van kerst- en nieuwjaarskaar'
ten. Wij krijgen in onze bus dan de meest
verscheidene wensen, met of zonder kleuren,
met of zonder versieringen, van alle smaken
en wansmaken, in alle formaten en ook in
alle graden van oprechtheid : vanaf het offU
ciële ff ik kan er niet buiten » tot de hartetijk-gemeende wensen voor een gelukkig en
voorspoedig jaar.
Deze jaarlijkse overrompeling stelt de
post — die anders al te worstelen heeft met
het probleem van een tekort aan effektievé
werkkrachten — voor een nog groter vraagstuk. Zij stelt daarenboven de kaartschrijvende nieuwjaarswens er voor het raadsel !
wanneer zal mijn wens ter bestemming komen, volgende week of binnen drie weken ?
Wij hoeven het niet te verdoezelen : de post
heeft de laatste tijd een zeer slechte reputatie. Dat raakt natuurlijk niet degenen die dagelijks hun job stipt vervullen, maar wel wie
verantwoordelijk zijn voor de organizatie.
Nu is het wel een feit, dat niet alleen bij
ons en nu maar ook vroeger en elders de
post nooit genoot van de faam, een uitzonderlijke snelheid te ontwikkelen : zelfs in
operettes zong men «denn bei der Post
geht's nicht so schnell ». Deze zeer subjektieve oordeelvelling (die ook andere beroepen
kennen : denken wij maar aan de advokaten !) is vooral te wijten aan de zeer iubjektieve pozitie van waaruit het kliënteel vertrekt. In het geval van de brief drager zal het
ook wel zo zijn, dat wie naar nieuws zit te
wachten dat uitblijft automatisch op de
zichtbare vertegenwoordiger van het grote,
naamloze organisme zijn wrevel, verontwaardiging, spot of wat dan ook zal ontladen.

Voor ons is de postuitreiking een normaal, dagelijks verschijnsej. Zo is het
nochtans niet altijd geweest en zo is het
nog niet overal. Voor zeelui, voor soldaten of voor wie ergens in de afrikaanse
brousse of het zuidamerikaanse binnenland zit, zal elke postbedeling wel een
gebeurtenis zijn!
Men heeft wel eens gezegd dat de soldaat van Maraton, die de zege der
Grieken naar Atene ging melden en
dan dood neerviel, de eerste postbode is
geweest. Vóór de mens echter als regelmatige overbrenger van berichten en
mededelingen optrad, had men reeds in
Egypte het gebruik van postduiven ingevoerd en dit kommunikatie-sisteem
was ook al in de 5e eeuw voor Kristus
in Griekenland in gebruik, om de
«sportberichten» over te seinen : de
overwinnaars der Olimpische Spelen
werden per duivenpost aan de verschillende griekse steden bekend gemaakt.
De Romeinen, die zowel om militaire
als om handelsredenen hun rijk van een
netwerk van heirbanen voorzagen, hielden op regelmatige afstanden langs die
banen lopers gereed, die elkaar de boodschap overreikten Zo slaagde men erin,
in zesentwintig dagen een bericht van
Bretanje naar Rome over te brengen,
heel Gallië door, de Alpen over en doorheen de helft van Italië!
Het sisteem der lopers bleef eeuwenlang bestaan en tot voor kort was het
op menige nlaats in Afrika ook nog in
zwang. In de Soedan liep de postbode
met de brieven in een lederen zakje aan
een stok over de schouder In de andere hand droeg hij een bel waarmee hij
2ijn komst aankondigde
Tijdens de middeleeuwen deden de
turkse heersers de postlopers een speciale heelkundige bewerking ondergaan,
opdat zij licht en lenig zouden blijven.
In China, waar een netwerk van koerierdiensten over het hele land georganizeerd was, moesten de postlopers een
speciale proef ondergaan. Het moesten
sterke, onverschrokken kerels zijn, die
een boksexamen aflegden en blijk gaven van moed. In een land waa" het geloof aan spoken en geesten o verspreid
was en waar het ook niet mangelde aan
st'-uikrovers, was dit wel geen overbodige voorzorg. De mens zou nog
eeuwenlang als overbrenger van boodschappen blijven fungeren, maar de
wijze van voortbrengen en zich verplaatsen zou mettertijd veranderen Het
paard zou een hele verbetering brengen, de kontakten veel sneller en de
termijnen veel korter maken. Marco
Polo trof in de 13e eeuw reeds koeriers
te paard aan bij het hof te Peking : zij
trokken heel het rijk door. Voor de
standplaatsen van dit zeer uitgebreid
kommunikatienet leverden de verscheidene provincies ca. 200 000 paarden. In
Japan werd eeuwenlang de postuitreiking verzorgd door lopers, die de poststukken ofwel met een licht tweewielig
wagentje ofwel — in bergachtige streken — in mandjes aan een juk over de
schouders vervoerden. Nog vorige eeuw
werden er van de 43 miljoen kilometer
van het Japanse postnet 36 miljoen te
voet afgelegd door de postboden.
De vervoermiddelen pasten zich ook
aan aan het klimaat, aan de omstandigheden. In Indië, in Centraal-Azië, in
Aziatisch, Rusland werd de kameel als
postvervoermiddel gebruikt terwijl in
het noorden in Archangel, Kamsjatka,
in Finland de slede in gebruik was. In
Rusland was het de bekende met drie
paarden bespannen troïka. De afstanden in het Noorden waren zeer groot

maar de koeriers legden er vaak, met
snelle door rendieren of honden getrokken sleden, 200 kilometer per dag af
In Centraal- en Zuid-Amerika was in
de oud-amerikaanse kuituren, het kommunikatie-sisteem eveneens voortreffelijk ingericht. Wij stellen hierbij twee
eigenaardigheden vast. Vooreerst was
er de wijze om de boodschap door te
geven, namelijk met het bij de Incas
gebruikte knopenschrift, waarbij elke
knoop zijn betekenis had. Vervolgens
was er de manier om de boodschappers
ter plaatse te brengen : op bepaalde afstanden stonden lopers opgesteld, die de
boodschapper op hun rug namen en met
hem voortliepen tot de volgende halte.
Werden dus aan de boodschapper dikwijls eisen van kracht en uithoudingsvermogen gesteld, dan kwam er vaak
nog bij dat hij benevens snelheid en onversaagdheid te land, ook te water zich
moest kunnen doen gelden. In Indië
waar de postbode grote afstanden diende af te leggen, moest hij in het regenseizoen dikwijls de rivieren overzwemmen omdat de smalle bruggetjes het begeven hadden
Van een eigenlijk postwezen in de
moderne betekenis is er echter slechts
sprake vanai het einde der 6e eeuw. De
verbindingen die voordien ingericht
waren, stonden hoofdzakelijk ter beschikking van regering en hogere of ondergeschikte besturen. Het zou pas op
het einde der 16e eeuw zijn, dat vooral
door kooplui diensten ingericht werden
orn van de ene plaats naar de andere
brieven te vervoeren. Deze diensten
waren privé-ondernemingen : zo ontstond er ondermeer tussen Breslau en
Nurenberg en tussen Hamburg en Middelburg een dienst per bode. Bij de uitbreiding van dit eerste postwezen als
privé-onderneming, namen bepaalde
groepen kooplieden of handelaars meer
dan andere het initiatief : marskramers
in Engeland, slagers in Zuid-Duitsland
Uit deze eerste beroepsboden ontstond
dan de stedelijke post en het eerste netwerk van postverbindingen tussen de
steden, die met elkaar hieromtrent
overeenkomsten afsloten. Nurenberg
kreeg zo in 1570 een verbinding met
Antwerpen, Wenen, Lyon, Breslau;
Hamburg met Antwerpen, Keulen, Kopenhagen en Danzig.
Maar aldra trokken de regeringen en
de vorsten het recht om postdienten in
te richten tot zich De staatskoerierdienst enerzijds en de tussensteedse en
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privé-koerierdiensten werden samengesmolten. De steden behielden evenwel
het recht om voor hun bestuurszaken
nog boden aan te stellen en er een stedelijke bodendienst op na te houden.
Dat dergelijke « nationalizering » van
de koerierdiensten met steeds door bevolking en stadsbesturen werden gewaardeerd, blijkt oa. uit de beruchte
«postopstand» te Antwerpen in 1659.
Het geschil tussen de stad en de landvoogd Don Luis de Benavides ontstond
toen het antwerpse stadsbestuur terug
een postdienst op Holland instelde. De
zaak kwam voor de raad van Brabant,
die de stad in het ongelijk stelde. De
Antwerpenaars namen dat met, stadsbestuur en dekens der ambachten kwamen bijeen en besloten te handelen. In
augustus 1659 namen ze de brieven voor
Holland van de staatspostbode af en vertrouwden ze toe aan hun eigen stadsbode. Gevolg : verbanning voor drie dekens en een aantal inwoners der stad.
Toen dit vonnis bekend werd, gingen
de_ poppen aan het dansen. Het stadhuis werd overrompeld en de schepenen
moesten op de vlucht slaan. Acht dagen
lang duurde deze «opstand». Toen
greep de landvoogd in, de dekens der
ambachten haalden bakzeil. Enkele oproerlingen, die zich het meest hadden
doen onderscheiden, moesten het echter
met de dood bekopen

Trokken de vorsieu m icgceiaers het
recht om het postwezen te beheren tot
zich en schaften zij de regionale en private privilegies die in dat verband nog
bestonden af, dan betekende dit nochtans niet dat zij zelf het postwezen organizeerden of uitbaatten De staatspost werd meestal verpacht, in leen gegeven of in regie beheerd.
De familie Thurn und Taxis heeft in
deze uitbating van het staatspostwezen
een belangrijke rol gespeeld. Zij leidde
net postvervoer in een groot gedeelte
van Westeuropa : zowel in Italië als in
°'^«se landen. In 1633 sloot von Thurn
una Taxis een overeenkomst met de
engelse postmeester-generaal voor het
onefvervoer tussen Antwerpen en Lonaen. Gewoonlijk was er één verbinding
»
'A^^ ' ^^^^ ^°°^ ^^'•^^ afstanden
was dat wel eens teruggebracht op een
per veertien dagen. Daarnaast had de

overheid en hadden ook vele kooplui
nog hun eigen koeriers.
In ^e zeventiende eeuw zou het postwezen beter georganizeerd worden. Ey
kwamen meer en meer kantoren en er

werden brievenbussen in gebiuik genomen. In de 18e eeuw werd het net nog
merkelijk uitgebreid en werden de verbindingen ook frekwenter : zij gebeurden door estafettes, meestal te paard of
per wagen, van de ene standplaats naar
de andere. De benaming « post» is hieraan te danken : met het franse woord
voor « standplaats », voor de plaats waar
halt gehouden werd en van paarden verwisseld, ging men stilaan heel de organizatie zelf, heel het sisteem van het
vervoer en het uitreiken van briefwisseling en paketten aanduiden.
De uitbating van dit sisteem vergde
ook een vaststelling van tarieven Die
tarieven werden bepaald zowel door het
gewicht van de zending als door de afstand tussen afzender en bestemmeling,
een berekening die trouwens nu nog,
zij het vereenvoudigd, wordt toegepast.
Stilaan werd het binnenlands tarief
eenvormig Door de groei van de internationale verbindingen werd ook
meer en meer de kwestie van een internationale overeenkomst akuut Reeds
m 1811 schreef een duitse staatsraad een
brosjure die de universele zending van
het postwezen onderstreepte.
Internationale kontakten om te Parijs in 1863 leidden tot een in 1874 te
Bern gehouden bijeenkomst van afgevaardigden van 22 landen Datzelfde
jaar werd de algemene postvereniging
gesticht, die vanaf 1878 Wereldpostvereniging zou heten
Wij hebben hierboven zeer in het
kort een overzicht gegeven van het ontstaan van het moderne postwezen Er
valt hieromtrent nog heel wat te zeggen : zo bijvoorbeeld w^-t betreft de regeling tussen de landen van afzender en
bestemmeling en de transit-landen van
de wederzijdse vergoedingen.
Over het in gebruik nemen van postzegels willen wij echter nog enkele
woorden zeggen. De uitvinding van de
postzegel werd jarenlang aan de Engelsman Rowland Hill toegeschreven. In
feite is het echter een Schot, de druk-

ker en boekhandelaar Chalmers, die op
het idee kwam om het frankeergeld bij
de afzender te innen en de betaling ervan kenbaar te maken door het kleven
van een etiket Het was echter wél de
posthervormer Rowland Hill, die Chalmers'idee in praktijk bracht, in 1840.
Kort daarop volgden andere landen.
Aanvankelijk werden de postzegels
op grote vellen papier gedrukt en moest
elke zegel er afgeknipt worden Het was
de Ier Ilenry Archier die rond 1848 een
machine voor het tanden van postzegels
uitvond, die later door ingenieur Napier werd verbeterd en vanaf 1854 in
gebruik genomen.
Niettegenstaande de later gekomen
kommunikatie-middelen — telegraaf,
telefoon, telex, radio enz. — speelt het
postwezen nog een zeer grote rol, zowel
wat betreft de kontakten in de hele ekonomische, sociale en politieke organizatie der maatschappij als i ^zake individuele betrekkngen, en dat vanaf de eenvoudige gelukwens tot de liefdesbrief !
Menigeen onder ons heeft in de «belo-
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ken tijd» de waarde van de brief leren
beseffen'
De post speelt eveneens een belangrijke rol m de verspreidmg van de pers
en daarmede ook in de verspreiding der
gedachten zodanig dat zij, na de uitvinding der boekdrukkunst en de invoermg
van het algemeen onderwijs, een der be"
langrijkste hulpfaktoren geweest is bij
de verspreiding van ideeën, bij de verspreiding van de pers m al zijn vormen,
van het grote dagblad tot het kleme
tijdschrift Het is juist dank zij de post
en dank zij de postabonnementen •Jat
ons blad zijn grootste verspreiding en
zijn stevigste bazis kent En daarom
willen WIJ langs de postbode om, die u
ons blad brengt, een vrolijk kerstfeest
en een voorspoedig nieuwjaar wensen :
voorspoedig voor Vlaanderen en dii<; ook
voor ons allen'
En tegelijkertijd willen wij er op wijzen, dat diegenen die zouden verzuimd
hebben hun abonnement aan de briefdrager te betalen, dit nog altijd kunnen.
Op gelijk welk postkantoor !

In Rusland de bekende met drie paarden getrokken troïka

in

wu

haard
Het jaar 1969 is er
weer aan voor zijn moeite,
we hebben het weer eens gehad.
Zon en schaduw, goede en minder
goede dagen, gelukkige
ogenblikken. En ellende die
goddank met de tijd zal slijten.

i

Aan de kerstboom een wereldbol met
een witte en een zwarte zijde. Zo een
beetje als zwart en blank, als Apollo
en Biafra, ruk en aim Als vrede en
oorlog.

