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« Voor een leefbare wereld » ; zo luidde een van de belang

rijkste tenia's op het Volkunie-kongres in april van vorig jaar. 

In de kongresbesluiten kreeg de vizie van de Volksunie op die 

leefbare wereld konkrete gestatte; er werd een sluitend pro

gramma bekend gemaakt voor de natuurbescherming, de bestrij

ding van de waterbezoedeling en de luchtverontreiniging, de 

beperking van het lawaai, van het gebruik van giftige stoffen en 

van een aantal andere hinders. Met gewettigde trots kunnen we 

aanstippen dat de Volksunie de eerste partij is die in haar pro

gramma een grote plaats inruimde voor een aantal problemen 

die vandaag — in het Natuurbeschermingsjaq^ — vcjZop in de 

aktualiteit worden gebracht. Dat de ^olJ^^ie op dit gebied 

politiek baanbrekend werk verrichtte is geen toeval. Alleen een 

jonge partij, niet verstard in oude opvattingen en vooroordelen, 

kan de verbeelding opbrengen om zich een taak en een opdracht 

af te bakenen op een domein dat door de politiek nog niet eens 

ontdekt was. Alleen een onafhankelijke en radikale partij kan 

de nodige kracht en punch opbrengen om schoonschip te maken 

met de zware hinderpalen die de mens vandaag nog scheiden 

van een leefbare wereld. 

Want men moet het zich niet leefbare wereld betekent voor 
ontveinzen : het leefbaar ma- de mens in deze helft van de 
ken van onze wereld zal geen twintigste eeuw een uitdaging, 
wissewasje worden, geen zon- Gaat hij niet in op deze uitda-

NATUURBESCHERMINGSJAAR 
zitieve drang om in energie, 
dat daarnaast geen plaats meer 
zal zijn voor de negatieve 
krachtverspillingen die steeds 
weer geleid hebben tot oorlog, 
uitbuiting en verdrukking. 

In dit Natuurbeschermings
jaar 1970 moet het besef groei
en d^t een aantal gevaren, op
geroepen door de mens zelve, 
boven het hoofd van gans het 
mensdom hangen. Een wereld 
die zich bedreigd ziet door de-

EEN GROOTSE TAAK 
dagnamiddagbezigheid voor al
leen maar sentimentele zielen. 
Er zal keiharde politiek nodig 
zijn : het stellen van een geor-
ganizeerde, geestdriftige ver-
nieuwingsmacht tegenover de 
Sterke machten die een kort
zichtig belang hebben bij de 
huidige toestand. Een sluitend 
bodembeleid in ons dichtbe
volkt Vlaanderen ? Het zal niet 
mogelijk zijn zonder nieuwe 
opvattingen omtrent het bo-
dembezit. Een onverbiddelijk 
halt aan lucht- en waterbezoe
deling ? Het zal slechts kunnen 
over het puin van de huidige 
sociaal-ekonomische machtsver
houdingen. 

Wie even een projektie tracht 
te maken van ons maatschap
pijbeeld morgen, zal vrij vlug 
ontdekken dat — na het ver
werven van de welvaartstaat — 
de belangstelling voor de pro
blemen van het verbruik en 
van het leefmilieu zeer sterk 
zal toenemen. Verbruikers-
organizaties en verenigingen 
tot bestrijding van de hinders 
zullen in de komende jaren een 
rol gaan spelen, die in kracht 
en omvang slechts te vergelij
ken is met de rol van de sindi-
katen gisteren. 

Want het scheppen van een 

ging of is hij er niet tegen op
gewassen, dan betekent dit het 
einde, minstens van een maat-
schappijvorm. wellicht van een 
beschaving en misschien wel 
van onze soort. Als hij echter 
ingaat op de uitdaging en alle 
krachten verzamelt om ze af
doend te beantwoorden, dan zet 
hij op zó ruime schaal een po-

zelfde gevaren, zal meer en 
meer als het ware gedwongen 
worden deze gevaren verenigd 
tegemoet te treden Het is de 
enige mogelijkheid : als wij ze 
niet zien of niet willen grijpen, 
dan tekenen we — binnen een 
met zekerheid te voorspellen 
aantal generaties — ons geza
menlijk vonnis. 
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DE GRENDELS 
Deze week kwamen in de senaatskommissie van Kultuut 

de problemen in verband met radio en televizie ter sprake. 

Bij die gelegenheid werd er ook gehandeld over de verde^ 

ling van de kredieten aan B.R.T. en R.T.B. Die verdeling 

geschiedt — zoals onze lezers weten — op bazis van 50 pro 

cent voor ieder der instituten, alhoewel de B.R.T. zestig 

procent van de bevolking moet bedienen. Senator van 

Haegendoren stelde dan ook in de toekomst een 60-40 pro 

cent-verdeling voor. De P.S.C.-er De Stexhe vroeg daarop 

de onmiddellijke schorsing van de bespreking die, zo zeg' 

de hij, van aard was om de kommunautaire verhoudingen 

te vertroebelen. Hij werd dadelijk bijgevallen door de 

Waalse socialist Dejardin die verklaarde : als er nu een 

alarmbel was, zou ik ze onmiddellijk en desnoods driemaal 

doen luiden. Voegen we er volledigheidshalve aan toe •«» 

maar dat kan iedereen wel zó raden — dat het voorstel 

van Haegendoren door de kleurpolitiekers unaniem werd 

verworpen. 

We zouden de Waal Dejardin dankbaar moeten zijn om

dat hij, vooraleer de grendels in de grondwet gestemd zijn, 

zo'n overtuigende demonstratie heeft willen geven van de 

wijze waarop de Walen grendel en alarmbel zullen hante

ren. Als de grendels er ooit komen, dan is het voorgoed 

gedaan met iedere poging om een einde te stellen aan de 

miljoenendiefstal ten nadele van Vlaanderen, ten nadele_ 

van de vlaamse belastingbetaler... 



2 WIJ 

A.N.Z. 

In het weekblad « WIJ » van 
27 december 1969 lazen wij een 
ingezonden brief onder de hoof
ding A.N.Z. 

De steller van deze brief 
schijnt wel ten dele de statuten 
van het A.N.Z. te kennen, maar 
van de werking zelf van het 
Algemeen Nederlands Zangver
bond weet hij mets af. Zijn 
brief is er het bewijs van. 

"ïlr zijn nu eenmaal mensen, 
ook in de vlaamse beweging, 
die nooit iets anders doen dan 
kritiek uitoefenen op alles en 
ied°reen, maar doorgaans niet 
te vinden zijn wanneer er iets 
mnoi « gedaan » worden. 

Het is niet fraai klakkeloos 
onzin te schrijven, zonder op 
de aangewezen plaats of bij be
voegde personen de nodige in
lichtingen in te winnen. 

Het sekretariaat van het 
A.N.Z. is gevestigd te Antwer
pen. Oudaan 22, vierde verdie
ping. Iedereen kan er, na af
spraak met de administratieve 
sekretaris, de heer Eykens, alle 
inlichtingen krijgen in verband 
met de zeer uitgebreide en al
gemene werking van het ver
bond. 

V.P. Antwerpen 

SABENA 

Na Paul Henri Spaak heeft 
heeft ook de brusselse lucht
vaartmaatschappij Sabena een 
nogal opzienbarende verklaring 
afgelegd. Sabens voor Vlaande
ren te Antwerpen dus. Een ges
te die twintig jaar te laat komt 
om geloofwaardig te klinken. 

m mm 

De broodnodige simpatie die 
deze ons wezensvreemde lucht
vaartmaatschappij nu in het 
sterker wordende Vlaanderen 
aan het verzamelen is, is toch 
wel een teken aan de wand dat 
er iets aan het veranderen is. 

Zelf ben ik in het verleden 
en nu nog klant van onze « na
tionale » maatschappij geweest. 
Aan boord was je wel keurig 
verzorgd, maar de stewardes
ses vergaten telkens dat je ze 
in het Nederlands had aange
sproken en toen ze met het ge
vraagde aankwamen, spraken 
ze je steevast in het Frans aan. 
Dergelijke vergissingen begin
gen ze eigenaardig genoeg niet, 
wanneer het om engels- of 
duitssprekende passagiers ging. 

G.D.S., Gent 

AMNESTIE 

De negen deelnemers aan de 
protesthongerstakmg voor am
nestie houden er aan allen har
telijk te danken die op welke 
wijze ook er toe bijdroegen 
hun aktie te steunen en weer
klank te doen vinden. 

In^ het bijzonder danken we 
de zéér vele bezoekers, die vaak 
na een lange reis de honger-
tent vonden. 

Were Di droeg alleen de orga-
nizatorische en financiële ver
antwoordelijkheid van deze 
amnestieaktie, waarvan wij ho
pen dat zij ook anderen zal sti
muleren tot iets meer dan he t 
publiceren van moties. De steun 
— die U zal storten op postre
kening 166.488 (Were Di, Ant
werpen — */ermelden honger
staking) zal ons helpen onze 
yele kosten te dekken en zo 
mogelijk nieuwe akties te ver
wezenlijken ! 