De nieuwe Kerstmis : een vrouw van
bij ons neemt een Vietnamees weesje
als haar kmd aan. Dat kan overal waar
mensen wonen die het nog niet zo
kwaad menen.

fi'.,

41
Op een zonnige kermisdag in juli werd
de « Esmeralda 1969 » verkozen, de konmgm van de kermissen. Het is een en
al licht, muziek en vrolijkheid. Wat zijn
wij gelukkige mensen !
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mark, the SVMS^

y the Italian lira a
Man\ financial r
•should all be^
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Dé inspiratiebron bij uitstek voor de
kunstenaar is nog altijd de vrouw Zo
zag een amenkaanse beeldhouwer haar.
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Mohammed heette dit vierjarig jongetje.
In d« vakantiedagen van juli te Antwerpen verloren gelopen er niet teruggevonden Waar gingen deze angstige
oogjes voor het laatst dicht ?

1969 werd de doorbraak van het broekpak dat als binnenhuis-, kantoor- en
laatavondkledij heelwat sukses kende.
1970 zal dit modeverschijnsel bevestigen.

Op een zwoele- julinacht werd het dode
lichaam van Tsjombé naar hier oveibracht Op het vliegveld \ a> Zaventem
de wenende dochter van haar vader
Gewoon haar vader.

^ 4
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1970 staat voor de deur. Het « ge*
lukkig Nieuwjaar» ligt op ieders lippen. De redaktie wenst «l^p lezeres
in 1970 haar eigen wijsje,^
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« Op 23 december 1969 werd Willem De Meyer zeventig jaar. Naar
aanleiding hiervan werden de koppen bijeen gestoken en een grootscheepse hulde gepland tegen febr-iari a.s. Een ere-komitee wordt
samengesteld ; een hukleboek wordt
gepubliceerd als blijvend aandenken
en bewijs van Vlaanderens erkentelijkheid. In de stadsfeestzaal van
Antwerpen zal een openbaar koncert
wolden gegeven ».
Het is lans zo, dat een bepaalde
jeugd van deze tijd voor een goed
deel de mening kan zijn toegedaan
dat « het volkslied » achterhaald is,
niet meer meegaat, het niet langer
doet, moet worden afgeschreven.
Die jeugd mag noditans niet uit
het oog vei liezen dat, precies omdat
een man als Willem De Meyer zi]n
hele leven aan « het goede lied >
heeft besteed, het zingen bij ons erin
bleef en de weg voor zingen bestendig gebaand bleek. Het huidig
« chanson », hoe men dat ook wil
benamen, is zoals élke waarde niets
anders dan een voortvloeisel van
wat was, óók als men het « geheel
nieuw » wil noemen.
Als het moderne « chanson » door
«onimige ouderen wordt misprezen,
van de hand gewezen of zelfs veracht.

geldt dat enkel en alleen de Kitsch
die, mét het moderne lied, een grote
mond kwam opzetten. Niets vaii wat
goed is wordt door een verstandig
mens onachtzaam voorbij gegaan.
Ook niet door Willem De Meyer.Maar er is meer. Zouden de jongeren, die een beetje hooghartig
neerkijken op wat een „bard" als
Willem De Meyer heeft wakker geroepen en in stand gehouden, geen
onrechtvaardig vonnis vellen ?
Het is zo gesteld in Vlaanderen,
dat Willem De Meyer ook nu nog
dag-aan-dag
optreedt,
gevraagd
wordt vooral door de jeugd en we<
gens overweldigende toeloop een optreden vaak in twee moet splitsenl
Niet in een of andcie vlaamse uithoek doch o vel al
Hij zong onlangs in kanada en de
Veienigde Staten. Hij komt, samen
met Preud'homme, pas thuis van een
toernee in Zuid-Afrika. Hij is drie
dagen ring-aaneen in West-Vlaaiidcren geweest en zit met de handen in
het haar voor een stapel post zo
hoog als een mini-Kemmelberg.
Dat alles wijst toch duidelijk op
betekenis en waarde die aan zang
en lied van Willem De Meyer woidt
gehecht.
En dat is zo geweest zijn helt leven door. Bij duizenden heeft hij de
liefde voor het lied tot leven gebracht, duizenden heeft hij geleerd
welke schoonheid en goedheid de
zang in het leven is. Door zijn aanporren hebben tientallen tekstdicliters Vlaanderen verrijkt met dingen
die „het altijd zullen blijven doen"
en hebben tientallen toondichters
ons volk begenadigd met een rijkdom die weergaloos werd in Europa.
Wij zwijgen over de koren die mede door zijn toedoen tot s.tand kwamen, over het Zangverbond waarvan hij de eerste sekretaus was,
over de radio-koncerten. over de onderscheidingen door tal van gioepsuitvoeringen behaald dank zij de
vorming die zij haalden bij Willem
De Meyer.
Is een dergelijke drijfkracht op zijn
zeventigste jaardag, ja dan neen een
blijk van eikentelijke hulde waard ?
Alle zangvrienden, oud en jong, zullen zich rond Willem De Meyer
«charen om te tonen dat ze dankbaar
zijn.
Vlaandeien zal Willem De Meyer
in de muziek zetten waar hij zijn leven lang niet uit loskwam, omdal
die hem zo lief is en hij die liefde
wist mee te delen. Het volk zal hem
een blijk van blijvende aard bezorgen met een huldeboek (waarop
men kan inschrijven k 200 fr., te
«torten op postrekening nr. 212.564
van Alg. Bankraij, Not. A. Peeters;
alle inschrijver» worden erin op lijs!
gebracht. Mogen het er duizenden
worden!
I.AMBERT SWERTS
(namem het Aktie-Komitec)

De titel boven dit artikel is niet de inleiding lot een beschouwing over de
voorbije „long hot summer", maar wel de titel van de eerste loman van de 23jarige Miriam de Winter. Beginnen wij alvast met te zeggen dat het hiei gaat
om een alleszins merkwaaidig debuut Het is het m de ikvorm vei telde verhaal
van een meisje dat doorheen een aantal ervmingen, uit de droomwereld waarin
zij leeft tot de lealiteit des levens komt. De konjiontatie van de kwetsbare en
hipergevoelige Rano met mensen en gebeurtenissen zal voor haar tot zulk
een ervaimg uitgroeien, dat het m haar leven een keerpunt betekent. Zij zal
uit dit onvrijwillig expeiiment en uit deze konfiontatie met het leven komen
met een geschokt vertrouwen in de mensen, maar met het weten dat zij onontkoombaar doorheen dit leven haar weg moet gaan, wil ze niet bezwijken, en dat
zi] de moordenaar van haar tlluzies en diomen die het leven is, als haai metgezel moét aanvaarden. Een tipisch „é ducation sentimentale"-tema
dus.

REQUIEM VOOR EEN ZOMER
Deze konfrontatie met het leven en deze
ontmoetingen met de mens in zijn mee^t
diverse uitzichten gebeurt in verschillende
epizoden De eerste botsing met de vveikeliikheid beleeft ze, wanneer haar verlielrtheid op Peter strandt op diens gebrek aan
zelfstandigheid, aan diens abnoimale afhankehikheid van zijn moeder. Een tweede konfrontatie is die met don juan René,
die een blauwtje loopt bij haar en wiens
levensopvattingen ze afwijst als amoreel.
Daarna volgt de ontmoeting met het vreemde meisje Krista wier zelfmoord haar ten
zeerste schokt. Maar een even schokkende
ervaring voor haar betekent de verhouding
van haar vriendin June met de oudere akteur Andrea. Zij beschouwt dit als een profanatie van wat zij onder het begrip liefde
verstaat en als een verraad aan hun vriendschap.
Tot zij, aangetrokken door Andrea, heïzelfde doet als haar vriendin en in de roes
van een tot dan toe ongekend gevoel alles
vergeet. Kou en heftig is het beleven van
deze hartstocht. Tot wanneer 1""^, haar
vriendin, uit vakantie terugkomt uit Ierland en Rano verneemt dat zij blind geworden IS Zij neemt afscheid van ^vme en, tien
damII \oor ze gaan trouwen, ook van Andiea. het wordi een vlucht, nog meer voor

DE MENS
OP
DE MAAN

zichzelf dan voor de anderen Drie dagen
te\oren had ze nog gezegd tot de man:
„Je hebt me nooit verloien. |e zult me
nooit veiliczen".
Nu ze heengaat en \ertrekl naai ZuidAfrika waar haar bioer verblijft, beiust ze
in het afscheid van \ricndin en geliefde.
„Man verliert nitht immer, was man entbehit" zei Goethe reeds
Het afscheid %an de zomer is tevens het
afscheid van haar jonge-meisjesdromcn en
haar jongcmeisjesleven: de ervaring heeft
haar tot vrouw gemaakt
De weergave van dit ontwikkelingsproces,
dat zich in een enkele zomer afspeelt, heeft
van de schrijfster een bizonder inlevingsvermogen gevered on een zeei zuiver en verantwoord schema van de ontwikkeling
der betrekkingen tussen de buitenwereld
als oorzakeliikheid en de psichologische reakties erop. Is de schiijfster hierin geslaagd?
In het algemeen kan men zeggen dat de
situaties en de daaruitvolgende psichologische reakties realistisch zijn. d.w.z dat er
geen onwaarschijnlijkheden in voorkomen;
wij nemen aan dat er meisjes bestaan als
Rano, die door hun opvoeding en hun gebrek aan levenskontakt plots hun droomwereld gekonfronteerd 7ien met dingen
waarvan zij vroeger slechts de naam ken-

De eerste stappen die de mens op de
maan gezet heeft, zijn de bekroning van
een dubbelt inspanning. In de eerste
plaats is het de triomf van hen die tientallen jaren geleden geloofden in deze
mogelijkheid. Het is de triomf van het
wetenschappelijk inzicht van iemand
als dr. Hermann Oberth, de werkelijke
pionier van de ruimtevaart, en van de
wetenschappelijke prestatie van vele
geleerden die aan het rakettenprogramma werkten
Maar in de tweede plaats is het de
triomf van de amerikaanse technologie,
waarachter de hele amerikaanse macht
staat. En het is zonder twijfel de politieke en militaire faktor, die ervoor gezorgd heeft dat de aanvankelijke achterstand van het amerikaanse ruimte-programma tegenover de Sovjets werd ingelopen en dat de V S de eerste spektakulaire maanlandingen hebben kunnen verrichten.

den of die /ij zich veel meer geidealizeeid
hadden voorgesteld. De reakties op de dood
van een vriendin, de schok die de ontluistering van een vriendschap en een liefde
kunnen tevseegbiengen zijn, zoals zij door de
schrijfster weergegeven woiden, zeker mogelijk. Onduidelijker afgetekend zijn echter het laatste besluit en de beweegredenen
ertoe. Het opgeven van een zo heftige, bijna hartstochtelijke liefde tussen Andrea en
Rano, dit orgelpunt en deze afsluiting van
een levensperiode door het plotse afscheid :
zij vergen een steikere psicliologische fundering. Wat de vorm zelf betreft, zou de
ge«<hiedenis van deze ,.education sentimentale" misschien gev\onnen hebben door een
verdichting der konfrontaties, waardoor het
geheel ook een stiakkei uitzicht zou gekregen hebben.
Toch is deze roman een meikwaardige
prestatie en een getuigenis voor het talent
van de schiijfster, die scherpzinnig de psichologie van een meisje dat tot vrouw
wordt heeft weten te tekenen.
Miriam De winter:
„Requiem voor een Zomer"; 210 blz ; 165
fr. niet-leden, 100 fr. leden. Boekengilde
De Clauwaeit, Kessel-Lo.

Men kan over de beweegredenen tot
deze «verovering van de r u i m t e » het
zijne denken : het feit van de uitzonderlijke prestatie van de menselijke
geest, die aan de bazis ligt van dit exploot, valt niet te ontkennen.
Over de evolutie van iet ruimtevaart-programma, vanaf de eerste russische spoetnik en het daaropvolgend
Kennedy-memorandum tot de dag der
maanlanding, werd door John Barbour
een dossier samengesteld, dat uitgegeven werd door Associated Press en in
een tiental talen vertaald Het boek
geeft een uitvoerig antwoord op vele
vragen die men zich in verband met de
ruimtevaart stellen kan Het bevat daarenboven een groot aantal prachtige illustraties, in kleuren en in zwart-wit.
Voor al wie zich voor de r'^'mtevaart en
al w a t er mee samenhanfft interesseert,
is het een uniek dokument.
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GLAZENIER
FRANS
VAN IMMERSEEL
Momenteel ekspozeert F r a n s Van Immerseel te A n t w e r p e n in de showroom
van
de
elektriciteitsmaatschappij
E.B E.S.
Van Immerseel is een volbloed artiest
en een bedreven ambachtsm£-> die volgens een eigen metode m e t de mond
geblazen kleuren op het speciale materiaal van de Chartres-glasfabriek tovert
dip werkelijk enig zijn. Zijn glasramen
zijn te vergelijken met die van de
eeuwenoude glazeniers die de tijd trotseerden.
Zijn door en door vlaamse scheppingskracht lijkt echt grenzeloos. Zij bestriikt de meest verscheiden t e r r e i n e n
zoals dit van de godsdienst, folklore,
heraldiek, jacht, literatuur en last but
not least, de onuitputtelijke rijkdom
van onze vlaamse spreekwoordenschat.
Er straalt een zuivere oerkracht uit zijn
scheppingen. Zijn steigerende hengsten
herinneren ons aan de grootmeester
Fred Ost bij wie hij in de leer ging Met
zijn Uilenspiegel, zijn Reinaart de Vos
en -inderen figuren heeft hij Vlaanderen reeds ver buiten de grenzen bekendheid bezorgd, zelfs tot in Amerika w a a r
hij ekspozeerde in Denver en Colorado.
Oodrachten werden hem toevertrouwd
voor de Litton Industries te Californië,
het proefstation van de kosmonauten.
Zij die 'n woning bouwen brengen m e t
dergelijke glasramen werkelijk de zon
i r huis waar zij vlammen zal in de diepzuivere kleuren.
De jongste jaren heeft Van Immerse.' zich opgewerkt tot een groot artiest, begaafd m e t een rijke inspiratie.
De geglasraamde koppen van Timmerm a n s en Streuvels zijn de uitstraling van
htm literaire scheppingen De veelzijdigheid van Van Immerseel, (grafikus, tekenaar schilder en glazenier) m a a k t
hem tot een enig artiest waarop Vlaanderea fier mag gaan.
Tot U januari, Meir 26 .

|OS DE F R E I N E
Jos de Freine, die de meesten onzer lezers met onbekend zal ujn • hi] ts immeis de auteur van de brosjure « Van Verzetsman tot Grootnederlander s> en
tevens de auteur van een der weintge goede verzetsromans die m
Vlaandnm
geschreven werden - bU]ft een voorkeur behouden voor het politieke probleem
In zijn nieuwe roman « De goeden zullen gevallen zijn > heeft hi; de algerijn'ie
bevrijdmgsstrijd tot tema genomen. De romanfiguren en hetgeen ztch tussen
hen afspeelt wordt door deze stiijd gekondttioneerd en zelfs opgeroepen. Het
politieke probleem - dal m het militaire verlengd wordt - en de schildering lan
zijn evolutie, van opstand tot bevrijding, blijft niet slechts achtergrond maar
wordt hoofdtema Daarnaast zijn de persoonlijke belevenissen van de hoofdfiguren (de joeinalist Alain Heidsieck, de verpleegster op het individuele vlak van
een algemeen nationaal en politiek piobleem.
De Freine geeft deze strijd weer met de
bcidc figuien als kern, op een wijze die
ons geen ogenblik twi]fel laat over zijn
% oorkeur en simpatie.
Maar vatten we even de fabel van dit
\ Cl haal samen.
De joernalibt Alain Heidsieck, Elzasser,
sthiijft een artikel voor « Le Monde» dat
hem de woede van het leger op de hals
haalt Wanneer hi) op reportage gaat bij
de fellaghas, ontmoet hij er Monique,
fianse verpleegster die gevangen genomen
werd Zi) staan beiden aan de kant der
Algen)nen. nemen deel aan hun aktie en
v\orden geevakueerd naar Tunezie waar ze
huwen. Van daaruit gaan ze weiken als
agenten voor het F I. N .'Vlain komt om in
een aanslag van een franse verzetsgroep
tegen het algerijns voorlopig bewind. Monique werkt nu zowel voor het F.L.N, als
voor de gaullistische diensten ; sedert het
akkooid van Evian is de algenjnse onalhankcli)kheid in het zicht. De reakties van de
pieds noirs en het O.A S. kunnen hieraan
niets meer veranderen. Monique, nu gehuwd met dokter Miret, verneemt te Tunis de uiteindelijke vrijheid van Algerië.
Wij hebben dit verhaal zeer in 't kort
trathten samen te vatten: er komen heel
wal meer personages in voor, heel wat
meer verwikkelingen Maar de hoofdzaak
bli)ft toch de weergave van dit groeien van
vei-zet tot onafhankelijkheid.
Defreine
heeft, als nationalist, de algerijnse nationalisten van hun simpatiekste zijde getoond : die van rebellen tegen de verdrukking. VVij begrijpen zijn standpunt. In zijn
boek zijn de pro nationalisten dan ook
simpatiek, de anderen antipatiek voorgesteld en is de vrijheid der Algerijnen geidealizeerd
Deze
zwart-wit-schildering
schaadt erhtci aan de overtuigingskracht
en tevens aan de waarachtigheid De hele
pioblematick - waarom staan mensen, die
tenslotte toch Fransen zijn, tegen hun

eigen volksgenoten aan de zijde van de
vreemde rebellie - krijgt
psichologisch
geen voldoende verklaring.
Er i» - en wij hoeven dit met te verzwijgen - in de voorkeur en aktie van Fransen
voor een anti-frans nationalisme een politieke achtergrond geweest, die met een
werkelijk begiip voor het volksnationahsme en het zelfbeschikkingsrecht weinig te
maken had maar die zuiver ideologisch
was. Linkse en andere voorstanders van
een vrij Algeriè waren immers vaak dezelfden die het volksnationalisme in Bretagne,
Vlaanderen en de Elzas het bestaansrecht
ontzegden.
De romanschrijver, heeft natuurlijk het
recht, subjektief te zijn en in zijn werk het
een te zeggen en het ander te verzwijgen.
Maar wij geloven dat 'e Freines roman
gewonnen zou hebben bij een duidelijker
psichologische fundering en een genuanceerder kiezen van het feitenmateriaal.
Wij denken hierbij aan een boek als
Mabires < Les Hors-la Loi > waarin de
standpunten van links en rechts, pro en
contra aan het woord komen via de personages. Hoewel Mabri zelf zijn vooikeur
niet verbergt, is daar de indruk van een
objektieve benadeling veel sterker
Wij hebben hierboven enkele kritische
opmerkingen gemaakt omtrent de inhoud
van dit boek. Wi) moeten er nochtans aan
toevoegen, dat de weergave van de details
echter natuurlijk en geloofwaardig blijft :
De Freine weet waarover hij schrijft. Daarom is het, ook wanneer men het genuanceerder zou gewild hebben, een zeer vlot
geschreven en - leesbaar boek ; een verheerlijking van de nationalist, die tegen de
vreemde verdrukking vecht voor de vrijheid van zijn land.
Jos De Freine : < De goeden zullen gevallen zijn > Uitgeverij Walter
Soelhoudt,
Antwerpen ; 219 bU.

R Dewachter.

Platenrubriek
DIE VOLKSPLATTE

SMVP

« AM WEIHNACHTSBAUM
LICHTER

BRENNEN

6055
DIE

».

EMT — C 048-23 082
c KERSMIS

MET LIZE MARKE

»

Zoals teder jaar in de maand
december
wordt de
platenmarkt
weer overspoeld met
kerstplaten
allerlei slag gaande van
Weihnachtsoratoria tot zoeterige Christmas-songs, opgesierd met rinkeler^de sleebelletjes
en klokjes. N V.
Gramophone zond ons een tweetal
L P.'s die besZi.st een groot luisterpubliek zullen
bereiken.
« Kerstmis met Lize Marke » is
een opname van eigen bodem De
zangeres voorstellen is wel overbodig. Wij herinneren
ons deze
charmante verschijning nog levendig van de vele V.ü -feesten die
zij voortreffelijk
kwam
opluisteren met haar mooie stem
Ze brengt ons hier — uitstekend
gesteund door het kinderkoor « De
Uilenspiegels » onder leiding van
Joz. Cleymans — fcerstliedjes in
nederland^e vertaling.
Beurtelings
komen gekende duitse franse en
erigelse aan bod Lize Marke eindigt de reeks met een zéér mooi
Vlaams kerstliedje van Louis Verheeck op ruuziek van J. Van den
Berg, eenvoudig en eigen-aards.
Welk land zou ons intenser in
kerststemming
brengen dan wel
Duitsland
met
zijn
beroemde
« Weihnachtslieder
»? Wij krijgen

hier weer een uiterst
geraffineerde en verzorgde
uitvoering,
met
gekende solisten en koren, begeleid door orgel, cembalo en klokkenspel
Wie eenmaal deze plaat
bezit zal ze meermaals met genoegen
beluisteren.

W.

T e NEEl
K.V.S.-BKSEL
Voor de eindejaarsfeesten
viel
de keuze — traditiegetrouw
— op
een blijspel (feitelijk een reprise):
« Een meisje in de soep » van Terence Frisby, een der vele met 'n
bed op de scène, dat er een goede
vaart op na houdt, naast een snedige dialoog op het randje af, en
een serie komische
situaties
en
dat men vergeten is zodra men de
zaal heeft verlaten
Onderwerp
:
een ladykiller loopt een — gedeeltelijk — blauwjte bij het « meisje
in de soep ».
Roetinewerk
(ook wel eens te
zwaar op de hand, zodat niet elk
tafereeltje geslaagd is) voor: Nand
Buyl (met zijn gewone knepen en
trukjes).
Vera Veroft, Jan Retisens, Roger Sterckx, Fanny Steenacker, Chris Lommé en Fred Robion.

JLV.

— 17

WIJ

TV-TV-TV

TV-TV-TV-TV

TV-TV

TV - TV
Van Lieven Gypen kon u vorige zondag « Turf steken » bekijken. Een knappe dokumentaire over een beroep dat weldra tot de geschiedenis gaat behoren. Van Lieven Gypen was
ook op maandagavond het mildironische « Reinaarde ». Humoristische robot-foto van zo maar
een dorp in Vlaanderen. Er zijn
mensen bij de tv die minder
presteren dan Lieven Gypen en
meer publiciteit krijgen.

Waarmee ik maar wil zeggen
dat het voor mij ruimschoots
volstaat als onze radio en televizie rond deze feestdagen ook
eens de andere kant van de
komsumptiemedaille toont :
herinneren aan eenzaamheid en
armoede is misschien niet zo
prettig als een knapenkoor dat
Stille Nacht zingt, toch meen
ik dat het echter is Tenslotte is Jezus Kristus ook niet begroet met orgelmuziek. En als
ik me goed herinner was er
toen in die tijd reeds geen
plaats meer in de herberg voor
zijn moeder, alhoewel zij merkbaar zwanger was.

GEHOORD
HET IS WEER MOOI
GEWEEST
's Morgens op de radio Susanina. En 's middags lagen de
herdertjes bij nacht in het veld,
vlak vóór het nieuws van dertien uur. Rond een uur of vijf
in de namiddag zou Maria
weer naar Betlehem gaan en
Steevast elke avond had de denneboom weer schone blaaren.
Op de televizie was het al
even erg. Kerstdekor in binnen
en buiten. Een speakerin met
kerstballen achter haar hoofd.
Ik wil aannemen dat John
Bultinck ons leert hoe we een
kerstkalkoen moeten bereiden,
maar ik zie het nog gebeuren
dat zelfs Armand Pien in de
tweede helft van december, als
kerstmannetje verkleed, ons
komt vertellen dat er mist
hangt boven de hoge venen.
Voor mij is Kerstmis een
feest dat heel zinvol kan gevierd worden en ik kan best begrijpen dat de kommunikatiemedia ons daaraan herinneren,
maar ik krijg de kriebel als ik
van 's morgens kwart over zeven tot middernacht tussen engelenhaar moet leven.
Voor de mensen op het Flageyplein die programma's maken is dit natuurlijk de gemakkelijkste oplossing : je koopt in
een grootwarenhuis wat dennetakjes, plaatst die voor de kamera, liefst onscherp, en voor
de rest zend je gewoon een
doordeweeks programma uit.
Als de kerstboom maar mooi in
beeld komt, af en toe in closeup, is de eer weer eens gered.
Voor mij lag de meest zinvolle
kerstevokatie op de BR.T. in
Echo van vorige week.

ZELDZAAM

Melodie uit Warschau, een toneelwerk van de Rus Leonid Zorin.
Een liefdesidille die in Moskou begint maar nergens eindigt.
Brussel Ned., vrijdag 2 januari om 20 u. 25.
Bob Van Bael voerde een
paar gesprekken met eenzame
mensen. Mannen en vrouwen
die met Kerstmis alleen zijn.
Alleen in onze gewetenssussende welvaartmaatschappij. De
interviews werden zeer sober
gehouden. Op een bizonder direkte manier werden zij gekonfronteerd met menselijke ellende die helaas ook nog bij ons
voorkomt. Een vrouw die weende omdat zij met kerstnacht
moederziel alleen /al zijn. Zij
kan bij haar zoon gaan maar
die woont één hoog en zij kan
geen trappen doen.
Ik behoor niet tot het ras der
Vlaamse sentimentelen, maar
toen ik die paar minuten televizie zag, heb ik toch moeten
doorspoelen.

Lieven Gypen is één van die
zeldzame mensen op de tv die
geen publiciteit voeren en toch
regelmatig pretentieloze maar
goede programma's maken. Hij
behoort tot het snel uitstervende ras van Flageypleiners die
het niet nodig hebben elke joernalist met borreltjes vol te gieten om nog eens met hun naam
in de krant te komen.

16u : BRUSSEL NED.
Gilbert Bécaiid-show.
21u50 : NEDERLAND 1
Cabaretaria
(kleinkunst).
22u05 : DUITSLAND 1
The birds (film van Hitchcock).
Zondag 28 december
19u : BRUSSEL NED.
Mercator 2000 (n.a.v. de verjaardag van de uitgave van
zijn wereldkaart
vierhonderd
jaar geleden).
21u : BRUSSEL NED.
M'im Sonneveld-shov^.
20u20 : NEDERLAND 1
Velen met mij (omtrent de
ombudsman)
22u05 : NEDERLAND 1
Weglopers (over de duizende
jongeren die jaarlijks
thuis
weglopen).
20ul5 : DUITSLAND 1
For whom the bell tolls (amerikaanse speelfilm met o.a.
Gary Cooper).
22u55 : DUITSLAND 1
Pablo Picasso.

15u30 : DUITSLAND 2
Waarom kristenen geweld aanvaarden ? (over kristenen in
Brazilië).
16u : DUITSLAND 2
Don Quichotte von der Mancha (vierdelige tv-film).
Dinsdag 30 december

Vrijdag 2 januari

16ul5 : BRUSSEL NED.
Koerden, mensen zonder land
(dokumentaire).
20u55 : BRUSSEL NED.
De jaren zestig.
19u30 : NEDERLAND 1
Het
Yellowstone
National
Park.
20u20 : NEDERLAND 2
Frost contra Barnard (interview met de hartchirurg).

16u : BRUSSEL NED.
Kajak (eksploratiefilm over de
Eskimo's).
17ul5 : BRUSSEL NED.
Scheldeland vijf voor twaalf
(dokumentaire
over het aanleggen van een natuurrezer*
vaat aan de Scheldeoevers),

14u45 : DUITSLAND 2
Tweede deel van Don Quichote
von der Mancha.
Woensdag 3T december
22u25 : NEDERLAND 1
Alleman (film van Bert Haanstra).
22u40 : NEDERLAND 2
Willem Duys (voor de vuist
weg).
15u20 : DUITSLAND 2
Derde deel van Don Quichote.
Donderdag 1 januari

Maandag 29 december
De eksploratiefïlm Kajak heeft het over het leven van de Eskimo's
op Oost-Groenland. Brussel Ned., vrijdag 2 januari om 16 u.

19u : BRUSSEL NED.
Sport 1969.

VLOT EN GEZELLIG
Ik geloof dat Fabian van Fallada aardig op weg is om een
goed jeugdfeuilleton te worden. Woensdag na de vijfde epizode verscheidene kijkers ontmoet die het goed vonden.
Vooral de vlotheid waarmee de
meest onmogelijke situaties
doorworsteld worden brengen
een gezellige en probleemloze
ontspanning. Niet alleen voor
kinderen.

2eu40 : BRUSSEL NED.
Onverbeterlijk maar niet zonder zorgen (tv-spel).
21u30 : NEDERLAND 1
Duck soup (eerste film van de
Marx Brothers).
20u20 : NEDERLAND 2
De Spaanse Brabander
(toneelstuk van Vondel).
I5u45 : DUITSLAND 2
Columbus was niet de eerste
(de ontdekking van Amerika).
17u45 : DUITSLAND 2
Three godfathers
(amerikaanse speelfilm van John Ford).

20u25 : BRUSSEL NED.
David en Lisa (ipeelfilm).
21u30 : NEDERLAND 1
Indisch ABC (het rijk overzee
stort ineen).
22u20 : NEDERLAND 1
Zo goed als nieuw (komedie
rond
tweedehandswagens).