P.V.C. Gent. 

KOELTOGEN 
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GRENZEN OPEN 

Weten uw lezers dat het met 
de werking voor Overmaas, 
met het blad « Grenzen Open » 
niet goed gaat ? Ons blad is 
ziek, onze aktie is verlamd om
dat Vlaanderen zich veel te 
weinig interesseert voor Oost-
België (de niet-waalse hoek 
vanaf de Voerstreek tot het 
duitstalige Sankt Vith) . Heel 
die streek zoekt men te ver-
fransen. Officieel en officieus 
zwijgt men er over of vervalst 
men de echte situatie. Men zegt 
dat de volkstaal er in ere ge
houden wordt, maar de feiten 
zijn heel anders. Administratie, 
school, kerk : men tracht het 
allemaal te verfransen, soms 
zeer brutaal. Als men daarte
gen reageert, dan krijgt men de 
B.O.B, op zijn kap. Dan is men 
een slechte Belg, 

Dat Vlaanderen de weinigen, 
die nog vechten tegen de ver-
fransing van Oost-België, nu 
eens flink gaat steunen. Ons 
blad « Grenzen Open » is ziek 
omdat we te weinig abonnen-
ten, te weinig schrijvende me
dewerkers en geen propagan
disten hebben. Kan ieder lezer 
van dit blad iets doen voor ons 
werk ? Schrijf gerust naar 
« Grenzen Onen », Hasseltse
straat 41 te Tongeren. 

De B.O B. kwam ons laatst 
vinden omdat onze flinke 

Werkgemeenschap voor Oost-
België reeds van zich deed spre
ken. Spreekt U nu eens tot ons 
door steun. De abonnements
prijs van ons blad zal bij de 
heruitgave (5e jaargang) nog 
steeds 125 fr. zijn. U kunt de 
som overschrijven op P.R. 
5338.48 van Bond der Vlamin
gen van Oost-België, Hasseltse
straat 41, Tongeren. 

J .C , Tongeren. 

AUTOTAKS 

Op 27 dozer langs de post de 
formulieren ontvangen voor het 
betalen van de autolaks. 

Zeker normaal : de ingeslo
ten dokumenten zijn in het 
Nederlands opgesteld. 

De omslag echter is volledig 
in het Frans. Waarschijnhik 
zijn er op het ministère des fi
nances geen nederlandse omsla
gen vandoen. 

Van beleefdheid gesproken ! 
Het zal wel geen alleenstaand 
feit ziin, terwiil we als Vla
ming het voor de zoveelste 
keer moeten nemen 

A.W., Menen. 

BRUSSEL : 
OMSINGELDE STAD 

Mij komt op dit ogenblik 
Brussel voor als een omsingel
de stad, los omsingeld mis
schien. Omsingeld door Vlaan
deren, in de steek gelaten door 
Wallonië (dit laatste is dè opi
nie in het Brusselse van de 
werkgroep Eyskens). Omsin
geld door de groeiende vlaam
se machtswording, door de par
lementaire meerderheid en 
door de « Chantage » nopens de 
ekonomische toekomst van 
-Brussel in funktie van zijn rol 
als hoofdstad. 

Daarbij valt niet te ontken
nen dat het omsingelde frans-
talige Brussel nog zeer machtig 
is en nog verwoede uitvalspo-
gingen zal inzetten. 

De reaktie van de doorsnee-
Brusselaar op de huidige toe
stand is dubbel : inwendig een 
reeds vaag berusten in onver
mijdelijke veranderingen bin
nen Brussel (van welke aard 
weet hij niet goed, maar hij 
weet dat de franskiljonse pozi-
t ie aan het aftakelen is), ui t
wendig — daarin vooral onder 
impuls van de leidende klasse 
en de franstalige pers — een 
wi l tot weerstand aan de « fla-
mingantische » eisen. Deze 
dubbele reaktie is — menselijk 
gezien — niet tegenstrijdig. 

De taktiek die, van vlaamse 
zijde uit, in de toekomst tegen 
Brussel zal worden gebruikt, is 
nu reeds zichtbaar : enerzijds 
s t rakke houding om het n e t 
van de omsingeling steeds 
s t rakker toe te halen en Brus
sel tot onderhandelen te dwin
gen ; anderzijds soepele en 
eventueel overtuigende politiek 
om de Brusselaar niet met de 
rug tegen de muur te plaatsen 
en hem misschien tot een ge
vaarli jke tegenstander te ma
ken : tenslotte de bestaande en 
scherpe tegenstellingen in he t 
franstalige kamp benutten. 

In Vlaanderen kan het bela
chelijk voorkomen, maar het is 
nu eenmaal zo dat de Brus'^e-
laar, onder invloed van zijn 
pers, echt gelooft in de juist
heid van zijn eigen tezissen. 

R.V.. Brussel. 

De redaktle draasrt peen ver« 
antwoordeIi.ikheid voor de fn» 
houd der srepubliceerde lezers» 
brieven Ze behoudt zich het 
recht van keuze en fnkortinjf 
vooi Over de lezersbrieven 
wordt sreen briefwisselins «e» 

van de redaktie 
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De havenproblemen (1) 

opruimen 
van 
de grenzen 

(aco) België en Nederland schijnen 
goed op weg om binnen afzienbare tijd 
de staatsrechtelijke overeenkomst te 
sluiten die nodig is alvorens met de ont
sluiting van de Linker-Scheldeoever kan 
begonnen worden op grote schaal. 

Dat leiden we af uit de verklarmgen 
die premier Eyskens vorige maandag 
voor de pers heeft afgelegd : « Er zijn 
momenteel nog onderhandelingen bezig 
m e t Nederland, zei hij . Technisch zijn 
e r geen problemen meer. De nederland-
se en de belgische technische admini
straties gaan akkoord over de plaats 
van vestiging en de afmetingen van de 
Baalhoeksluis. Alleen in de ekonomische 
sektie is er nog spraak van een harmo-
nizering van de industrializatiepolitiek 
in België en in Nederland ». 

Tot zover premier Eyskens, die weet 
w a t hij zegt en zich in zijn pozitie niet 
kan blootstellen aan het gevaar van een 
logenstraffing uit Den Haag. 

We menen te weten dat de belgische 
en nederlandse onderhandelaars het 
eens zijn geworden over de Baalhoek
sluis, maar nog verder onderhandelen 
over de oriëntering van het kanaaldok 
dat haar met het nieuwe havenkom-
pleks op de Linkeroever moet verbin
den. We hopen dat de oplossing nabij is. 

Enkele weken geleden liet schepen 
Delwaide verstaan dat het nieuwe ha-
venkompleks op de Linker Oever ook 
langs een kanaal ter hoogte van Kallo 
in de Schelde kon uitmonden. Het is 
echter zonneklaar voor iedereen dat de 
voornaamste in- en uitgang van de ha
ven van de Linkeroever niet daar kan 
liggen. 

De volgende stap zal dan zijn dat de 
nederlandse en de belgische regeringen 
een staatsverdrag paraferen, en dat zo 

spoedig mogelijk met de aanvang van 
de werken begonnen wordt. 

Dan zullen er grote Benelux-water-
werken aan gang zijn vanaf Baalhoek 
tot ver in het noorden van de Delta, tot 
tegen Waal en Rijn, waar sedert een 
paar jaar werken in uitvoering zijn in 
het raam van de nieuwe Schelde-Rijn-
verbinding die door een staatsverdrag 
werd bekrachtigd. Waarom schrijft de 
pers hierover zo weinig ? 

Die kant van Benelux mag men niet 
uit het oog verliezen als men zich over 
de onvolmaaktheid van de samenwer
king tussen de Deltastaten (terecht) be
klaagt. 

Gaandeweg slagen we erin enkele 
anomalieën weg te werken die voort
vloeien uit de grootste historische kata-
strofe die de Lage Landen getroffen 
heeft : de scheuring na de godsdienst
oorlogen in de zeventiende eeuw. Toen 
werden er grenzen opgedrongen dip in
gegeven waren door stratpgisch-nolitie-
ke overwegingen van de hnllandse re
genten en van de Habsburgers. 

De havenproblemen ( 2 ) 

verschave 
contra 
craen 

(aco) Vanzelfsprekend dringen we in 
de eerste plaats aan op pragmatische 
oplossingen in en rond de Schelde-
monding. Dat is méér dringend dan his
torische nabeschouwingen. Maar toch 
mag wel even onderstreept worden dat 
men in Brussel en Den Haag. in Gent en 
Brugge, in Zeeuws-Vlaanderen en in 
Zeeland nu al jaren worstf^lt met vraag
s tukken van staatkundige en ekono
mische ruimten die destijds kunstmatig 
zün vastgelegd. 