Zaterdag 27 december

NIET SLECHT
Het is nog te vroeg om af te
wegen of Louis Neefs Binnen
en Buiten beter prezenteert
dan Mike Verdrengh dat deed.
Na de eerste uitzending vond
ik dat Louis het lang niet
slecht deed.
Ongedwongen en met een
grote dozis zelfspot. De manier
waarop hij zijn regiebrosjure
vastklemde deed wel een beetje
denken aan een schooljongen
die zijn nieuwjaarsbrief niet
mag verliezen, maar da neem
ik er graag bij. Ik tip op Louis.

15u30 : BRUSSEL NED.
Kleine zomerblues
(tsjechische film).

20u25 : BRUSSFL NED.
Melodie van Warchau (russisch toneelstuk).
21u50 : BRUSSEL FRANS
Gesprek (met Franz Hellens l
een naar Parijs
uitgeweken
Gentenaar met bekende vrienden).
20u40 : NEDERLAND 1
Martine Bijl (een half uur tuisterliedjes).
21ul0 : NEDERLAND 1
Kim Philby (een speldokumentaire).
17u25 : DUITSLAND i
Eenzaamheid (ook een probleem voor jongeren) .
20ul5 : DUITSLAND 2
F. Graf von Zeppelin (speldokumentaire).
21u45 : DUITSLAND 2
Ierse tragedie (een reportage)^
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middel is om inzicht te krijgen in de betrekkelijkhed der sportwaarden.

VAN JE VRIENDEN

'^^4
Roger De Vlaminck hield iedereen achter zich te Kohegem. Ook de leeuw van
Laarne : Albert Van Damme.

GRIEP
Wij hebben een nare week beleefd, mensen Wij hebben namelijk giiep gehad,
en ieder lezer die op dezelfde manier „in"
is; geweest, zal direkt doorhebben dat de
sport ons in de afgelopen week maar zeer
matig heeft kunnen boeien.
Het is moeilijk, wanneer men davert van
de', koorts, er nog een stukje davering boveiiop te leggen omdat Anderlecht met 1—O
wpn tegen Dunfermline, en wanneer uw
ogen tranen en uw neus drupt voelt ge niet
zo direkt de noodzaak een grote geestesinspanning te leveren om erachter te komen
hoe Cercle Brugge uit het slop van zijn tekort aan voorspelers moet geraken, hoe
g ^ r n e ge uw oude kameraad Braems ook
dat plezier zoudt doen Met de griep op
h(Jt lijf ervaart ge eigenlijk maar eerst dat
saoit, en sportvedetten. en vedettenkultus,
iefs IS voor mensjes zonder zorgen, en dat,
v\^dr veel over sport gezeverd wordt, alles
goed gaat. Zodat griep een voortieffelijk

M'sicur Parisis, minister van Franse Kuituur, heeft zo zijn best gedaan om de mannen van „Les Sports" en andere ter wille
te zi)n, en om het volk-dat-de-vedettenaanbidt (peinst hij) gunstig te stemmon,
door de hele waalse spoitelite (ja zeker) bijeen te roepen en al die jongens en meiskens een nieuw kostuum kadoo te doen, en
door aan onze hockeyploeg een zak geld te
geven om nog eens een tornooike te gaan
spelen terwijl andere mensen wei ken En
is men nu tevreden over hem ? Ge zijt er
wel mee. Horen wij niet dat B.O.K -boss
Mollet, moeilijk een flamingant te noemen
nochtans, liever met Frans van Mechelen
handelt dan met Albèr Eigenlijk verwondert het ons helemaal niet. Met al hun
fouten en hebbelijkheden erbij weten Mollet en van Mechelen verdomd goed wat de
sport in deze tijd voor de massa kan en
moet zijn, en wat daarvoor dient opgebouwd en opgeiuimd. Voor de andere is
dat allemaal nog Vloms.

WERK VOOR MORRIS
Men herinnert zich dat Karstens, de
oveiwinnaar van de ronde van Lombardije,
gedeklasseerd werd wegens dopingspraktijtijken en dat noch de „bekentenis" van
zijn soigneur, dat hij het „gearrangeerd"
had, noch de koleirige bewering van Karstens zelf, dat hij zomin gepakt had als
Merckx, daaraan wat konden veranderen.
Dat maakte dus dat de tweede, Jempi Monseré, tot overwinnaar werd uitgeroepen.
Dat is nu al een paar maanden geleden gebeurd en iedereen weet het nu, behalve
Jempi zelf, want men heeft hem officieel
nog altijd niets laten weten, en dus heeft
hij ook de prijs van de overwinning nog
niet ontvangen. Morris Moyson van „den
bond" zal ei zijn zwaar lijf nog eens moeten tegenleggen. Hij zegt toch altijd dat hij
voor de ene zovctl doet als voor de andere.
Het is het ogenblik om het ook te bewijzen.

Tijdens de grote prijs Stan Ockers haalde Theo Verschueren het op gazelle Peter Post .

SPORT VOOR WIE ?

SERIEUZE KOERS

Er is tijdens de zesdaagse van Amsterdam grote herrie geweest tussen Peter Post
en Leo Duyndam. Ge weet, het zesdagenwereldje is een gesloten wereldje, waarin de
Wij zijn niet naar de zesdaagsen van
lakens uitgedeeld worden door enkele groCharleroi kunnen gaan en wij kunnen er
ten, die het allemaal regelen zoals het hun
dus niet veel over vertellen, tenzij dat Serbest past, en die er streng de hand aan
cu-Seeuws ze wonnen na een kei-harde fihouden dat de kleinen zich schikken naar
nale — wat peinsde gij niet, Merckx werd het vooigestelde scenario. Nu kan het toch
tweede, en dat is de man niet die zich zo
altijd gebeuren dat een of ander renner
maar gewonnen geeft, zulle — en dat Brazich om een of andere reden niet wenst
cke maar deide was. Er was nogal volk geneer te leggen bij die richtlijnen, en, bij
weest ook, en er was voor de lol van alle
voorbeeld, van die zesdaagsen wil gebruik
soorten gezorgd. In één wooid: het was in
maken om eens echt koers te rijden. Georde. Wat ons van die zesdaagse formidabel
woonlijk haalt dat niks uit, omdat de
is meegevallen, is de miss die ze verkozen
— groten zich sterk genoeg weten te omhebben. We hebben van de joffer een toto
ringen — ook door de inrichters — om die
gezien, toen ze in weikkledij een ereronde
rebellen „with (out) a cause" mores te leaflegd»" met Ferdinand Braecke, en het
ren, maar voor de kleinen is het toch het
moet ons van het hart: het was een schoonenige middel om ooit in de clan der groten
heid. Ze kwam trouwens uit Brussel. En
binnen te sreiakcn. In het geval Post-Duynwat we nog wilden zeggen: als men tijdens ' dam IS dal, vrezen wij, de laatste toch nc^
de zesdaagsen de menden moet amuzeren
niet gelukt.
met mini- en bikinimeisjes, kan men dan
niet beter ineens de koereurs weglaten?

MISS

De meeste van onze lezers hebben wel.
licht ook al Desmond Morris' „Naakte aap"
gelezen. Zoniet moeten ze dat maar een»
doen, ze gaan er meer aan hebben dan aan
deze sportbabbeltjes. Welnu, in dat boek
merkt de schrijver op dat het wel tipisch
is dat de sport vooral sukses kent bij de
hogere sociale klassen (inderdaad de uitvinders) en bij de lagere klassen (betalend publiek bij uitstek, nu nog), en veel
minder bij de middenklas van, laten we
zeggen, boeren, handelaars, vrije beroejjen
enz. De oorzaak: de laatsten hebben een
beroep waar nog steeds een behoorlijke dozis riziko en spanning komt bij kijken. De
hoogste klassen hebben helemaal geen beroep, en de laagste klassen vinden in de industrie een soort werk dat zodanig getimed
en geregeld is dat alle spanning er vreemd
aan is. Hoogste en laagste klassen zouden
dus in de sport kompen.satie vinden voor
het gebrek aan spanning in de arbeid, en
de anderen hebben daar? an minder behoefte. Wat lapidair voorgesteld natuurlijk,
maar wij zien er toch ook wel wat in.

DE KOMPETIIiiL.

De K.A.C.B. vierde haar
kampioenen.
Gilbert Stapelaere kreeg van voorzitter
de Merode de beker van belgisch kampioen der internationale
rallies.

In de basketbalkompetitie is de „strijd"
begonnen om uu te maken wie het tweede deel van de kompetitie zal beginnen met
de ploegen die vechten vooi de titel, en
wie met de ploegen die vechten tegen de
degradatie. Het woord strijd moet ons daarbi) evenwel niet al te erg doen denken aan
wedstrijden, speelvelden en doelpunten.
Men begint luider en luider te fluisteren
dat de zwarte Amerikanen, die voor een
kleine 40 % onze ploegen bevolken en
voor een dikke 80 % de kompetitie kontroleren, dat onder elkaar „arrangeren", niet
op het _sportveld„ maar in een andere nachtelijke biertent. Daar zouden zi] onder elkaar uitmaken wie mag winnen en wie
moet verliezen, aldus natuurlijk het beeld
der kompetitie totaal vervalsend. Ondertussen blijven onze dirigentjes vreselijk
druk doen, blijven onze fannetjes maar het
zotteken uithangen, en zwieren onze coaches maar lusfig verder met armen en fluitjes. En ze hebben er a;een van allen een
fluit mee te maken De kraac is nu (maar
voorlopig nog redelijk bedekt) hoe van
die Amerikanen verlost geraken ?

ONZE PRIIZEN
Ontelbare jury's hebben zich de
laatstse tijd bezig gehouden
met
het uitreiken van ontelbare
prij'
zen aan ontelbare
verdienstelijke
sporthelden. Wie nu nog geen prijs
gekregen
heeft, moet ofwel een
werkelijk
sportman
(of
-vrouw)
zijn ofwel iemand die nu eens
niet de minste moeite heeft gedaav om een prijs te krijgen. Wij
gaan. op deze laatste zaterag van
het iaar, ook onze prijzen uitreiken Ze hebben dit gemeen met
die van de andere jury's, dat ze
gegeven worden met een seriev.s
gezicht of zo maar voor de vifrimT»,
al naar het geval. Ze hebben er
ook dit mee gemeen dat ze de
schenkers toch niets kosten, zoda-

nig dat wij op geen prijsken moeten zien. Én ook dit nog natuurlijk, dat ze meer moeten
gedacht
worden in funktie
van wie ze
geeft dan van wie ze krijgt. En
tenslotte — maar dat hoeft nauwelijks gezegd — dat onze jury ook
de mensen vergeet die eerst in
aanmerking
zouden moeten
komen. Als die dat kwalijk
zouden
nemen, dan moeten zij het maar
laten weten, dan « arrangeren »
wij dat volgend jaar wel. Er zijn
er nog die dat zo voor
mekaar
boksen.
Een eerste prijs — ere wie ere
toekomt — krijgt Frans van Mechelen. Het is niet omdat hij in
'uzie ligt met onze broodheer over

MATIG SUKSES
Onttauks de entoeziaste verhalen in de
franstalige sportgazetten moet het sukses
van de opvouwbare piste van Rik Viane in
Chaileroi toch niet zo formidabel zijn.
In veigelijking met verleden jaar werden
de aktiviteiten al serieus bepeikt om de onkosten te drukken. Natuurlijk waien de
jonge lenners daar „de peer" van. Wij lazen ook dat de stad wat zou moeten bijpassen om goed te zijn (maar we zien niet
direkt in waarom ze dat zou doen) en wij
hooiden dat Viane van Charleroi naar
Brussel zou komen. Enfin, een en ander
schijnt eiop te wijzen dat er betere beleggingen zijn dan mini-wielerbanen Kan het
anders op een ogenblik dat men overal
nog de sportpaleizen aan het afbreken is,
en dai men steeds moeilijker een zaal volk
samenkrijgt voor een wielerfestijn? De reden moet men niet ver gaan zoeken. Het
publiek wordt graag een klein beetje voor
de aap gehouden, dat vindt het plezant,
maar het mag niet te ver gaan En in de
wielersport is men veel te ver gegaan.

televizie-zendtijd
en zo, dat wij
niet kunnen erkennen dat hij zo
ongeveer de eerste minister
moet
zijn die iets heeft gedaan — nog
te weinig weliswaar, maar alle begin is moeilijk — voor de massasport en haar noodzakelijke
infrastruktuur
en meer bepaald voor
de Vlaamse massasport.
Dat hij
dat doet. getooid met het simbool
van de vedetjeskultus
de koereursklak,
heeft daarbio qeen belang. Alleman moet leven.
Een serieuze prijs ook voor de
jongens van Sportmagazine,
omdat
zij al zo lang proberen ons de
sport te doen hekijken
met de
ogen van een met rede en verstand begaafd wezen dat Vlaams
« klapt ». En om in hun huishouden geen ruzie te stoken,
zullen
wij hun vrienden van de televizie
ook eeri prijs geven. Die t;an de
« spikkers » met de schoonste plastron of zo, te verdelen dan eventueel door Fred en Willy Delabastita die blijkbaar voor DJ aan
't leren is.
De prijs voor de best
verklede

*
•

1
Met de jaarwisseling
is het voetbalseizoen zowat op het keerpunt en neemt
de einduitlsag al vorm aan. Maar zeker
is men nooit...

groep in haar geheel moet echter
ook dit jaar naar het gezelschap
van burgemeester
Cooremans-diein-de-beursschouwburg-niks-miszag, gezelschap dat de nationale
trofee voor sportverdienste
in leven houdt dank zij de medewerking van struise Serge
Reding.
De prijs voor de
origineelste
sporthumor blijft definitief
toegekend aan « Les Sports ». Maar wie
daar eigenlijk de plezantste is in
huis — Zjaak Lecoq of Luc Varen'
ne of Mon Arets — dat zullen zij
zelf aar eens moeten
uitvechten.
Albèèr Parisis en Max
Wasterlain krijgen ook een prijske, maar
niet te groot, voor hun onverdroten ijveren voor de
vervlaamsing
van de sport. Hun werk is onverbeterlijk en moét steeds
weelderiger vruchten gaan dragen.
Twee prijzen tenslotte die we
niet toekennen. Die aan Sporta en
aan Harin. Die mensen werken en
hebben geen tijd voor
komjAimenten. Daarenboven, goede wijn behoeft geen krans
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Telefoneer even naar S.B. Mechelen 015/181.08 en
wij bezorgen U een boekenbon nog voor NIEUWJAAR ! ! !

Alslictzovei'is...
een zoen,
eenwens.
eenboek!

En als u het echt niet w e e t . . . geei dan een

STANDAARD BOEKENBON
ledere Standaard Boekhandel kan u een Stan-. d a a r d Boekenbon bezorgen voor het door u
gewenste bedrag.
ledere Standaard Boekhandel In het hele land
• aanvaardt elke Standaard Boekenbon, waar o o k
uitgeschreven. •

100000 boeken
, :

...en nóg meer

•""" standaard boekKandel
Antwerpen, Huide«tWTSstra>t 57-59 Aalit, Kapellescraat 11 Berchem, Statiutraac 96 Bru{(e,
Steenstraat 88 Brussel, Ad. Maxlaan 76 Cenk,
Marktstraat 14 Gent, Sint-Baafspicin 22 Hksselt,:
Lombaardstraat I Kortrijk, Loiestraat 12 Leuven,>
Hoek Naamsestraat;St. Michielsstaat I Mechelen,
IJzerenieen^S Meneni Rijselséstraat 74 Oostende,
Kapellestraat 103 Sint Niklaas, Statiestraat 49
Sint Truiden, H. Hartple.in 3.

Minimum bedrag 250 F a.u.b. - Laat uw familielid of vriend ZELF KIEZEN.

STANDAARD BOEKHANDEL - IJzerenlee, 8, MECHELEN
Belangrijke distributie firma
werft aan voor haar
AFDELING VOEDINGSWAREN

3 DAMES - 3 HEREN
voor opleiding van
lokale

afgevaardigden

10 uitgaven van de
VOLKSUNIE - PERSDIENST

W i j vragen :

Federalisme, een zekerheid 60 F

goed voorkomen - -tweetalig
verkoopsondervinding
over wagen en tel. beschikken

GlAZEN en MONTUREN.
Grdtti voor veneUfdcn.
HersleÜiflgen "> C'g«" w*'^*»»**

W i j bieden :

Waiter ROLAND

volled. opleiding en publ. steur»
vast loon 10 000 fr. plus RMZ
plus procent wagenvergoeding

— Gediplomeerd Optielef —
Kerkstra»», 58 —Anlwerpen
|ltt ••« t>. op •"' "UI""»"'"" '1
TlUloon: 35 UM
10)1 lotlir9 op veilooB <)«i«'.

Schrijven met curr. vitaa
bureel blad - CR

/'meester
^^
klèemiaker •
Y VERMEKSCH ^ g

STEENHODWEKSVEST 5 8
ANTWERPEN
,^i'
Tel. 31. 35.83

vEitMiNDEnim: VOOR

- VC LEDEN .

O

3-a

; -.

15F

De Volksunie
en het wetenschapsbeleic 20 F
Geen grendel

10F

Witboek over Zwartberg

10F

Sociaal ekonomisch
ontwikkelingsplan

25 F

Naar Vlaamse welvaart
door Vlaamse macht
De Zuidnederlandse
taalgrens

Vlaams
Gemeentebeleid
driemaandelijks tijdschrift, jaarabonnement 100 fr. DE TECHNIEK V A N DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN door F
De Brui - 25 fr. H A N D L E I D I N G
BI) DE GEMEENTEV/ET door mr.
J. Verniers - 25 fr.

16fl
17-a
18-a
19fl

5F
30 F

Gun uzelf
een nieuwjaarsgeschenk 1
De 1 0 brosjuren
in 1 pakket : 150 F
Te storten op gironum. 1476 97
van Volksunie, v z w , Brussel 1 ,
•net vermelding op de strook van
de reden der betaling.

Ondanks het verzet van de
vlaamse kultuurverenigingen en drukkingsgroepen
trachten de regering en de
« traditionele » partijen nog
steeds ons de fatale grendels
te doen slikken
De C V P noemde het zelfs
een « overwinning » Sedert
Hertoginnedal kennen v^e
echter voldoende d i t soort
overwinningen.
Wenst u ons standpunt te
kennen ? Stort dan nog heden 13 fr op gironummer
1476.97 van Volksunie vzw
Brussel 1. met vermelding
op de strook van de reden
der betaling, of zendt ons
13 fr. in postzegels en u
ontvangt per kerende post
de brosjure «Geen Grendel».
uitgegeven door de Volksunie persdienst.

AUTOPECH.?
Nadere inlichtingen op het sekretariaat, |. Torfs, Melkouwensteenweg 29 Berlaar (Lier). teL
(015)214.59 - p.c.r. 5140.69.

70^

BOEKHOUDEN

HERMES
SGH^ C M r \ L

MODERNE TALEN
HANDELSCORRESPONDEJVrriE
ENZ
DAG

EN AVONDLESSEN

M. Lemonnierlaan 211 Brussel
Tel ( 0 2 ) 1 1 0 0 . 3 3

DE school waar Vlamingen
zich thuis voelen

PAPYRUS

Aanbevolen

30 F

Volksunie,
fundament en taak

Totaal : 215 F

urn
ism

Zuidlaan 54 Brussel
Volledige
secretariaatcursussen
STENO en DACTYLOGRAFIE
in vier talen

Brussel,
stad zonder gezicht

Standpunt van de Volksunie 1 0 F

4-a
5*
6-S
7-a
8-S
9-B
10^
12<
13«

.ZOVVEEL BETER

,

Het vlaamsnationaal studiecentrum voor provincie- en gemeen»
temandatarissen stelt ter Uwer
beschikking

urn

UW

GEEN GRENDEL

DE TIEN
GEBODEN
KANSEN...

in Brabant

Boek- en Papierhandel
iaakvoerder • Fons Labeau
de Ribaucourtitraat 7
(nabij iet Sint-Jansplein)
SInt-Jans-Molenbeek
Brussel
Telefoon
( 0 2 ) 2 8 87.09

Wacht op de Weg !
Dag en nacht klaar om U te helpen.
Draai het nr (03)31.31.31.
Deze V.A.B.-hulpdienst is wel een van de meest
opvallende maar toch ook een van de vele voordelen die verbonden zijn aan Uw lidmaatschap
V.A.B.
W I S T U OOK
— dat V.A.B.-leden voor slechts 150 F « tegenverzekerd » w o r d e n ?
— dat V.A.B.-leden gratis technische kontrole kunnen laten uitvoeren
zolang hun personenwagen minder dan 4 jaar oud is ?
«— dat V.A.B.-leden kosteloos technische, juridische, fiskale e n toeristische adviezen ontvangen ?
^
dat V.A.B.-leden kosteloos verzekerd worden tegen dodelijk verkeersongeval voor het bedrag van 25.000 F ?
— dat V.A.B.-leden over een geweldige informatiebron beschikken in
hun tijdschrift « De Auto Toerist » ?
— dat V.A B.-leden al hun reizen kunnen laten organizeren door onze
gespecializeerde diensten ?
BIJDRAGE 350 F • TEL. (03)31.09.25
POSTCHECKREK. 32.45.58
Onze kantoren te : Antwerpen - Brugge - Brussel - Gent - Hasselt Kortrijk - Leuven - Mechelen - Oostende - Roeselare - St. Niklaas - Vilvoorde - Turnhout - Aalst.

Manége « VOLMOLEN »
Opoeteren ( L )
Paardenpens'or
Rijlessen
Wandelingen
Restauranl-Bar ZwembadCamping
TEL (011)648.34

H. PELMAN-MARCKX,
Van Den Nestlei 16, Antwerpen
tel 39,19.27
T.V. - RADIO
ALLE ELEKTRISCHE TOESTELLEN
HERSTELLINGEN A A N HUIS
r.V PELMAR 61 scherm.
11.995 fr. i.p.v 16.995 fr.
Andere merken grootste korting

HOMt
Eigentijdse .vooninrichtins
Riischoolstraat 4S B
ST. TRUIDEN
Telefoor
fOl 1)741.96

Bezoek
Gasthot
DE VEERMAN »
Kaai 26. >t -Amands a.a Schelde

Huizen

rel (053)332.7f

AL AL KEUKENS CLASAL
Aanbouw

KEUKENS

Specialist
H D O X p.v.b.a
Carnotstraai 135, Antwerpcr
tel. 35.17.14
Standaaro en Maatwerk
Milnrti
Zeyher Keukens — Elektrische
toestellen tegen groothandaispriiï

Fabrieken te Ramsdoncl'
tel. 015/714.47
Vochtbestanc
Vuurvast
Matige orijt
t/oor West Vlaanderer
DE MEYEP «Vallei
Bruggestraat 136 ?wevezele
t*l. 051/«12.84

«PIET POI „
Antwerpen': gezelligste
Bierlceldei
Srole -'letei "otstraai 4
(bij Suikerrui)
O p e r v/anaf 8 uur '« avond;
Maandag a n dinsdap geslotan

vlosselen
"^allnp
Jltbate'
lar )rugmans
i-2-68

tapiften CASPtR^
Moct^a'^ische T Oerzisctie
rapfjter
\/loerbekledinQ«n
Gentsestraat i AALST
Tal rOS3)291.89
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een gezamenlijk georganizeerde k w a j o n g e n s streek, de Kamer van V o l k s v e r t e g e n w o o r d i gers !
» De mannen van de Volksunie spelen een
negatief spel dat niemand van h u n n e n t w e g e
verbaast. Zij hebben nooit, gelijk waar, vera n t w o o r d e l i j k h e i d te dragen gehad. V e r m o e delijk ZTjIlen zij die trouwens ook niet zo v l u g
moeten opnemen. Bovendien b l i j f t het h u n
(voor sommigen uitgesproken, voor ander»n
huichelachtig gekamoefleerde) bedoeling de
belgische staat ten gronde te richten. Daarvoor zijn hen alle middelen goed.
» Doch de P.V.V. noemt zich n o g steeds
« nationale » partij. De t i j d dat zij zich z o waar voorstelde als de « meest nationale »,
zoal
l i e t de « enige nationale », ligt slechts
anderhalf jaar achter ons ».

DE NIEUWE GIDS
« Ik weet het mijn verhaal w o r d t eenton i g , maar deze staat b l i j f t een haatstaat »
zouden w e M u l t a t u l i kunnen parafrazeren
r o n d het probleem van de amnestie, dat na
25 jaar het zilveren j u b i l e u m v a n de haat
zag opvoeren in de Kamer.
Dat b i j dergelijke mentaliteit v o o r l o p i g ook
geen oplossingen zullen gevonden rond w a t
B o u d e w i j n van Saksen-Coburg onze « zogenaamde kommunautaire problemen » noemt,
als h i j papiertjes afleest v o o r de T.V., hoeft
d a n ook geen v e r w o n d e r i n g te baren.

DE STANDAARD
M a n u Ruys schetst het griezelig klimaat
rond het amnestie-voorstel v a n onze w e e r stander-historikus Coppieters in een l a n d ,
w a a r rond deze oorlogskwestie zelfs de g e schiedschrijving w o r d t vervalst, omdat aasgieren als een Louette in historische k o m missies zitten zonder bevoegdheid en met de
refleks om h u n eigen duister verleden in de
w e e r s t a n d te v e r g u l d e n . Figuurlijk d a n , zoals
z i j dat reeds 25 jaar in klinkende munt laten d o e n .
« A l even deprimerend was het debat over
het amnestie-voorstel van Maurlts Coppieters.
De. meerderheid v a n de kamerleden heeft
n o g maar eens g e w e i g e r d de taboe te schend e n . V a n w e g e de kommunisten v e r w o n d e r t
dat niet. Hun g e f l i r t met de nazi's tot aan de
duits-russische o o r l o g , maakt deze partij a l lergisch voor iedere diepgaande bespreking
v a n de bezettingstoestanden. Dat echter ook
de sociaai-demokraten, de liberale humanisten
en de waalse katolieken steevast iedere v o r m
van amnestie b l i j v e n veroordelen, pleit niet
v o o r het morele niveau v a n deze afgevaard i g d e n Dertig jaar na de oorlog w o r d t het
t r o u w e n s , voor ' t grote publiek, steeds moeilijker om over de kollaboratie en de repressie
te oordelen. Wat misschien uitlegt, w a a r o m
sommige grove beschuldigingen zo g e m a k kelijk geslikt w o r d e n . Honderden vlaamse
jongens zijn in f e l d g r a u tegen « het g o d d e loze bolsjewisme » gaan vechten, omdat pater
M o r l i o n en andere dappere m o n n i k e n , in de
veilige jaren voor de o o r l o g , de kruistocht
predikten en Stalin als de satan v e r m a l e d i j d d e n . Vele v a n d i e jongens vochten als idealisten en sneuvelden. Maar nog vandaag w o r den zij in het parlement op één lijn geplaatst
met de jodenmoordenaars. Nergens is er een
wetenschappelijke studie om de w a a r h e i d
bekend te maken. Eerst nu begint men
schuchter met een rijkscentrum voor de studie van de tweede w e r e l d o o r l o g . Het zal nog
eens t w i n t i g jaar d u r e n , alvorens het publiek
over objektieve gegevens zal beschikken... ».

GAZET V A N ANTWERPEN
In v e r b a n d met de Gandi-aktie v o o r a m nestie van enke'e moedige lui te A n t w e r p e n
g e e f t ook Gazet van A n t w e r p e n een h o o f d artikel over de amnestie. De patriotten v a n
de onverzoenlijkheid zijn dezelfde d i e het
België van 1830 w i l l e n bestendigen.
« Andermaal w e e r k l i n k t de roep tot a m nestie. Weer zal een kerstmis voorbijgaan
zonder dat een daad van menselijkheid en
politieke w i j s h e i d w o r d t gesteld. N o g zopas
heeft een meerderheid in de Kamer g e w e i gerd een amnestie-voorstel ook maar in overw e g i n g te nemen ! En nochtans zou amnestie,
na al die jaren een konkrete bijdrage zijn tot
de verzoening en de eendracht, w a a r o p zo
luid geroepen w o r d t in kringen w i e het v a derland heet ter harte te gaan ».

VOLKSGAZET
« W e k t de gal van u w e lever op ». A n deren hebben daar pillen v o o r n o d i g . Jos van
Volksgazet kan dat met alleen maar met de
Volksgazet kan dat met alleen maar de
de g r o n d w e t s h e r z i e n i n g voor ogen te halen
i n een soort gal-yoga die hij dagelijks beoefent.
« Kort vóór de verkiezingen van 1968
k w a m het tot een incident tussen P.V.V. en
Volksunie.
» Verbolgen omdat zijn partij door de erfgenamen van het V.N.V. « Pest voor Vlaanderen » was gedoopt, n e p Omer V a n a u d e n hove op het Flageyplein te Eisene, bij het
verlaten van het B.R.T.-gebouw een paar
Volksunie-mandatarissen « nazi » toe. Hij
w e r d ervoor bedreigd met repressie door het
gerecht !
» Gisteren verlieten « Pest voor Vlaanderen » en « nazi's » arm in a r m , v o l pret om

Van Haverbeke die zo zijn hoop had g e steld op de P.V.V. om o p n i e u w te gaan
schuitje varen op de g r o n d w e t t e l i j k e baren is
ontgoocheld. V a n ons had hij niets meer verwacht.
« De oprichting van de kommissie der 28
voor de kommunautaire p r o b l e m e n en v a n
de kommissie der 24 voor Brussel heeft t e n
slotte niet het rezultaat opgeleverd dat m e n
kon v e r w a c h t e n .
» Het was onder de partijen overeengekomen dat de op te richten w e r k g r o e p zou vertrekken o p g r o n d van w a t reeds in het parlement was voorgesteld en dat nadien de w e r k zaamheden aldaar zouden w o r d e n h e r n o m e n
op g r o n d van w a t in de w e r k g r o e p was g e realizeerd.
» Deze normale procedure w e r d tans v e r h i n d e r d , doordat P.V.V. en V o l k s u n i e , b i j de
herneming van het parlementaire w e r k over
de g r o n d w e t s h e r z i e n i n g , de zaal hebben verlaten en het h u n inzicht is, er, altans onder
deze legislatuur, nooit meer terug te keren.
» Indien een dergelijke anti-parlementaire
h o u d i n g niet al te verrassend is voor een part i j als de Volksunie, die toch een g r o n d i g e
ommekeer in de bestaande belgische staatsstruktuur voorstaat en zonder die o m v o r m i n g
nooit r e g e r i n g s v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d zal a m biëren, is zij niet begrijpelijk v a n w e g e e e n
partij als de P.V.V. ».