Om de ekonomische en technische in-
frastruktuur van het Deltagebied te mo-
dernizeren, moeten we ons kunnen 
heenzetten over de lijnen die de diplo

maten en de mili tairen in 1648 te Mun
ster tot ons groot onheil getrokken heb
ben. Ook dat mocht wel eens gezegd nu 
er gepraat wordt over « radarizatie > 
van Schelde-oevers die staatkundig niet 
« van ons » zijn, en over de bouw van 
nieuwe sluizen en kanalen op zeeuws 
grondgebied dat aan de zuidelijke Ne
derlanden werd ontnomen wegens lou
te r strategische en kommerciële belan
gen zoals die lagen meer dan drie eeu
wen geleden... 

Om die gevolgen weg te werken is Be
nelux nodig. Voor ons is dat t rouwens 
de diepere zingeving van het Benelux-
beleid, hoe stroef en halfslachtig het 
ook mag ziin en hoe taai het ook gesa
boteerd wordt door de na^^aten van hen, 
die destiids in een stad in Westfalen 
over onze lotsbestemming beslist heb
ben. 

Tevens dient ook gewezen op het 
opmerkelijk gebrek aan samenhang tus
sen de werking van de kommissie Ver
schave en de kommissie Craen. 

De tekst van Craen's verslag is offi
cieel nog niet gepubliceerd, maar onder
hands was hij sedert verscheidene we
ken in omloop. Men wist dat hij niet 
gunstig uitviel voor Zeebrugge. Tijdens 
he t debat Delwaide-Vandamme te Ant
werpen voor de Katolieke Vlaamse Ho
geschooluitbreiding had de antwerpse 
schepen er reeds argumenten voor zijn 
s tandpunten uit gehaald, terwijl de 
brugse politicus meende takti'^ch goed 
te handelen door te gebaren alsof 
Craen's besluiten nog niet vastlagen. 

Men weet het nu met absolute zeker
heid. In de ekonomische argumenter ing 
van het rapport Craen is geen plaats, 
noch voor een polyvalente diepzeeha-
ven, noch voor een zeer grote petro
leumhaven te Zeebrugge. Nochtans wer
den juist die twee mngelükheden als 
uitgangshipotese weerhouden door de 
kommissie Verschave 

We kunnen ons niet van de indruk 
ontdoen dat een groot deel van het 
werk der kommissie Verschave nut te
loos is geweest vermits enkele werkhi-
potesen van Verschave zonder meer van 
de tafel zijn geveegd dan de kommissie 
Craen, waarvan ingenieur Verschave 
nochtans zelf lid was. 

Ook daarvoor zal men in de belgische 
administratieve en politieke wereld 
wel een verklaring vinden. We blijven 
van mening dat er psichologisch zeer 
zware fouten werden begaan, en dat de 
last ervan nog lang zal wegen op het 
moeizaam streven naar een samenhan
gend nationaal havenbeleid. 

De Westvlamingen hebben de indruk 
dat men ze — niet te Antwerpen 1 — en

kele maanden heeft willen paaien met 

een dode mus, en met een technisch 
projekt dat nadien niet wegens tech
nische, maar wegens ekonomische rede
nen werd verworpen. 

# Het gemeentefonds 

een en een 
is drie 
in belgië 

(red.) Elders op deze bladzijden heb
ben wij het over de miljoenendiefstal 
ten nadele van Vlaanderen in het p r o 
vinciefonds. Wim Jorissen heeft via een 
parlementaire vraag ook eens zijn licht 
opgestoken over de verdeling van de 
centen in het gemeentefonds. 

De cijfers voor het B-fonds zien er 
volgens de minister als volgt uit (voor 
1970 gaat het om ramingen) : 

De Vlaamse provincies kregen 3 mil
jard 232 miljoen in 1968; voor 1969 werd 
dat 3 miljard 564 miljoen en voor 1970 
zal het 3 miljard 717 miljoen zijn vol
gens de ramingen. Per hoofd van de be
volking werd er in 1969 in de vlaamse 
provincies 601,46 fr besteed, in 1969 
werd dat 663.22 fr en voor 1970 is de 
raming 691,68 fr. 

De Waalse provincies kregen 2 mil
jard 380 miljoen in 1968; voor 1969 werd 
dat 2 miljard 642 miljoen en voor 1970 
zal het volgens raming 2 miljard 737 
miljoen worden. Omgerekend per hoofd 
werd er in de waalse provincies 748,26 
fr besteed, in 1969 werd het 824,96 fr en 
volgens beraming zal het in 1970 zowat 
869.50 fr zijn. 

Hocfdstad-Brussel kreeg 1 miljard 223 
milioen in 1968, voor 1969 werd dat 1 
miljard 349 miljoen en de raming voor 
197Ó bedraagt 1 miljard 407 miljoen. 
Omgerekend per hoofd kreeg in 1968 
Hoofdstad-Brussel 1.135,92 fr. in 1969 
werd het 1.252.25 fr en in 1970, volgens 
raming. 1.306,30 fr. 

Voor het A-fonds — de vier grote ag
glomeraties — is de verdeling als v o l g t : 

(vervolg op blz. 4). 

HAVENMUZIEK... 

Er worden in onze havensteden 
af en toe zogenaamde havenKon-
certen gegeven, zowel met orkes
ten uit eigen land als uit het bui
tenland. Het zijn aangenamer 
klanken, die men er hoort dan de
ze voortgebracht uoor het belgisch 
havenkrakeel , dat ook politiek ge
zien, de ouverture tot het jaar 
1970 was. Het is zelfs potsierlijk, 
dit havenkrakeel te horen door
kl inken tot op hoog niveau ver
mits men het heeft klaarggespeeld 
het verslag Craen tegen het ver
slag Verschave uit te spelen. De 
kommissie Craen werd inderti jd 
door de waalse minister Leburton 
opgericht om een ekonomische 
studie te maken van de belgische 
havenbehoeften tot 1980. Maanden 
nadat de kommissie Verschave 
haar voor Zeebrugge gunstig ver
slag had neergelegd, pakte de 
kommissie Craen uit met een rap
port dat -leerkomt op een regel
rechte afbraak van het rapport 
Verschave. Als men dan bedenkt 
dat de namen van de twee verant
woordelijke ministers in deze rap
portenoorlog (De Saeger en Le
burton) de jongste weken her
haaldelijk werden vernoemd als 
mogelijke opvolgers van de rege
ring Eyskens-Cools, dan vraagt 
men zich toch af. of de heren Ver
schave en Craen hun broodheren 
geen pad in de politieke korf heb
ben geleard. 

Daar we te zijner tijd ook op de 
zwakheden van het verslag Ver
schave wezen, kunnen we dat met 
gerust gemoed ook inzake het ver
slag Craen doen.Zo onderschat de 
kommissie Craen de oliebehoeften 
van ons land tijdens de komende 
tien jaar en geeft ze geen enkele 
suggestie over de periode na 1980. 
Het rapport Craen is t rouwens zo 
min gunstig voor Antwerpen als 
voor Zeebrugge. vermits er letter
lijk staat te lezen « dat in de na
bije toekomst de buitenlandse ha-
7ens een veel belaneri jker rol 
zouden kunnen spelen dan tot nog 
toe ». Men zou moeilijk duidelij
ker Antwerpens rol In de toe

komst kunnen minimalizeren. Het 
valt t rouwens niet te ontkennen 
dat het verslag Craen veeleer de 
waalse vizie weergeeft, terwijl het 
verslag Verschave de vlaamse op
vatt ingen sinfetizeerde beide in 
grote t rekken altans en met dien 
verstande dat de onderlinge 
Vlaamse portuaire naijver de taal
grens to+aal n»gp»»rt en h"zuiden 
die grens bondgenoten aan
vaardt, die nochtans verre van 
betrouwbaar ziin. 

BESLISSING IN SCHIJVEN 

De indruk was ontstaan dat vo
rige dinsdag de regering de knoop 
zou doorhakken en nu eindelijk 
eens met een volwaardige haven-
politiek zou uitpakken. Alle druk-
kingsgroepen waren er als de kip
pen bi j . om onder allerlei vormen, 
nog eens hun wensen en eisen 

oog gericht op franse havens, met 
een totaal verzet tegen Zeebrug
ge en een verdachte en dubbelzin
nige steun aan Antwerpen. Het is 
t rouwens eigenaardig dat in het 
Luikse aanvankelijk stemmen tot 
steun aan de zeebrugse plannen 
opgingen (tot en met de kunstma
tige eilanden), waarna deze stem
men gaandeweg verstomden en de 
plaats ruimden voor pleidooien 
ten gunste van Duinkerke en Le 
Havre. 

MINI-VIZIE ? 

Behalve de nogal verwarde toe
lichtingen van regeringswege — 
het is bij voorbeeld nog steeds 
niet zeker or er nu al dan niet 
toch een uitgebreide havenkom
missie zal opgericht worden waar
op Eyskens de zaak zou kunnen 
afwentelen, een taktiek die hij 

beroepshalve bekeken 
kenbaar te maken. Eyskens en ge
zellen verkozen echter in schijven 
te werk te gaan en dinsdag werd 
alleen besloten, dat hetgeen reeds 
was voorzien zal uitgevoerd wor
den. 

Meer werd voorlopig niet beslist. 
Aanstaande maandag wordt de 
zaak besproken in het ekonomisch 
kernkabinet , waarbij we terloops 
vaststellen da . Antwerpen en 
Gent er gced zijn vertegenwoor
digd terwijl op dit hoog niveau 
geen enkele westvlaamse stem te 
horen valt. De regering zit nog 
steeds tussen twee vuren : het 
antwerpse en het brugse. De situa
tie zou .omfortabeler geweest zijn 
indien beide rapporten min of 
meer eensluidend waren. Maar 
tussen het publiceren van het ver
slag Verschave en dat van Craen 
heeft er zich in Wallonië een ver
schuiving voorgedaan : in het ka
der van een zogenaamde « ekono-
mie van de frankofonie » houdt 
men in Wallonië steeds meer het 

nog steeds inzake grondwetsher
ziening volgt — valt te vrezen dat 
de knoop niet echt zal doorgehakt 
worden. Ook al zou de regering 
verder tegemoet komen aan de 
westvlaamse wensen dan Antwer
pen lief is, ze gaat volgens West-
Vlaanderen lang niet ver genoeg. 
Een uit lat ing als deze van Eyskens 
« e e n sluis van 125.000 ton tot het 
einde dezer eeuw » verraadt onbe
grip en kortzichtigheid. Deze be
merking wordt ?emaakt net op 
het ogenblik dat Gent een nieuwe 
sluis van eveneens 125.000 ton eist, 
omdat de nog geen jaar in gebruik 
genomen nieuwe sluis de sinds
dien verdubbelde trafiek niet 
meer kan si 'kken. Het getuigt van 
weinig verbeelding een ni'^uwe 
sluis voor 30 jaar voldoende te 
achten, waar elders een nieuwe 
sluis na nog geen jaar gebruik al 
achterhaald is .. 

Men heeft het nu over een ko
mende Salomonsoplossing. De nei
ging is sterk om over een salonop

lossing te spreken, want het Is 
toch opvallend dat op beslissmgs-
mveau zo weinig kompetenüe 
aanwezig is in deze hoogst belang
rijke ekonomische aangelegenheid. 
Dit euvel geldt voor onze buurlan
den, o.a. inzake havenproblemen 
veel minder. De nood aan kompe-
tent gezag is er meteen een der 
oorzaken van dat, wat in deze 
buurlanden geen aanleiding tot 
diskussie geeft, bij ons wél om
streden wordt. Een ander aspekt 
is dat van de ekonomische wetma
tigheid ; gevestigde machten 
g^roeien, ondanks de aanwezigheid 
in veel zwakker ontwikkelde ge
westen van grotere mogelijkhe
den. Om het met een voorbeeld te 
zeggen : te Brugge bezit men wel 
de steen waarmee men het geves
tigde havenestablishment zou kun
nen omver werpen, doch er is geen 
band om die steen te werpen. 

Intussen is het zo dat de Schel
de in haar nautische expansiemo
gelijkheden beperkt is en dat tot 
een zekere grens (100.000 ton ?) 
zal blijven. De vraag mag ook ge
steld worden of in het licht van 
bepaalde incidenten het grootste 
aantal tankers en ook ertsschepen 
niet rond de 250.000 ton zal gesta-
bilizeerd worden, wat, dan toch de 
vlaamse mogelijkheden en bel
gische behoeften niet zou te boven 
gaan. 

Het enig logisch standpunt kan 
slechts zijn, alle havens gelijke 
kansen te geven en de prioriteit 
niet alleen af te stemmen op be
staande verhoudingen doch ook op 
technisch en financieel verwezen
lijkbare en ekonomisch reeds ver; 
antwoorde mogelijkheden, waarbij 
toch een minimum van riziko kan 
en moet genomen worden, vooral 
dan in een land waar men zich 
reeds aan zoveel andere hoogst 
betwistbare « rea'izaties » heeft 
bezondigd, juist in een landsge
deelte dat zich tegenover ons Vla
mingen inzake de havens eens te 
meer de rol van bazige schoonmoe
der wil aanmatigen Aan on<! Vla
mingen. T) vlug mogeliik een ge
mene deler te zoeken ten einde de 
Walen ceen kansen on een scheids-
rechterli ike rol meer te gunnen. 
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(vervolg van blz. 3) 
Antwerpen moest het in 1968 stellen 

met 1 miljard 449 miljoen, in 1969 met 
1 miljard 598 miljoen en in 1970 met 1 
miljard 768 miljoen. Dat is, per hoofd 
van de antwerpse bevolking en voor de 
hierboven genoemde jaren respektieve-
lijk 6.191 fr per inwoner, 6.827 fr per 
inwoner en 7.554 fr per inwoner. 

Gent was er niet beter aan toe — wel 
integendeel. De oostvlaamse hoofdstad 
moest in 1968 rondkomen met 857 mil
joen, in 1969 met 945 miljoen en in 1970 
met 1 miljard 46 miljoen. Voor de res-
pektievelijke jaren betekent dat 5.292 
fr per inwoner, 6.166 fr per inwoner en 
6.822 fr per inwoner. 

Luik zat duidelijk aan de betere kant. 
In 1968 kreeg de stad Luik 986 miljoen, 
in 1969 werd dat 1 miljard 88 miljoen 
en voor 1970 zal dat 1 miljard 204 mil
joen bedragen. Dat is voor ieder der 
drie jaren respektievelijk 6.571 fr per 
inwoner, 7.245 fr per inwoner en 8.016 
fr per inwoner 

De hoofdvogel — u hebt het al gera
den — wordt door Brussel geschoten. 
De hoofdstad kreeg in 1968 royaal 1 
miljard 269 miljoen, in 1969 werd dat 
1 miljard 399 miljoen en in 1970 luidt 
de raming 1 miljard 548 miljoen. Om
gerekend voor de respektievelijke jaren 
betekent dat 7.603 fr per Brusselaar, 
8.383 fr en 9.276 fr. 

Voor het volledig gemeentefonds (A-
fonds plus B-fonds) krijgen we in 1968 
volgende cijfers : vlaamse provincies 6 
miljard 432 miljoen of 1.196,90 fr per in
woner; Waalse provincies 4 miljard 11 
miljoen of 1.260,78 fr per inwoner; 
Hoofdstad-Brussel 2 miljard 604 miljoen 
of 2.417,72 fr per inwoner. 

Zoals altijd krijgt Brussel het meest, 
Wallonië meer dan zijn deel en Vlaan
deren de overschot. Dank zij de kleur-
partijen, die het altijd opperbest heb
ben gevonden ! 

« Offensive flamande » 

drie 
voorstellen 
van de v.u. 

(red.) Onder de titel « Offensive fla
mande » vermeldde « La Libre Belgi-
que » van 23 december drie voorstellen, 
door senator Wim Jorissen ingediend de 
laatste zittingsdag vóór het kerstverlof. 

Het eerste beoogt de wijziging van de 
wet van 2 augustus 1963, waar ze de ge
lijkheid in de verdeling van de hogere 
ambtenaren vooropzet tussen neder-
lands- en franstaligen. Jorissen stelt 
voor, die verhouding overeenkomstig de 
bevolkingsverhouding tot 60 tegen 40 te 
wijzigen in het voordeel van de neder-
landstaligen. 

Het tweede voorstel beoogt de split
sing van de diensten van de Nationale 
Bank. Het bezit ervan zou verdeeld 
worden in 60 t.h. voor de Vlaamse Cen
trale Bank en 40 t.h. voor de Waalse 
Centrale Bank. De gezamenlijke wer
kingskosten zouden in dezelfde verhou
ding verdeeld worden. Te Brussel zou 
een paritair centraal overlegkomitee 
blijven voor het geldbeleid. De vlaamse 
zetel zou naar Antwerpen verhuizen, de 
Waalse naar Namen. 

Het derde voorstel voorziet in de op
richting in Hoofdstad-Brussel van scho
len voor kinderen voor gastarbeiders en 
dit in hun eigen taal. Vanaf het vijfde 
studiejaar zou één derde van de lessen 
gegeven worden in het Nederlands, een 
derde in het Frans en een derde in de 
moedertaal. Het voorstel wordt gemoti
veerd door de europese rol die Brussel 
wil spelen en het feit dat Brussel de 
hoofdstad is. 

Dezelfde dag diende senator Jorissen 
ook het voorstel voor amnestie voor 
Oostfrontstrijders opnieuw in, waarvan 
de inoverwegingneming door de Kamer 
werd geweigerd ondanks de schitteren
de verdediging ervan die volksvertegen
woordiger Coppieters voordroeg. 

Daarmee heeft senator Jorissen zijn 
vijftigste wetsvoorstel sinds de jongste 
verkiezingen ingediend. Dit ter intentie 
van degenen die beweren, dat de Volks
unie geen stelling durft kiezen. 