LA LIBRE BELGIQUE
Als Eyskens zou b l i j v e n steken in zijn e i gen grendels schetst de oude patience-speelster van de Warmoesberg hoe de kaarten v a n
de belgische tricheurs dan verder k u n n e n g e schikt w o r d e n . De « dame noire » van de
Volksunie komt g e l u k k i g v o o r de Libre — en
v o o r ons — nog niet in a a n m e r k i n g b i j d i t
pokerspel. Een mederedakteur merkt op dat
de Libre ons eerder bekijkt als « de z w a r t e n
boer ».
« Gered door de g r i e p , heeft de regering
een n i e u w uitstel moeten a f k o n d i g e n , d i e t e vens een t i j d van zelfonderzoek zou k u n n e n
zijn. Maar eens dat het uitstel verlopen is,
ziet men zich voor d e v o l g e n d e hrpotesen g e plaatst.
» 1. A f t r e d e n v a n de r e g e r i n g , d i e aan d e
k o n i n g de o n t b i n d i n g v a n de Kamers v o o r stelt, en w e t g e v e n d e v e r k i e z i n g e n , binnen de
veertig dagen.
» 2. A f t r e d e n van de r e g e r i n g , en na een
min of meer krizisperiode opstellen van een
« nationale unie » ( m e t drie of zelfs vier partijen).
» 3. Het aanblijven van de r e g e r i n g , d i e afziet van de g r o n d w e t s h e r z i e n i n g en een deel
van de kommunautaire problematiek tracht o p
te lossen door stemmingen met e n k e l v o u d i g e
meerderheid.
» 4. A f t r e d e n van de P.S.C.-ministers die
eventueel v e r v a n g e n zouden w o r d e n door de
leden van het F.D.F.-Rassemblement W a l l o n
en sommige kristendemokraten.
» 5. Het v o o r l e g g e n door de regering —
die het v e r t r o u w e n vraagt aan haar meerderheid en de oppozitie uitnodigt haar verantw o o r d e l i j k h e i d eveneens o p te nemen — v,an
een globale oplossing naar de w e n s v a n de
P.V.V. en P.S.C. ».

BOERENFRONT
Dal gezond boerenverstand vraagt zich af
of die heren politici nu nog altijd niet h e b b e n
ingezien dat alleen federalisme de belgische
kar uit het slijk kan h a l e n . N u m o g e n de
vlaamse boeren dat misschien zeggen zonder
uitgelachen te w o r d e n , w a n t
Zarathustra
Spaak heeft ondertussen gesproken.
« Iets schijnen zij nochtans gemeen te h e b ben dat is h u n aanhankelijkheid aan een
soort unitarisme nopens h e t w e l k nochtans de
f e i t e n e n toestanden hebben aangetoond dat
het niet meer in stand kan w o r d e n g e h o u d e n
en dus niet meer leefbaar is. Het is d a n ook
niet te v e r w o n d e r e n dat de m e n i g v u l d i g e
aangeprezen m i d d e l e n om d i t unitarisme in
stand te h o u d e n zoals de grendels, a l a r m b e l len, gewestelijke senaten enz., volgens Spaak,
niet als afdoende k u n n e n w o r d e n beschouwd
noch van aard een steekhoudende oplossing
te b r e n g e n .
B W a t er van d e n k e n ? Feitelijk is dat a l lemaal geen nieuws en Spaak heeft er zeker
het poeder niet mee u i t g e v o n d e n . Het e n i g e
w a t w e l mag o n d e r l i j n d w o r d e n , d u n k t ons,
is, dat het federalisme meer o p de v o o r g r o n d
begint te treden als mogelijke oplossing voor
de eindeloze kommunautaire t w i s t e n e n v e r -

deeldheden en dat zelfs in de hoogste k r i n g e n van het land waar tot n o g toe steeds g e z w o r e n w e r d b i j het unitarisme, tans stemmen b e g i n n e n o p te gaan om een federale
inrichting v a n België te bepleiten ».

DE RODE V A A N
Waar volgens de Standaard Dries Poppe
vertelde dat d i e brusselse matrakkloppers in
de Beursschouwburg vertelden dat het moest
gedaan z i j n met « de Volksunie », is dat in
« De Rode Vaan » « de volkspartij » g e w o r d e n . De k o m m u n i s t e n z i j n van h u n eerste
e t i k e t v e r a n d e r i n g Inderdaad n o g niet gestorven.
« Dré Poppe, o u d - d i r e k t e u r v a n het N a t i o naal Toneel Gent, was mee 'm het d i e v e n k a r retje terechtgekomen tijdens de p o l i t i e p r o v o katie aan de Beursschouwburg te Brussel.
Toen h i j o p het politiebureel zat ontspon zich
v o l g e n d interessant brussels gesprek :
» Het gekste w a t ik m i j ooit h e b k u n n e n
i n d e n k e n . W a t er met de anderen g e b e u r d e
w e e t ik niet. Maar de politieman met w i e ik
sprak vertelde « dat het allemaal moest g e organizeerd zijn en dat het maar eens moest
gedaan zijn met d e volkspartij en het v l a a m se gedoe ».
» Ik zei dat h i j zich vergiste en dat het hier
een g e w o n e toneelvoorstelling w a s . « Je
maakt mij niet w i j s dat ze uit A n t w e r p e n ,
Gent en zelfs uit N e d e r l a n d g e k o m e n z i j n
om een toneelvoorstelling bij te w o n e n » riep
hij.
» Ik vertelde h e m dat het normaal w a s ,
w a n n e e r het o m een kreatie «in Vlaanderen»
g i n g . Het w o o r d « Vlaanderen » deed h e m
uit zijn krammen schieten. « In Brabant, m e neer, in Brabant » riep hij ».
» N a t u u r l i j k v o l g e n d e V l a m i n g e n geen t o neelvoorstellingen. Zij staan slechts achter de
koeien... ».

ALGEMEEN DAGBLAD
O v e r een halve bladzijde titelt d i t nederlands blad : « Drie agenten rossen akteur af.
W a t er in België allemaal kan ». Royaards
vertelt het verhaal. O p de f o t o staat h i j mef
het o o g , een b l a u w t j e , dat h i j opliep tijdens
deze belgisch-nederlandse k u l t u r e l e integratie
( o f hoe zegt V a n Mechelen dat ook w e e r ? ) .
» Na de voorstelling liep ik vanaf het b a l k o n naar beneden en toen zag ik dat 't bierv i l t j e , w a a r o p m i j n v r i e n d i n de tekst had g e schreven, uit haar handen w e r d geslagen door
een politie-agent. Daarna w e r d zij d e t r a p
a f g e g o o i d . Ik raakte 'haar k w i j t en t e r w i j l ik
haar liep te zoeken w e r d ik d o o r e e n agent
beetgepakt. Ik zei : Even m i j n jas h a l e n , maar
hij begon met t w e e andere agenten aan m i j
te sjorren ».
» Ik w e r d in een politie-auto g e d u w d en
w i j reden naar het bureau. Tijdens de hele
rit z w e e g ik, maar plotseling gaf een v a n d e
twee agenten d i e vooraan zaten mij een harde klap m i d d e n in mijn gezicht. Ik bleef z w i j g e n , ook toen ik in de politiegarage door d r i e
agenten w e r d afgerost. Een v a n hen g i n g n o tabene boven o p mij zitten ».

ELSEViERS WEEKBLAD
Waar B o u d e w i j n het zo o n t r o e r e n d h a d
over de g e v l e u g e l d e w o o r d e n v a n zijn v o o r vader, Leopold de eerste Saksen-Coburger,
is Leopold de e x - d e r d e meer bezig met d e
getande postzegels v a n enkele generaties k o n i n g e n . Hij verlapt d i t p a t r i m o n i u m naar het
w o o r d van broer Karel : « Eerst oompje en
dan oompjes k i n d e r e n ».
« Koning Leopold III houdt u i t v e r k o o p .
Eerst w a r e n het schilderijen uit de k o l l e k t i e
van zijn overleden moeder k o n i n g i n Elisabeth.
N u zijn het postzegels. De schilderijen z i j n in
t w e e partijen g e v e i l d . Eerst de w a a r d e v o l l e
(Laermans, Saverijs en T y g a t ) , d i e meer d a n
een halve t o n opbrachten. Daarna een « z o l d e r o p r u i m i n g » met enige h o n d e r d e n portretten v a n « r i d d e r - k o n i n g A l b e r t », al d a n
niet te paard gezeten. Ze g i n g e n w e g v o o r
p r i j z e n , d i e tussen de d e r t i g e n d e v i e r h o n derd f r a n k (dus tussen t w e e e n 28 g u l d e n )
lagen. Sommige kijkers in d e veilingzaal v o n den het een nogal p i j n l i j k e geschiedenis e n
vroegen zich af, o f het niet kieser w a s g e weest, de r o m m e l maar te v e r b r a n d e n .
» M e t d e postzegels is het anders gesteld.
O p 17 oktober is al een deel v a n Leopolds
kollektie verkocht, maar t o e n is er g e e n r u c h t baarheid g e g e v e n aan de identiteit van d e
eigenaar. Desondanks is er v o o r meer d a n een
ton omgezet. De postzegelwereld kent Leop o l d niet als een g r o o t verzamelaar ( d e g r o t e
k o n i n k l i j k e filatelisten w a r e n George V , Foead
v a n Egypte en Carol van R o e m e n i ë ) . Maar
men w e e t dat aan de jonge Leopold destijds
een v o l l e d i g e kollektie is aangeboden v a n a l le zegels d i e ooit door het k o n i n k r i j k België
zijn uitgegeven ».
Walter Luyten.

Warme
Lucht-Kachels
R. L E P L A E
Industriepark Maidegem
Knokke - Tel. 655.30

KERSTMIS 1969 .
AMNESTIE-AKTIE
Een driedaagse amnestiemars
zal op het einde van dit jaar
andernïaal de aandacht vestigen op de amnestiegedachte.
Vrijdag 28 december a.s. vertrekt te Antwerpen een driedaagse voetmars om 18.30 u. op
het Groenplein, die vrijdagavond Mechelen en zaterdagavond St. Niklaas zal bereiken,
waar 's avonds plaatselijke aktiviteiten voorzien zijn. Zondag
gaat het terug naar Antwerpen
waar de deelnemers rond halfdrie aan de voetgangerstunnel
aankomen. De optocht wordt op
het Groenplein
ontbonden,
waar in de zaal Thierbrau een
slotmeeting wordt gehouden,
met als sprekers professor Derine en Hendrik Borginon.

Groepen en maatschappijen
allerhande l ü
Speciaal voor U bedacht.

IEDER DORTMUNDER
THIER BRAU HOF
kan U op leder ogenblik van
de dag van het jaar middagen avondmalen aanbieden.
INTERESSANT
Avondmaal op vrijdag,
zaterdag of zondagavond
in een gezellige sfeer.
Nadien k r i j g t U gratis gedurende 5 uur een der beste
Oberbayern orkesten.
Middag- «n avondmaal In groep
g e z e l l i g , f l l n , goed en goedkoopw
De grote specialiteiten z i j n : Ochsenschwanzsuppe • Hongaarse goelas] Eisbein m i t Sauerkraut - K i p aan het
spit - Krachtvleesschotel. beter d a n i n
Duitsland

inlichtingen ter plaatse
THIER BRAU HOF
Leuven . Tei. (016)46311
THIER BRAU HOF
Hulste - Tel. (056)71536
THIER BRAU HOF
Antwerpen - Tei. (03)312037
DE KLAROEN
Aalst - Tel. (053)22853
THIER BRAU HOF
Nieuwbrugstr. 28, Brussel 1
Tei. (02)18.74.89

bewvegi
KOPIJ VROEGER
A.U.B.
We verzoeken alle
Icorrespondenten van
de bewegingswijzer er
rekening te willen mee
houden, dat onze volgende nummers telkens een dag vroeger
moeten klaar komen
naar aanleiding van de
kerst- en nieuwjaarsfeestdagen.
Daarom
vragen w e , alle kopij
zo vlug mogelijk in te
sturen zodat ze tegen
maandagmiddag
hier op de redaktie is.
Dank bij voorbaat. Noteer ook ons postnummer : 1070 Brussel.

ANTWERPEN
Antwerpen (stad)
VFRHUIS
Het sekretariaat der afdeling
verhuisde naar de Wetstr. 12 te
Antwerpen met als nieuw telefoonnummer 36.84.65.
« W13 IN ANTWERPEN »
Het nieuwe propagandistisch° blad van de afdeling zal
in de loop van de maand decprpber weer in alle bussen van
de stad gebust worden. 80.000
ex. We vragen de leden en simpatizanten ons te verwittigen
wanneer ze het blad niet in hun
bu»: vonden.
BAL
De vlaams-nationalisten dansen jaar uit, jaar in op woensdag 31 december van 21 u. af
in de zaal « Thierbrau », Groenplein te Antwerpen. Opbrengst
ten bate van het V.N.J.
Boechout
UW ABONNEMENT
VERNIEUWD ?
Hebt u via de postbode uw
abonnement op «WIJ» vernieuwd ? Dank u. Was u afwez'?? De postbode komt geen
tweede keer. Richt u dan voor
vernieuwing nu tot het centraal sekretariaat ; Flor van
Praet, Malpertuus, Provinciesteenweg 363, Boechout, tel. :
55.41.90.
EN ^ I J K EENS BOND ..
In uw vrienden- en kennissenkring zitten zeker personen
die lid wensen te worden of
een abonnement op « WIJ » willen. Spreek ze aan. Geef hun
naam en adres op aan bovenenoemd sekretariaat. Denkt u
at het niet helpt ? Twee man
hebben samen reeds zes nieuwe leden ingeschreven. Daar
blijft het niet bij. U kunt het
ook. Doe het NU.