# Het provinciefonds 

Bij een jubileum 

162 miljoen 
uit 
onze zakken 

(red.) Senator Wim Jorissen, die vo
rig jaar bij de bespreking van de be
groting de onjuiste verdeling van het 
gemeentefonds aankloeg, deed in een 
parlementaire vraag navraag naar de 
bedragen die besteed werden aan het 
provinciefonds voor 1969 en 1970. 

Voor 1969 zien de cijfers er als volgt 
uit. Antwerpen kreeg 180 miljoen, Lim
burg 113 miljoen, Oost-Vlaanderen 182 
miljoen en West-Vlaanderen 132 mil
joen. Voor de vier vlaamse provincies is 
dat samen 607 miljoen. De vier waalse 
provincies kregen 731 miljoen, verdeeld 
als volgt : Henegouwen 352 miljoen, 
Luik 236 miljoen, Luksemburg 68 mil
joen, Namen 75 miljoen. Brabant op zijn 
eentje kreeg meer dan de helft van gans 
Vlaanderen : 315 miljoen. 

De vier waalse provincies, met een 
miljoen inwoners minder dan de vier 
vlaamse, kregen vorig jaar 124 miljoen 
meer. Het totaal bedrag voor gans het 
land was 1 miljard 653 miljoen. 

Hoe zien nu de ramingen voor 1970 
er uit ? 

Antwerpen krijgt 206 miljoen, Lim
burg 123 miljoen, Oost-Vlaanderen 205 
miljoen en West-Vlaanderen 148 mil
joen. Samen maakt dat voor de vier 
vlaamse provincies 682 miljoen. Wallo
nië gaat weer eens lopen met het leeu
wenaandeel, namelijk 808 miljoen ver
deeld als volgt : Henegouwen 368 mil
joen. Luik 281 miljoen, Luksemburg 75 
miljoen en Namen 84 miljoen. 

Voor 1970 zullen de vier waalse pro
vincies dus 126 miljoen meer krijgen 
dan de vier vlaamse. De grotere bevol
king van de vlaamse provincies in aan
merking genomen betekent dit, dat per 
waalse inwoner haast dubbel zoveel be
steed wordt dan per vlaamse. 

De kleurpolitiekers hebben daar al
tijd zorgvuldig over gezwegen. 

Gelukkig is er de Volksunie om deze 
feiten aan het daglicht te brengen, om 
de openbare mening in Vlaanderen te 
informeren en om te strijden voor een 
rechtvaardige verdeling. Eén Vlaming 
is beslist één Waal waard ! 

viering 
van 
pastoor pil 

,St- ,'"eire) Op zondag 21 december 
1969 herdacht Valeer Pil de zestigste 
verjaardag van zijn priesterwijding. 
Het was niet alleen zestig jaar vrucht
baar priesterschap. Het was een tijd van 
streven en strijden, ook toen haat en 
wrok hoogtij vierden tegen de ontvoog
ding van het vlaamse volk. Valeer Pil is 
er én als mens én als priester torenhoog 
boven uitgerezen. Samen met zija broer 
dr. SC. Berten Pil, met Jeroom Leuri-
dan, Cyriel Verschaeve en zovele ande
ren heeft hij Vlaanderen met hart en 
ziel gediend. 

Valeer Pil werd op 4 december 1885 
te Zonnebeke geboren in het monumen
tale schoolhuis in de Beselaarsestraat, 
tans de dr. se. Berten Pilstraat. 

Na de lagere school volgde Valeer 
kollege te leper. In een wedstrijd die 
werd georganizeerd naar aanleiding van 
de Rodenbachhulde te Roeselare haalde 
hij de eerste prijs met de verhandeling 
«Albrecht Rodenbach en de Studenten
beweging». De tweede plaats werd in 
beslag genomen door pater Callewaert 
Zo werden ze reeds gedurende hun kol
legejaren goede vrienden. 

Op 18 december 1909 ontving hij zijn 
priesterwijding in de Sint Bal vators-
kerk te Brugge. 

Dan brak de oorlog uit. Op dinsdag 20 
oktober droeg Valeer Pil de laatste mis 
op te Zonnebeke. De inwoners ,vluchtten 
voor de beschietingen die, gedurende 
vier jaar, van de Westhoek een puin
hoop maakten. 

De familie Pil trok naar leper en ver
volgens naar Reninghelst, waar zij on
derdak vond bij de koster. Ze verbleef 
daar tot 14 mei 1915 en trok dan naar 
Frankrijk. Valeer bleef te Leisele, waar 
hij wachtte tot zijn aanvraag om aal
moezenier te worden bij de belgische 
vluchtelingen in Frankrijk zou worden 
ingewilligd. 

Na de oorlog nam hij met moeder en 
zuster zijn intrek te Brugge, daar te ' 
Zonnebeke alles met de grond werd 
gelijk gemaakt. 

In 1919 werd hij dienstdoend pastoor 
te St Jozef (Hooglede); van 1919 tot 1920 
was hij hulppriester te Hertsberge en 
vervolgens tot 1937 onderpastoor te Kor
temark. Van 1937 tot 1941 was Valeer 
pastoor van Zandvoorde bij Oostende 
en daarna, tot 1960, van de St Hilarius-
parochie van Wevelgem. 

Sindsdien brengt Valeer Pil zijn le
vensavond door in de « Belle », het his
torisch godshuis in de Rijselstraat te 
leper. Hij is wel op rust gesteld, maar 
nog niet rustend. Hij maakte o.a. de 
teksten klaar van een lijvige monogra
fie over Zonnebeke. Nu nog verleent hij 
zijn medewerking aan de Heem- en 
Geschiedkundige kring «Het lepers 
Kwartier ». Nooit zal de Vlaamse Bewe
ging vergeefs een beroep op hem doen. 
Steeds staat hij iedereen bij met zijn 
gewaardeerde medewerking. 

Pastoor Pil is 84 jaar jong en 60 jaar 
priester. Hem in ons midden te hebben 
is een vreugde, een weldaad en geluk. 
Moge het nog lang blijven duren! 

de zaak van het postgebouw 

v.d.b. in opspraak? 
Het parlement krijgt binnenkort de kans, zich opnieuw bezig te houden met 

een zaak die — zonder de tussenkomst van het Rekenhof — reeds in kannen 
en kruiken zou zijn : de zaak van het postgebouw aan het Muntplein te Brussel 
In 1963 kwam de staat overeen met de n.v. « Consortium des Parkings », dat deze 
maatschappij het Postgebouw zou oprichten. De staat heeft er zich toe verbon
den, jaarlijks 61 miljoen aan het «Consortium des Parkings » te betalen; de 
totale last van de staat bedraagt 1 miljard 200 fr. 

Het «Consortium des Parkings» be
hoort tot de groep van Charles de Pauw. 
Deze de Pauw, boezemvriend van Van 
den Boeynants, is er in geslaagd in en
kele jaren tijds een « amerikaanse » car
rière te maken. Vijftien jaar geleden 
was hij nog nergens, vandaag staat hij 
aan het hoofd van een groep die be
schikt over de ruimste middelen en mo
gelijkheden. Een van de steunpijlers 
van de Pauw is het « Consortium », dat 
een praktisch monopolie heeft van de 
betalende parkeerruimte in de hoofd
stad. 

De Pauw heeft talloze overeenkom
sten afgesloten met de stad Brussel, 
waarvan Paul Van den Boeynants sche
pen van openbare werken is. Reeds tans 
kon troleer t hij de zgn. «parkings de 
dissuasion», die in het kader van de 
aanleg van de pre-metro zullen worden 
aangelegd. Hij kontroleert een zeshon
derdtal villa's en huizen die te Casteau 
gebouwd werden voor Shape, onder 
staatswaarborg; hij is een der gegadig
den voor de verdeling van de 25 miljoen 
die eerste-minister Van den Boeynants 
"Off gauw liet goedkeuren toen hij, als 

ontslagnemend premier, alleen nog de 
« lopende zaken » mocht behandelen. 

Het postgebouw aan het Muntplein 
wordt opgericht op grond, die de stad 
Brussel — waarvan Van den Boeynants 
de schepen is, we herhalen het — voor 
de duur van 99 jaar aan de Pauw heeft 
verhuurd. De Pauw bouwt en geeft In 
onderhuur... en de toer van 1 miljard 
200 miljoen is gespeeld. Toen destijds de 
transaktie werd gesloten, regende het 
reeds protesten. In een pamflet heette 
h e t : «het terrein is openbare eigendom, 
de kapitalen komen goeddeels van open
bare gelden, de huurders zijn openbare 
diensten, de parkings zijn van openbaar 
nut, de metro is betaald door de stad... 
maar de winsten zijn privé en vrij». 

Het Rekenhof is tans van oordeel dat 
het parlement opnieuw zijn zeg in de 
aangelegenheid moet krijgen. Dat zal 
gebeuren naar aanleiding van de bespre
king der buitengewone begroting. We 
zijn méér dan benieuwd... 

Dat de beste stuurlui steeds 
aan wal zouden staan, 
is — zoals zoveel andere 
gezegden — onjuist. 
Bij de mannetjes op de wal zit er 
af en toe ook wel 
eens iemand die, 
eenmaal aan boord rn het roer 
tussen de vuisten, 
weet waar het noorden ligt. 
Dat werd 
deze week nog maar eens ten 
overvloede bewezen op de 
nederlandse tv. 
De tv-knapen van boven de 
Moerdijk hadden 
aan twee weekbladjoemalisten, 
die zich om de zeven dagen 
plegen over te leveren aan 
genadeloze kritiek van wat 
op het scherm komt, 
in arren moede gezegd : 
doe het maar eens zelf, jongens. 
Jullie krijgen een kwartuurtje 
zendtijd gratis en voor niks ter 
beschikking. 
En bewijzen jullie dan maar 
eens, dat jullie aan dek 
zo knap bennen als op de wal. 
Nou, het zat er dik in l 
Een van de weekbladwerkers 
trok met een kameraploeg 
de straat op 
en ging mensen ondervragen. 
Over dingen die niet bestonden. 
Over een plan om de 
Damslapers een verwarmde 
bedstee-in-openlucht te bezorgetu 
En over de oorlog in 
Kaboen. 
Bij de ondervraagden 
was één snuggere knaap 
die grif toegaf : 
« oorlog in Kaboen ? 
Nooit van gehoord ». 
De overigen vonden de oorlog 
in Kaboen 
versrikkelek, vreselek, akeleg, 
nog erger dan die in Biafra 
of Vietnam. 
Het zou niet mogen wezen, 
zegden ze. 
Ze hadden zoveel te doen met die 
arme Kaboenezen, zuchtten ze. 
Het Kaboen-geintje herinnert ons 
aan de franse hulp 
voor Poldavië. Tijdens de 
Derde Republiek 
hadden een aantal vluggerds 
een zogenaamd komitee gesticht 
voor hulp aan het zogenaamde 
Poldavië, dat zogenaamd 
onderdrukt werd. 
Poldavië en de Poldeven 
ontsproten aan de rijke fantazie 
van de practical jokers. 
Maar toen ze schriftelijk 
een oproep voor steun 
aan de Poldeven richtten tot alle 
politieke grootheden van de 
Derde Republiek, 
kregen ze een groot aantal 
pozitieve antwoorden. 
Zo in de aard van : 
« de fraditionele vriendschaps
banden tussen Frankrijk en 
Poldavië noodzaken mij 
enzovoort... » 

Ach, velen die beweren dat hun 
bewogenheid te groot is 
voor het kleine land 
dat ze bewonen, staan altijd klaar 
om het op te nemen voor ieder 
Kaboen en Poldavië. 
De wereld waarover zij 
de mond vol hebben, 
kennen ze niet.. 
Maar aangezien ze de mond 
vol hebben, 
achten ze zich ontslagen 
van de taak 
zich vast te bijten in problemen 
die vlak vaar de hand liggen. 
Waar ze wat zouden kunnen van 
afweten. Waar ze wat zouden 
kunnen aan doen. 
Wie Vietnam zegt, 
maar zwijgt over Vlaanderen, 
is een Kaboenees of een Poldeef I 
En omgekeerd is ook juist, 
dat men niet aan 
Vlaanderen kan denken 
en tegelijkertijd Vietnam of 
Biafra vergeten... 

dio 
Genes. 
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DE ABONNEMENTENSIAG 
We beginnen deze eerste kroniek van het nieuwe jaar 

alvast maar met zeer goed nieuws : de hernieuwing van 
onze abonnementen via de post is een sukses geweest. 
Onze lezers zijn ons in zeer hoge mate trouw gebleven; 
het aantal abonnenten dat blijkbaar niet thuis was toen 
de postbode langs kwam, maar dat sindsdien gevolg 
gegeven heeft aan onze oproep om het leesgeld over te 
schrijven, is eveneens vrij hoog. Onze propagandisten 
zullen nu een grote inspanning leveren om in de eerst
komende weken de laatste achterblijvers aan huis te 
bezoeken en tegelijkertijd nieuwe abonnementen te win
nen. En zo tekent het jaar 1910 zich voor ons blad zeer 
goed af. 

Meer dan de helft van de arrondissementen zit tans 
in de goede groep. Het zijn in alfabetische volgorde 
Antwerpen, Brussel, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oude
naarde, St Niklaas, Tongeren-Maaseik en Turnhout. 
Slechts twee achterblijvers moeten op de teentjes ge
trapt : Dendermonde en Roeselare-Tielt. De midden
groep — die gevormd wordt door de hier niet genoem
de arrondissementen — moet nu aansluiting zoeken bij 
de kopgroep. 

De lijst van goede afdelingen wordt steeds maar lan
ger : Antwerpen-Stad, Erps-Kwerps, Broechem, Zwijn-
drecht, Mechelen-aan-de-Maas, Heverlee, Gent, Meche-
len-Stad, Grimbergen, Menen, Neeoeteren, St Niklaas, 
Eppegem. Heist-op-den-Berg, Wervik, Hoboken, St An-
dries. Geel, St Maria-Horebeke, Berchem-Antwerpen, 
Kapellen en Ronse. 

Twee afdelingen hebben zelfs in de drukke feestweek 
een grote « sprong naar voor » gemaakt : Neeroeteren 
en Antwerpen-Stad. 

Indien nu alle achterblijvers eens de handen uit de 
mouwen steken, dan zitten we eind januari in een schit
terende pozitie om dit beslissend verkiezingsjaar aan te 
kunnen! 

NIEUWE LEDEN 

Terwijl de abonnementen-
Blag nog maar pas goed begint, 
wordt ook de ledenslag met 
verdubbelde ijver voortgezet. 
Verleden week konden we mel
den dat bijna tweeduizend van 
de tienduizend nieuwe ler'pn 
die voor midden 1970 moeten 

geworven worden, reeds ge
boekt waren. Ondanks de feest
week is dit cijfer tans opgelo
pen tot 2.231. Als dit blad ver
schijnt is één vierde van het 
gestelde doel reeds bereikt, in 
minder dan één vierde van de 
tijd. De arrondissementen die 
zich in de ledenslag tot nog toe 
het verdienstelijkst hebben ge

maakt zijn Turnhout, Gent-
Eeklo, Kortrijk, Oostende-
Veurne-Diksmuide en Hasselt-
St Truiden. 

LOUVAIN 
De heren van de U.C.L. zijn 

op zoek naar een naam voor 
de nieuwe universiteit van Ot-
tignies. Er zijn voorstellen te 
over en dat is juist de moeilijk
heid. Moet het « Neuf louvain » 
worden of «Louvain-la-Neu-
ville» of «Louvain-Jeunaïeu-
le» of « Louvain-notre-Dame » 
of «Louvain-Espérance» of 
« Louvain-le-Franc » of « Lou-
vain-le-Roc» of «Louvain-du-
Sud»? 

De lezers van de «Libre» 
worden verzocht, zich daar ern
stig over te bezinnen en zelf 
ook voorstellen te doen. 

Aangezien wij de « Libre » le
zen, doen we onze duit in het 
zakje : Louvinaigre. 

HERNEMING 
Volgende week gaat de poli

tieke aktiviteit voorgoed herne
men. Tegen 16 januari wordt de 
nota Tindemans-Terwagne over 
de werkgroep Brussel ver
wacht. Het parlement zal terug 
in openbare zitting vergaderen. 

Deze week draaide het po
litiek bedrijf trouwens reeds op 
verhoogd toerental. De parle
mentaire kommissies schoten 
aan het werk. Eyskens had een 
reeks besprekingen, waarvan 
do belangrijkste met de top van 
de P.SC en de C.V.P., in aan
wezigheid van Van de Boe-
yants. Nadien had Eyskens een 
onderhoud met de P.V.V.-voor-
zitter. 

Alles laat vermoeden dat er 
in de eerstvolgende dagen heel 

wat beweging inzake de kom-
munautaire problemen valt te 
verwachten. 

VIJFJARENPLAN 

Hoe die beweging er zal uit 
zien, is nog niet duidelijk. Het 
is overigens twijfelachtig dat 
Eyskens zélf reeds weet, in wel
ke richting hij moet maneuvre-
ren. De C.V.P-ers in de rege
ring hebben steeds het stand
punt verdedigd dat, indien de 
regering met de grondwetsher
ziening definitief in het slop 
zou geraken, zulks geen belet
sel mocht zijn om de rest van 
haar programma uit te voeren. 
Eyskens zelf mag het ook zo. 

Na de verklaringen van P.S C.» 
voorzitter Servais op het kon-
gres van zijn partij, waar hij 
de grendels nog eens uitdruk
kelijk eiste, is het echter lasti
ger dan ooit geworden om dit 
standpunt te handhaven : Ser
vais is wel een bassende hond 
die zo weinig mogelijk wenst 
te bijten, maar men moet hem 
toch een opening laten. 