Borgerhout
AMNESTIEAKTIE
De eerste aktie kende een
groot sukses. Wat onze afdeling
betreft, mogen wij van een
goede opkomst gewagen.
Met vele van onze bestuursleden aan het hoofd werd de
tocht naar Antwerpen stad aangevangen, zowel voor het bezoek aan de hongerstakers als

voor de H. Eucharistieviering.
Ook deelden onze mannen
strooibiljetten uit aan de kijklustigen.
Een eresaluut aan de deelnemers uit het Gentse die door
ons bericht van vorige week
eveneens op het Laar ter plaatse waren. Graag vernamen wij
hun naam en adres te zenden
aan Juul Dillen. Lode Van Berckenlaan 184 te Borgerhout. Dat
alles belooft voor de tweede
fase : de Kerstaktie door het
Algemeen Komitee.
Morgen zondag om 14u30 verwachten wij onze trekkers aan
de voetgangerstunnel om 15 u.
slotmeeting in de zaal «Thierbrau» Groenplaats, waar onder
voorzitterschap van Adiel Debeuckelaere, mr H. Borginon en
prof. Derine zullen spreken.
Hang raambiljetten uit. nog
steeds te verkrijgen bij J. de
Bois, Paardenmarkt 31 - 2020
Antwerpen, of telefonisch :
53.66.26.
GFBOORTE
Het gezin Ludo Redig-Janssens werd verrijkt door de geboorte van een dochtertje. Hartelijk proficiat!
KLEINKUNST
Woensdag 14 januari te 20 u.
in de zaal Century, Drink,
kleinkunstavond van het Davidsfonds Borgerhout met medewerking van Miei Cools, de
Vaganten, Alma Celis en Luk
Saffloer. Toegang : 60 fr. (leden 40 fr).
Kaarten bij Karel Eykens,
Weversfabriekstraat 40, tel. :
35.56.10.
VERGEET NIET MET DE
FEESTDAGEN
Onze kas te spijzen door onverwijld een briefje van 20 fr.
te zenden aan onze penningmeester Jos. Verbergt, Florastraat 81, Borgerhout.
Grotere bedragen via postrekening 549.18 van de Kredietbank Borgerhout-Centrum, met
vermelding : voor bankrekening V.U. 1131/013/06644. Men
kan dit ook doen bij een plaatselijk agentschap.
BESTE WENSEN
Het bestuur van onze afdeling wenst aan al zijn leden, lezers en simpatizanten een gelukkig en Vlaams voorspoedig
1970.
Tevens onze oprechtste
wensen voor ons bestuur, de
V.U.-leiding, de reHaktie en administratie van « WIJ» en al
onze kollega's van de Bewegingswijzer.

Edeqem
DIENSTBETOON
Met alle problemen van sociale, administratieve en financiële aard, kunt u terecht bij
onze « raadsman voor dienstbetoon » Ludo van Huff el en, gemeenteraadslid. Baron de Celleslaan 32, tel. 49.43.11. Voor de
kommissie van openbare onderstand bij Renaat Dekeyser,
onze voorzitter en lid van de
kommissie, Graaf de Fienneslaan 47 tel. 49.64.89.
SUKSESVOLLE
VERGADERING
De
Open-deuravond
met
Maurits Coppieters, over het
onderwijsprobleem op donderdag 18 december 1.1. groeide uit
tot 'n buitengewoon interessante avond en eindigde, kort voor
middernacht, met een boeiend
debat.
DANSFEEST
Op 24 januari 1970 vieren wij
ons jaarlijks dansfeest voor de
eerste maal in het Elzenhof,
Kerkplein, Elsdonk. Orkest The
May Jins vanaf 21 uur. Inkomprijs : 50 fr. Kaarten van nu af
bij het bestuurs- en bij alle kaderleden. Centralizatie bij Wim
De Gueldre, Ernst Staesstraat
13, 2520-Edegem; tel. 49.21.03.

LEDENSLAG
Het streefcijfer van de ledenwerving is 100 nieuwaangeworven leden vóór maart '70. Lezers, u die nog geen lid bent
van de V.U., schrijf zo haast
mogelijk in bij een van de wijkmeesters of bij Wim De Gueldre (Adres hierboven). Maak
de V.U.-Edegem tot de grootste
partij van onze gemeente!
Merksem
KERSTFEEST
De vrouwenafdeling bereidt
tans het jaarlijks Kerstfeest
voor van de kinderen van onze
leden. Dringend gevraagd : dat
de kinderen die iets zullen
voorbrengen (dans, zang, muziek of voordracht) zich tijdig
willen laten opschrijven op het
sekretariaa* of bij een bestuurslid.
SOCIAAL DIENSTBETOON
ledere donderdagavond vanaf
20 uur in Tijl, zitdag voor sociaal dienstbetoon of telefonisch afspreken sekretariaat
45.57.77; Lieven Kalingart, gemeenteraadslid, tel. 45.85.19;
Verbond der VI. Ouderdomsgepensioneerden. A. Dua 45.74.66
en Vlaamse Ziekenkas ; Jos
Peeters 45.70.96.
Westerio (kanton)
KOLPORTAGE
Trots de nijpende koude en
gladde wegen, heeft onze kantonnale ploeg, versterkt met 'n
paar flinke dames het kolportagerekord geslagen in VorstKempen. Óp amper een paar
uur, werden 135 nummers van
ons blad aan de man gebracht.
Dubbel proficiat! Dank aan
onze
volksvertegenwoordiger
Jo Belmans, die onze propagandisten kwam opwarmen met
een flinke borrel of warme koffie.
Wijnegem
WIJ VIEREN FEEST
Alle leden en vrienden worden uitgenodigd op het oudejaarsavondfeest in feestzaal
Vleminckhof, Marktplein. Inschrijven tot 28 december.
GEMEENTEVERKIEZINGEN 1970
Wij staan klaar om alle
«schokken» op te vangen en
rekenen dan ook stellig op al
onze simpatizanten dat zij ieder
volgens hun mogelijkheden zullen bijdragen tot het weilukken
van onze strijd.

riaat Brussel, Dupontstr. 27 te
Schaarbeek 1030. Tel. 17.92.18.
Financiële steun voor deze aktie op de frontlijn op PCR. :
8654.50 van de Volksunie Brussel te Brussel. Beste dank.
ARR. BESTUUR
Van januari af zullen de vergaderingen van het arr. bestuur
gesplitst worden in : de vergadering van de 2de donderdag :
politieke problemen, en de 4de
donderdag : organizatorische
problemen en planning.

nieuwde leden voor 1970 nog
voor Kerstmis door te geven.
Wacht niet op de laatste paar
te vernieuwen leden. Ook nieuwe leden worden best onmiddelijk doorgezonden aan het
arr. sekretariaat, Frans Adang,
Dupontstraat 27 te Schaarbeek,

MOTIE VOLKSUNIE ARRONDISSEMENT BRUSSEL
De arrondissementele raad
van de Volksunie Brussel op
zijn vergadering van 20-12-1969
is eenparig voorstander van
een brede vlaamse samenwerking over alle partijgrenzen
heen, bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in de brusselse agglomeratie en de brusselse randgemeenten.
De arrondissementele raad
van de Volksunie Brussel geeft
aan zijn bestuur, zijn politieke
mandatarissen en zijn plaatselijke afdelingen de opdracht om
hiervoor in de onmiddellijke
toekomst de nodige besprekingen aan te vatten.
Indien echter dergelijke samenwerking niet bereikt wordt,
zal de Volksunie voor de gemeenteraadsverkiezingen
afzonderlijke lijsten indienen.
ARR. SEKRETARIAAT
GESLOTEN
Het arr. sekretariaat Brussel
zal gesloten zijn in de periode
van 24-12-1969 tot 5-1-1970. Voor
dringende zaken en briefwisseling kan men altijd terecht bij
de
arrondissementssekretaris
Frans Adang, Ruisbroekseswg,
109 te St Pieters-Leeuw.
LEDENVERNIEÜWING
Steeds meer afdelingen hebben nu reeds afgerekend. Het
bestuur vraagt nogmaals aan
de afdelingen om deze hernieuwing dringend af te werken,
daar de kampanje voor de gemeenteraadsverkiezingen niet
lang meer zal uitblijven. Dan
zullen alle beschikbare krachten daarvoor ingespannen worden.
ABONNEMENTENSLAG
De afdelingen Grimbergen en
Eppegem-Zemst staan voor ons
arrondissement
nog
steeds
vooraan. Welke afdeling volgt
hun voorbeeld?

Buizingen-Huizingen
Wilrijk
VOORSPOEDIG 1970
Wij wensen alle leden en
simpatizanten een voorspoedig
jaar en beloven van nu af aan
meer in het licht te treden,
voor een afdeling met 5 mandatarissen eigenlijk niets meer
dan een verdomde plicht. Met
uw daadwerkelijke steun zal 11
oktober voor onze partij meer
dan een gewone verkiezingsoverwinning zijn.

BRABANT
Brussel (Arr.)
RANDGEMEENTEN VLAAMS
Gedurende de v o l g e n d e
maanden zal er nationaal een
intensieve aktie gevoerd worden voor de Brusselse Randgemeenten. Aldus zijn reeds op
het sekretariaat de eerste affiches verkrijgbaar : paalaffiches
met de tekst Randgemeenten
= Vlaams. Andere affiches volgen. Er komen nog werpwegvignetten, pamfletten, waarvan
er rechtstreeks in de betrokken
randgemeenten, andere aan de
brusselse stations aan de pendelaars zullen uitgedeeld worden. Het hoogtepunt wordt
voorzien tegen einde februari
met een grote volksvergadering
in een der randgemeenten. Inlichtingen op het arr. sekreta-

DE LANGSTE NACHT
De plaatselijke V.U.-afdeling
richt in de nacht van 1969 op
1970 een breughels eindejaarsfeest in. Zaal « De Welkom » te
Buizingen.

zoekertjes
Wordt gevr voor Brussel 2 nederlandstalige sekretaressen met perfekte kennis Frans • Engels strek' tot
aanbeveling. Ook 2 monteurs e l e k tromekaniekers. Inl A Geens tel ;
09-702 268 of 02-174 145
^ 153
WEEKBLAD . WIJ » ZOEKT TIPOGRAAF DIE LINOTIPIST WIL W O R DEN GEEN PLOEGWERK A A N G E NAME
WERKKRING
SCHRIJVEN
BUREEL BLAD OF ZICH AANBIEDFN
BIJ ROTATYP, SYLVAIN DUPUISL A A N 110, BRUSSEL 7 (ANDERLECHT - OP VIJF MINUTEN V A N
HET DAPPERHEIDSPLEIN)
O p sekr. V.U Voldersstraat 7 1 , B-ussel 1 , verkrijgbaar • VL- en l e e u w e n v i g n e t t e n o m aan te b r e n g e r o p
de wagens Prijs • 15 fr., voor m i n .
10 : 12 f r stuk
A r b e i d e r uit het Mechelse - 44 iaar
zoekt licht w e r k als nachtwaker o f
magazijnier - Schrijven of o p b e l l e n
W Jorissen Mechelen Telefoon :
(015)19994
T 176
Vennootschap w e r k z a a m in bouvi^sektor in de streek van G e n t - D e i n ze,
vraagt ernstig en geschoold
boekhouder Schrijven met c u r r i c u l u m vitae en referenties aan b u reau blad.
T 179
COSTA DEL SOL - PRACHT. G R O N DEN.
Rechtstreeks v. eigen
voll.
vertr. - zicht op zee, vanaf 20 f r .
per m2 - kt. per vanaf 45.000 *r »
T. 03/49.56.27.
' 186
Samenstelling v a n de wemmelse b e v o l k i n g volgens geboortestreek 13 biz stencil. Verkrijgbaar door
storting van 30 fr
op p.c. nr.
31.48.35, Jan Van Dooren, M o e i straat 28, St-Martens-Latem,
T 182
22 jarige : humaniora zoekt betrekk i n g als bediende : A n t w e r p e n ,
Brussel, Mechelen of Leuven. Schrijv e n o f telefoneren : W Jorissen,
Astridlaan 80 Mechelen - Telefoon :
015-199.94.
T 184
t i c . in politieke en sociale w e t e n schappen zoekt passende b e t r e k k i n g (sociaal geval) Schrijven of
opbellen • senator W i m Jorissen Tel. 015-19994
T 185

Landen
DANSAVOND
Op oudejaarsavond richt de
afdeling van Landen haar eerste dansavond in de zaal Capri
in. Slachthuisplein 1 te Landen. Tel. nr 011.82478.
Lucky Will's showband speelt
ten dans vanaf 21 uur. Plaatsen
worden gratis voorbehouden
tot 23 uur.
Dilbeek-ltterbeek
DEBAT MET
SENATOR CLAES
In het kader van een voordrachtenreeks ingericht door
de Dilbeekse kulturele verenigingen heeft op donderdag 15
januari om 20 u in de Raadzaal
van het gemeentehuis te Dilbeek een debatavond plaats
over «Welstand en nationalisme» met de medewerking van
V.U.-senator Lode Claes en dr
L. Dierickx van dt V.U.B.
LEDENSLAG
EN HERNIEUWING
Het bestuur vraagt de afdelingsbesturen, de reeds ver-

Voor een VEILIGE GELDBELEGGING
Voor een GOEDE BOUWGROND
Voor aankoop en verkoop van ONROERENDE GOEDEREN

I . van Overstraeten
Hoofdredakteur
A l l e briefwisseling voor
redaktie naar •
Rotatyp, Sylvain Dupuislaan
110 Brussel 7 Tel 23 11 98
Beheer
Voldersstraal 71 Brussel 1
rel.
(02)125.160
A l l e klachten voor niet ontvangen van blad op dit adres
Jaarabonnement
300 fr.
Halfjaarlijks
170 fr
Driemaandelijks . 95 fr.
Abonnement buitenland •
480 fr
Steunabonnement
820 fr
(minimumi
Losse nummers
8 fr
Alle stortingen voor tiet blad
op
postrekening
1711.39
« W i ! • Vlaamt-nationaal week
blad.
V e r a n t w uitgever M r F
der Eist. Beizegemstrast
Brussel 12.
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VIA "GROEP DE 60NDT"
Coremanssfraat 22. Berchem/Antwerpen
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Laken
VOLKSUNIE LAKEN
WERFT AAN
Dinamische elementen, 17 tot
77 jaar oud, met vaste wil om
Vlaamse striid te Brussel te
wmnen. Uitbetaling gebeurt in
(ontgrendelde) Volksuniestemmen bij de komende verkiezingen. Zich aanmelden na 17 u. op
sekretariaat, R. Neyberghl. 188

Kraainem-Sterrebeek
Woluwe - Wezenb.- Oppem
AFDELINGSBAL
Het eerste vlaams bal van de
V Tj -randgemeenten zal doorgaan 00 zat. 14 maart 1970 te
Sint Stevens-Woluwe. Orkest
Rudv Antbonv.
«ONZE K I J K »
Maandag 29 december worden 1.000 extra-nummers van
het afdelingsb'ad
verspreid
Voor versDreiding in een bepaalde wiik kontakt opnemen
met
Boudewijn
De
Waele
(20.12.46).