Die opening wordt in ver
schillende richtingen gezocht. 
Zo is er sprake van een vijfja
renplan; «Le Soir» hing dit 
nieuwtje, tot groot ongenoegen 
van de eerste-minister, aan het 
klokzeel. In het vijfjarenplan, 
dat in de eerste faze genoegen 
zou nemen met de inschrijving 
van principes 'n de grondwet, 
blijven de grendels behouden... 

STAKING IN LIMBURG 
% Het Partijbestuur van de Volksunie, na de oorzaken van de sta
king in het Kempisch Bekken te hebben onderzocht % schaart 
zich achter de rechtvaardige looneisen der stakende mijnwerkers 
% betreurt dat de sindikaten hun oorspronkelijke eisen niet heb
ben gehandhaafd 0 klaagt de absoluut onaanvaardbare ekonomi-
sche en sociale programmatie van het Kempisch Bekken aan en 
meent, dat de huidige staking een gevolg is van de atmosfeer van 
moedeloosheid, geschapen door de klaarblijkelijke karentie van het 
overheidsbeleid terzake ^ eist voor het Kempisch Bekken een 
energiebeleid op lange termijn, zodat de konkreet aanwezige leefbaar
heid van dit bekken veilig gesteld wordt % Brussel, 7 januari •1970. 

Voor degenen die van dicht of van ver 
de gang van zaken in de limburgse 
inijnstreek heeft gevolgd, was de sta
king deze week beslist geen verrassing. 
Maar Brussel is ver en de sindikaten 
zijn traag : net zoals ten tijde van 
Zwartberg fronsen een aantal mensen 
verwonderd het voorhoofd, omdat de 
«minzame» Limburgers weer eens in 
beweging gekomen zijn. 

.Het heeft nochtans niet aan verwitti
gingen ontbroken, alvast niet vanwege 

de Volksunie. In juni vorig jaar en voor 
het laatst nog op 2 december heeft onze 
volksvertegenwoordiger Jef Olaerts 
geïnterpelleerd over de toestand in het 
Kempisch Bekken; hij voorspelde te 
dier gelegenheid de huidige moeilijkhe
den. Het was overigens een vrij gemak
kelijke voorspelling, want de atmosfeer 
van moedeloosheid bij de limburgse 
mijnarbeiders groeide geleidelijk-aan 
tot wrok en bitterheid ; dat was met de 
ellebogen a«n te voelen. Alleen Brussel 

voelde niets... 
De Volksunie heeft er op aangedron

gen dat de Kamerkommissie voor eko-
nomische zaken zich zou laten voorlich
ten door specialisten uit het limburgs 
bekken zelf; dit voorstel werd afgewe
zen De kommissie verklaarde zich ech
ter bereid, een delegatie aan te duiden 
die een onderhoud zou hebben met een 
vertegenwoordiging uit Limburg; er is 
daar echter nog niets van in huis geko
men. 

Deze week is het dan tot een staking 
gekomen, eens te meer een zogenaamde 
«wilde staking», zonder de steun van 
de sindikaten. Naar Zwartberg-traditie 
blazen de sindikaten in Limburg koud 
op het ogenblik van de aktie, nadat zij 
voordien heet gestookt hebben. Reeds in 
november j o n g s t l e d e n schreef de 
« Volksmacht» dat er zou gestaakt wor
den als er geen 15 t.h. loonsverhoging 
kwam. Over die eis wordt tans niet 
meer gekikt en de staking wordt ver
loochend. 

Terwijl het staal — een bijna uitslui
tend waalse aangelegenheid — met hon
derden franken per ton gesubisidieerd 
wordt, was de bazisprijs voor de steen

kool een maand geleden nog 644 fr en 
nu 820 tot 860 fr, daar waar hij overal 
elders in West-Europa boven de dui
zend fr ligt. Aan de waalse kant : mil
jarden staalsubsidies én een versnelde 
omschakeling van Wallonië. Aan de 
Vlaamse kant : zo goed als geen subsi
diëring van het Kempisch Bekken en 
een totaal onvoldoende omschakeling en 
programmatie. Waarbij de oude grief 
dient gevoegd, dat de lonen in het 
Kempisch Bekken nog altijd gevoelig 
lager liggen dan in de waalse bekkens 
en vooral Luik. 

De 23.000 limburgse mijnwerkers heb
ben eens te meer de strijd voor hun lot 
in eigen hand moeten nemen. Het vre
selijkste daarbij is dat een deel onder 
hen — zij die afhangen van het met 
sluiting bedreigde Eisden — zich zozeer 
onderworpen en overgeleverd voelen 
aan de grillen en de onwil van hoger
hand, dat zij de aktie slechts stilzwij
gend kunnen steunen. 

De Volksunie van haar kant zal niets 
onverlet laten om haar politieke steun 
en macht te voegen bij de daad van de 
limburgse mijnwerkers. 

(red.). 
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HARMEL EN WIJN 

Grasduinen in de begrotin
gen is een bezigheid, waarmee 
wij menig verloren uur plegen 
te vullen. 

Zo hebben we van de voor
bije feestdagen gebruik ge
maakt om even onder te dui
ken in de begroting van Bui
tenlandse Zaken. Wie zou den
ken dat er dokumenten, onder
tekend door de oervrome en 
stiervervelende Harmei, geen 
plaats is voor frivoliteiten heeft 
het mis voor. 
Honderdduizend frank van de 

begroting zijn bestemd voor 
het belgisch aandeel in de In
ternationale Organizatie voor 
de Wijn. Dat is — rond gere
kend — zowat één centiem per 
waarde landgenoot Wat onze 
eigen centiem betreft we vin-

schrijving ervan doet ons ver
moeden, dat de heer Harmei uit 
dit fonds kan putten telkens 
wanneer hij in het buitenland 
een politiek moet voeren die 
het daglicht niet mag zien. We 
hebben zo'n beetje de indruk 
dat artikel 12.24 de belgische 
tegenhanger is van de ameri-
kaanse C.I.A.- en de russische 
N.K.V.D.-begroting. 

Gezien de omvang van het 
bedrag ziet het er voorlopig 
nog niet naar uit, dat Harmei 
de halve wereld kan kopen... 

LANDBOW 
EN KOOLMIJNEN 

In haar « mededeling aan het 
parlement» tracht de regering 
een voorspelling te doen inzake 

den hem niet verkeerd geïnves
teerd in die wijn-organizatie 
Dat is tenminste een centiem 
waar wij persoonlijk méér ple
zier van hebben dan van de 
bloedeigen franken waarmee 
P.W. Segers kanonnen en vlieg
tuigen koopt. 

OOK WIJ ! 

Artikel 12.33 van de begroting 
van Buitenlandse Zaken voor
ziet in de uitgaven voor onder
houd en plaatsing van grenspa
len; artikel 12.25 dekt de kosten 
voor aankoop van ridderorden. 
Men kijke niet smalend neer 
op de beperkte sommen die 
voor deze artikele.i voorzien 
worden : zonder grenspalen en 
ridderorden zou er immers 
geeneens een België zijn. Zodat 
wii het een krachttoer vinden, 
niet zo weinig kosten te voor
zien in het bestaan van ons va
derland. 

Artikel 12.24 — tussen grens
palen en ridderorden in — 
voorziet een som van vierhon
derdduizend franken en de om-

een aantal problemen van het 
ekonomisch beleid. 

Een van die prognozen houdt 
zich bezig met de ontwikkeling 
vaii de aktieve bevolking. De 
cijfers zijn interessant ; ze be
vestigen een strekking die al 
jaren lang bezig is. 

In de landbouw werkten er 
in 1967 nog 203 duizend men
sen ; in 1970 zullen het er 
slechts 185 duizend zijn Er is 
eveneens een terugloop in de 
sektor van de grondstof f enwin-
ning, waarmee vooral de kool-
mijnen worden bedoeld : 75 
duizend tewerkgestelden in 
1967 tegenover 53 duizend in 
1970. 

GROEIENDE SEKTOREN 

In de andere sektoren is er 
een groei. De verwerkende nij
verheid stelde in 1967 één mil
joen 234 duizend mensen aan 
het werk; in 1970 zullen het er 
één miljoen 241 duizend zijn. 
De ontwikkeling van de dien-

sten-sektor is het markantst : 
van één miljoen 397 duizend 
werknemers in 1967 naar één 
miljoen 480 duizend in 1970. 
Ook de bouwnijverheid is er in
zake tewerkstelling op vooruit 
gegaan : 308 duizend in 1967 te
genover 328 duizend in 1970. De 
openbare diensten (met inbe
grip van de militairen) zijn van 
42 j duizend in 1967 gegroeid 
naar 440 duizend in 1970. 