—^————————
Wolvertem-Meise
BAL
Het tweede Volksunie afdelingsbal heeft plaats op zaterdag 28 februari 1970 om 20 uur,
feestzaal «Cecilia», Wolvertem.
Waltra-orkest.

OOST-VLAANDEREN
H«usden
ABONNFMENTENSLAG
STREEFCIJFER BEREIKT
Na enkele weken geleden
reeds het streefcijfer voor ledenwerving overschreden
te
hebben, heeft V.U.-Heusden nu
ook het streefcijfer
bereikt
voor
abonnementenwerving
Hartelijk dank aan al onze werkenden en betalenden !! Ook
voor de financiële mobilizatie
kwam de eerste steun binnen.
Hartelijk dank.

Kruibeke
Mollem
BAL
Jaarlijks afdelingsbal op zaterdag 14 maart 1970.

Wolvertem ( k a n t o n )
SOCIAAL DIENSTBETOON
Van 20 december tot 1 januari 1970 zal dhr Peeters Paul
provinciaal raadslid, afwezig
zijn. Hij zal in deze periode
geen zitdagen houden. Dringende gevallen kunnen behandeld
worden via het arrondissementeel sekretariaat, Dupontstraat
27, 1030 Brusse:, tel. : 02/179218
s avonds tussen 18 en 21 uur.

LEDENVERGADERING
Vrijdag 19 december gaf
volksvertegenwoordiger
Coppieters M. voor meer dan 50
aanwezigen een korte en klare
uiteenzetting over de politieke
toestand, de grendels en de taktiek van de Volksunie ter zake.
Met lekker worstenbrood en
een tritspartij werd deze avond
besloten.
ABONNEMENTENSLAG
De afdeling is goed op weg
om h a a r gestelde norm te bereiken.
LEDENWERVING
Startte deze week en belooft
goede rezultaten. Wij hopen tegen einde februari ons 200ste
lid in te schrijven.

GEMEENTEVERKIEZINGEN
In verband met het samenstellen van de lijst werden
reeds belangrijke
kontakten
gelegd.

St Niklaas
LEDENVERGADERING
Vrijdag 9 januari 1970 te
20u30, in het « S t a m p k o t » algemene ledenvergadering. Volksvertegenwoordiger M. Coppieters en gemeenteraadslid J.
Verniers zullen handelen over
de planning van de pronaganda
voor de gemeenteraadsverkiezing, gezellige muziek en smakelijke worstenbroodies. Alle
leden m e t hun dames worden
stellig verwacht. Persoonlijke
uitnodigingen volgen.

SOCIAAL DIENSTBETOON
Elke derde zaterdag van de
maand houdt M. Coppieters
zitdag te Bazel in « Café Cambrinus », van lOuSO tot 12 u.
DANSFEEST
Afdelingsbal op zaterdag 21
februari in zaal « R u b e n s » . De
kaartenverkoop is reeds gestart
BESTUURSVERGADERING
_ De eerste bestuursvergader i n g van het nieuwe jaar gaat
door op maandag 5 januari bij
de voorzitter.

Melle
DRIEKONINGEN
Voor de eerste maal zal de
afdeling Melle met een driekoningsfeest uitpakken. T V
kindervriend Nonkel Bob komt
op bezoek op zaterdag 3 jan
om 14u30 zaal Flormanic aan
het Station te Melle. Inkom :
10 fr voor drie uur spektakel

WIJ IN LIMBURG

Vernissage door J. van d e r
Donckt. Daarna forumgesprek
m e t pater G. Dutry, Menen,
dr. van Wetteren, Gent en F e r nand Tanghe, Wevelgem. Moderator : J. Tahon. Zaal Menini, ingang Kerkstraat. Realizatie : VUJO.

Wevelgem
LFDEN- EN
ABONNEMENTENSLAG

Wondelgem
GESLAAGD F E E S T
In tegenstelling met onze
bestuurders verleende sinterklaas wel amnestie aan onze
kinderen, die 72 in getal m e t
snoeo en speelgoed bedacht
werden wat meteen aan de
ouders een paar onvergetelijke
uren bezorgde. Hartelijk dank
aan allen, in het bijzonder aan
Antoine.
SOCIALE AKTIE
Voor de derde maal ontvingen 60 gepensioneerden een
kerstgeschenk. Aan al onze leden prettige kerst- en nieuwla^'^-sdagen!
B^L
Naar aanleiding van ons
vlagge- en lustrumfeest op 7
februari 1970 groot bal met 2
orkesten in de zaal «Kwalidra»,
Mimosastraat te Gent.

Merelbeke
DRIEKONINGSFEEST
Op ons kinderfeest komen
deze keer : « S u s k e en Wiske
met Lambik, tante Sidonie en
J e r o m » op bezoek, en wel op
zaterdag 10 jan. 1970 in de kino
". ^^fZ^Sen •
Hundelgemseftw 482, stipt om 14u30. Rond
17u3ü keren zij huiswaarts. De
10 fr.

w,j

WEST-VUANDEREN
Menen
SOS.
DERDE WERELD
Vrijdag 2 januari te 20 u.,
tentoonstelling der werken van
kunstschilder
Walter
Seys.

Met vreugde stellen wij v a s t
dat de ledenhernieuwing in onze afdeling een sukses is seworden. Wel vielen enkele leden weg ('n paar w e ' eringen,
zes verhuizingen en één sterfgeval)
maar
daartegenover
hebben wij tot op heden ree i s
20 nieuwe leden aangeworven.
Er komen er nog bij. Hiervoor
onze beste dank aan onze ijverige bestuursleden en propagandisten.
De abonnementenslag die e e r .
der traag op gang geschoten is
schijnt eindelijk beter t e vlotten. Reeds werd de helft v a n
ons streefcijfer bereikt. Een
w a r m e oproep aan onze lezers;
u kent zeker een familielid '^f
vriend die belang stelt in ^ns
weekblad. Maak d j n naam over
aan de sekretaris : Robert Reynaert, Roterijstraat, 66.
DRIEKONINGENFEEST
Dit jaar opnieuw in de zaal
« St Barbara » op zaterdag 3 %nuari 1970 om 15 u., in samenwerking met Lauwe. Op h e t
programma : een eerste-rang
goochelaar, een lekker v i e r u u r tje en geschenkenregen voor de
kinderen beneden de 12 jaar,
volledig gratis voor de kinderen. Deelname in de onkosten
van 25 fr. voor de volwassenen.

Aan alle lezers, alle leden,
alle medewerkers,

Limburg
in de zak
gezet
Ondanks het verzet sedert mei 1969 in
Limburg tegen de regeringsplannen inzake
de universitaire ekspansie, ondanks het memorandum ondertekend door de limburgse parlementairen, ondanks de betoging te
Has-sejt in oktober, ondanks diverse interpellaties, ondanks veel mooie woorden beloften en gezwam over «objektieve kriteria > is voor Limburg geen cent over.
Hoogstens een kruimeltje van de tafel, gelijk aan de simbolische frank, mag aan de
Universiteit-Limburg gespendeerd worden.
De rottigheid van de brusselse koehandel
verwekt een misselijkheid in Limburg, voldoende om alle traditionelen ten gronde
uit te spuwen. Alleen een radikale houding
kan redding brengen, nl. het niet goedP
keuren der begroting. De limburgse parlementairen die dit wapen niet gebruiken,
zullen scherp aan de kaak gesteld worden.

GEBOORTE.
Vriend Wenmekers meldt ons de geboorte van zijn vijfde kindje dat gedoopt
werd onder de naam Mietje. Wij bieden
René en mevrouw Wenmekers onze oprechte gelukwensen aan namens de ganse afdeling Genk.

EEN VOORSPOEDIG 1970 !
V.U.-Limburg

ADVIESRAAD-GENK.
Op 20 december is in de Parelhoeve de
adviesraad van Genk samengekomen. Met
genoegen hebben we vastgesteld dat de
afdeling Genk wat de ledenwerving betreft het streefcijfer zal behalen, waai-voor
we onze militanten en vooral vriend Siegers van harte danken. Verder werd er een
opiniepeiling gehouden over het weekblad
„Wij", waarvan de rezultaten aan het arrbestuur zullen medegedeeld worden. De
alarmerende toestand in de kolensektor
werd grondig besproken. Tot slot deed onze voorzitter dr. Van De Kerkhove een
warme oproep voor een grondige voorbereiding van de gemeenteverkiezingen.

Neeroeteren
BESTUURSVERGADERING
Het afdelingsbestuur vergadert ten huize
van Adam Deckers, op zaterdag 27 dec. Leden- en ab.-slag worden besproken, evenals een aanul nieuwe initiatieven voor
1970.
LEDENHERNIEUWING
Onder impuls van Michel Vanhoof werden alle lidmaatschapskaarten voor 1970
hernieuwd. Tevens werden er reeds meer
dan twintig nieuwe leden ingeschreven.

LEDENHERNIEUWING
Dank zij de onvermoeide inspanningen
van Jan Sherderen en Theo Claes werden
alle lidmaatschapskaarten voor 1970 hernieuwd.

Tongeren-Maaseik (arr.)

William Neven en zijn medewerkers zorden er voor dat momenteel reeds alle lidmaatschapskaarten voor 1970 hernieuwd en
afgerekend zijn. Intussen hopen we nog
een twintigtal nieuwe leden te kunnen maken.

ARR. RAAD
O p dinsdag 16 dec. vergaderde de arr.
raad in hotel „Warson" te Hasselt. Voorzitter dr. J. Plas hield een „In Memoriam'
voor onze vriend senator Jeurissen.
Vervolgens werd de leden- en ab.-slag
behandeld door J. Cuppens. Sekretaris W.
Jorissen belichtte het opzet van het arr.
kaderblad. L. Wirix gaf de nodige uitleg
bij de nieuwe kasboeken. Volksvertegenwoordiger Raskin gaf een overzicht van de
politieke toestand. Tot slot sprak ]. Hardy
de vergadering toe.

Mechelen-aan-de-Maas

LEDENHERNIEUWING

BESTUURSVERGADERING

Momenteel spant de afdeling Valmeer
zich in met het oog op de verdubbeling van
het huidig aantal leden
Daarna werd overgegaan tot de gewone
dagorde. Qverzicht werd gegeven van de
beslissingen van de partijraad en de werkzaamheden en beslissingen van het arr. bestuur.

Herderen
LEDENHERNIEUWING

PLAATSELIJK NIEUWS

alle kader- en bestuursleden,
alle mandatarissen

Bilzen
KANTONNALE VERGADERING
Op maandag 22 december vergaderden de
bestuurs- en kaderleden van de Volksunie
van het kanton Bilzen in het bovenzaaltje
van café « Concordia ». Markt te Bilzen. Deze vergadering werd bijgewoond door 15
personen (afdelingen Bilzen, Eigenbilzen,
Hasselt en Munsterbilzen), terwijl 7 andere
personen (hoofdzakelijk van de afdelingen
Gellik en Ramert) zich hadden laten verontschuldigen.
Onder leiding van kantonaal gevolmachtigtigde H. Tulen werden volgende punten
behandeld- 1. abonnementen, 2.1ecren, 3.
nieuwe kasboeken, 4. huldiging van nieuw
mandataris, 5. oprichting van nieuwe afdelingen.
Vermelden wij nog dat deze vergadering
werd bijgewoond door senator Hardy en
volksvertegenwoordiger Raskin.

Zaterdag 20 dec. j.1. vergaderde het bestuur van het kanton Mechelen-aan-deMaas. Vooral de leden- en de ab.slag werden besproken. De lidmaatschapskaarten
zijn praktisch volledig hernieuwd; er werden 24 nieuwe leden geworven. En 28 nieuwe abonnementen ingeschreven. Dit alles
verdient zeker een pluim.
Ook zullen plakbrieven vespreid worden met als tekst : Fuzie — 50.000 of niks 1

Tongeren Maaseik

LEDENHERNIEUWING

ARR. BESTUUR

Taak Tulleneers en Eric Van Mulders
lukten er in reeds meer dan de helft van de
lidmaatschapskaarten voor 1970 te hernieuwen. In een grote afdeling, als Mechelen-aan-de-Maas i« dit geen kleinigheid.

Op dinsdag 13 jan. 1970 nemen onze arr
bestuursleden deel aan de vergadering van
het prov. komitee te Hasselt. Op woensdag
14 jan. 1970 vergaderen zij afzonderlijk te
Bilzen.

AMNESTIE
Bij stemming in de Kamer over de inoverwegingneming van het wetsvoorstel
Coppieters. strekkende tot amnestievei lening aan gewezen Oostfrontstrijders stemden de socialistische «humanisten» Willy
Claes en Ferir tegen, evenals de liberaal
CoUa.
Maar ook de kristelijke beoefenaar der
sociale naastenliefde, Alfred
Bertrand,
stemde tegen. Alhoewel zelfs onder zijn aanverwanten leden zijn die aan het Oostfront
gestaan hebben.

Vrijdag 9 Jan. 1970
te 20 u
in café «Moto-Cross»
steenweg te Hoeselt
GROOTSE FEESTVIERING
n.a.v. de aanstelling tot senator
van onze vriend J O R I S HARDY
Alle simpatizanten van h a r t e w e l k o m !

MEDEGEDEELD
50 JAAR ROELAND GENT
Karel en Lieve en de Jagerskapel heten u hartelijk welkom
op « hun » Oudejaarsavondbal.
Inkom 40 fr. Deuren 21 uur, 31
december 1969 Vlaams Huis
Roeland, Korte Kruisstraat 3
Gent.
NIEUWJAARSFEEST
BENOIT-HARMONIE
BRUSSEL
Woensdag 31 dec. om 20 u. in
de Graaf van Egmont, J. Van
P r a e t s t r a a t 28 te Brussel oudejaarsavondfeest v a r de Vlaamse h a r m o n i e P e t e r Benoit. Muziek en dans. Toegang vrij.

WIJ

MEESTERLIJK EN FEESTELIJK WONEN

daarvoor zorgen wij.
6 0 0 arbeiders =

1001 mogelijkheden

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN
ANTWERPEN
Meir 18
Tel.: (03)31.78.20

GENT
Onderbergen 43
Tel.: (09)25.19.23(09)25.94.69

GENK
Winterslagstraaf 22
Tel.: (011)544.42

LEUVEN
Brusselsestraat 33
Tel.: (016)337.35
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HONGEREN VOOR AMNESTIE
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Fi.M.r. en v.b.n.o. : 1) Op een Were-Dt perskonferentie
belichtte
volksvertegenwoordiger
dr. Goemans opzet en doel van de
amnestie-hongerstaking. 2) De tent waarm de hongerstakers vier
dagen doorbrachten. 3) Simpatizanlen — vooral jeugd — kwamen mee betogen 4) De mis « voor alle doden van de oorlog »
werd gediend door een politieke gevangene uit de duitse kampen en door een Oostfronter. 5) De hongerstakers tijdens de
eerste nacht in de tent : jongeren en weerstanders. 6) De stille
avondbetoging door Antwerpen.