Het aantal zelfstandigen is, 
mede door de afvloei uit de 
landbouw, van 795 duizend in 
1967 gedaald naar 788 duizend 
in 1970. Daartegenove- staat na
tuurlijk de stijging van de 
groep loon- en weddetrekken-
den : 2 miljoen 877 duizend in 
1967 tegenover 2 miljoen 971 
duizend in 1970. 

BERNADETTE DEVLIN 

De Vlaamse B.R.T.-luisteraars 
hebben, zoals meegedeeld werd 
in «Aktueel» van verleden 
week woensdag, Bernadette De
vlin gekozen als «figuur van 
het jaar ». Zij haalde 21 t.h. van 
de stemmen tegenover slechts 
11 t.h. voor maanreiziger Neil 
Armstrong. Zij klopte Eddy 
Merckx, dr. Hemelrljckx, de 
Paus, Golda Meir e.a. 

Zo'n referendum heeft na
tuurlijk slechts een uiterst be
trekkelijke waarde. Maar er
gens is het toch wel veelzeg
gend, dat de vlaamse radioluis-
te-aars Bernadette Devlin heb
ben gekozen. Veelzeggend voor 
de Vlaamse radio-luisteraars als 
groep : het zijn waarschijnlijk 
vooral jongeren die de sterkste 
band met het medium radio 
hebben. Veelzeggend voor de 
opvattingen van deze groep : 
een progressief en strijdvaardig 
nationalisme slaat blijkbaar 
sterk aan. 

En tenslotte schijnt de paral-
leel Vlaanderen-Ierland zich 
dóór te trekken tot op onze da
gen en tot in de jonge genera
tie. 

R.T.B. EN B.R.T. 

Minister Parisis heeft in ant
woord op een parlementaire 
vraag een paar gegevens ver
strekt, die schijnen aan te to
nen — horreur! — dat de Vla
mingen méér kunnen dan de 
Walen. 

R.T.B. en B.R.T. hebben on
geveer evenveel zenduren op 
radio en tv. De R.T.B, heeft 
daarvoor 670 personeelsleden 
nodig, terwijl de B.R.T. het 
doet met 39 man minder. De 
R.T.B, had op 31 augustus van 
verleden jaar één miljard 962 
miljoen 950 fr werkingskos
ten voor 1969, terwijl de B.R.T. 
er tot die datum 82 miljoen fr 
minder tegenaan gegooid had. 

Minder mensen, minder cen
ten, geen merkelijk kwaliteits
verschil : Parisis zal zélf wel 
moeten bedacht hebben dat de 
B.R.T. méér kan dan de R.T.B. 
Daarbij komt nog, dat de 
Vlaamse radio en tv bijna an
derhalf maal mensen méér 
moet bedienen dan de R.T.B...^ 
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V.U. OP ANTENNE 

Volgende week donder
dag, 15 januari te 19u40, 
komt de Volksunie voor 
de radio met haar maan
delijks gastprogramma. 
Onze lezers stemmen die 
avond beslist af op 
B.R.T.-l. 

AMNESTIE 

SCHUN-HEIUG 
De «Libre Belgique » is een 

van de vaste steunpilaren van 
troon en altaar in ons duurbaar 
vaderland. Met gewijde gods
vrucht stelt ze doorgaans haar 
lezers — waaronder alle oude 
pastoors — in kennis van pau
selijke en bisschoppelijke woor
den, vooral als ze de vorm aan
nemen van leuvense en andere 
mandementen. 

Vergeefs zal men in de «Li
bre » der jongste weken echter 
hebben gaan zoeken naar de 
informatie, dat de belgische 
bisschoppen zich (voorzichtig) 
uitgesproken hebben ten voor
dele van amnestie. 

Dat past niet in het kraam 
van de oh zo vrome « L i b r e » 
En dus verzwijgt ze het maar. 

VOORUITZIEN 
« Regeren is vooruitzien », zo 

luidt een algemeen bekend ge
zegde. Als dat juist is, dan 
wordt de post in ieder geval 
geweldig slecht geregeerd. 

Het tarief voor gewone brie
ven verhoogde van 3 fr naar 
3.50 fr. Maar toen dat gebeurd 
was, bleek dat de P.T.T. niet 
gezorgd had voor een voldoen
de voorraad zegels van de nieu
we frankeerwaarde. 

Met veel tamtam werd aan
gekondigd dan vanaf 15 decem
ber de postnummers mochten 
aangebracht worden op de brie
ven en dat die brieven sneller 
zouden worden behandeld. 
Maar vergeefs zal men in een 
postkantoor nog gaan zoeken 
naar he t boekje met de post
nummers . Het zal, naar ver
luidt, nog een jaar duren voor
aleer de behoeften zullen ge
dekt zijn. 

Zo improvizeert de post dan 
de ene innovatie na de andere. 
En regeren komt er niet bij te 
pas.. . 

UNIFORM 
Wanneer hogere ambtenaren 

op pensioen gaan, dan worden 

zij daarvan in kennis gesteld 
met een koninklijk besluit 
waar in tevens voorzien wordt 
« dat betrokkene he t recht 
heeft, het uniform van zijn 
graad te dragen ». 

Een nieuwsgierige volksver
tegenwoordiger heeft aan de 
minister van Landbouw de 
vraag gesteld, hoe het uniform 
voor de hogere ambtenaren van 
zijn departement er eigenlijk 
uitziet. De minister is het ant
woord schuldig moeten blijven. 
Er zou in 1884 een koninlijk be
sluit geweest zijn dat de uni
formdracht regelde, maar de 
tekst ervan is — ondanks vele 
opzoekingen — niet terug te 
vinden. 

Boudewijn I zegde onlangs 
da ons land slechts « zogenaam
de kommunautai re problemen » 
heeft. Het ziet er «har uit, dat 
het ook gezegend is met « zo
genaamde uniformen ». 

BRUSSELAARS 
Onlangs verscheen het boek 

« Vie d'un village », geschreven 
door Désiré Denuit. In dit werk 
wordt wel en wee beschreven 
van Couture Saint-Germain, 
een oud dorp in Waals-Brabant, 
niet zo heel ver van Brussel 
gelegen. 

In « Vie d'un Village » s taat 
onder meer te lezen : « Vlaam
se gezinnen hebben zich bij ons 
gevestigd. Men noemt ze knip
ogend Flamins, maar ze spro
ken Waals. Wat de andere 
vreemdelingen betreft, die la
ten zich niet assimuleren Ze 
bouwen huisjes om en lopen 
met een slip rond, doch ze gaan 

niet om met de autochtonen en 
ze groeten hen niet. De inwo
ners van Couture hebben hen 
echter door en ze spotten met 
hen — ofschoon ze ze naapen : 
het zijn de Brusselaars ». 

Deze arrogante brusselaars, 
mét slip en komplimenten doch 
zonder groet voor de autochto
nen, eisen faciliteiten op in de 
Vlaamse gemeenten waar ze 
zich vestigen. De inwoners van 
Couture — en de overige Wa
len — zouden eindelijk eens 
moeten begrijpen, waarom de 

Vlamingen tegen faciliteiten 
zijn. Ze hoeven daarom maar 
naar hun eigen « Brusselaars » 
t e kijken... 

TEKEN VAN KENTERING 

Het « Toneeltornooi der Lage 
Landen» stelt ieder jaar de 
b e s t e amateurgroepen uit 
Vlaanderen en Nederland te
genover mekaar. Dit jaar na
men drie vlaamse groepen deel 
aan het tornooi en ze legden 

meteen beslag op de eerste drie 
plaatsen. Van de vijf prijzen 
voor de individuele prestaties 
gingen er vier naar vlaamse 
amateur-toneelspelers. 

Uit de vele bedenkingen die 
aan deze verheugende uitslag 
kunnen worden vastgeknoopt, 
willen wij er slechts ééntje aan
stippen : de vlotheid en de taal
beheersing in Vlaanderen heb
ben volop een « nederlands» 
peil bereikt. 

Ook dat is — hoe dan ook — 
een rezultaat van de vlaamse 
beweging! 

VOORUIT ACHTERUIT 

In het gentse socialistische 
dagblad « Vooruit» wijdde de 
man « met de handen in de zak
ken » volgende beschouwing 
aan onze parlementaire demo-
kratie : « Stel u voor dat men 
spreekverbod zou opleggen aan 
senator van Haegendoren en 
enige andere van onze parle
mentsleden, wat zou er dan nog 
overblijven van ons parle
ment ? ». 

Voor zover die vraag zou in
gegeven zijn door zuurzoete na
ijver, willen we ze wel even 
beantwoorden : er zou dan al
leen maar een soort Reichstag 
blijven bestaan, met partijge
noten die naar een (rozerode ?)' 
Fuhrer komen luisteren 

Maar waarschijnlijk zoeken 
we het te ver. « Vooruit» heeft 
sportief en ruiterlijk willen er
kennen dat de ijver van van 
Haegendoren spreekwoordelijk 
i*-

Waarvan akte. Met d a n k ! 

In de nieuwjaarsnacht werden te Stekene, op het terrein dat eertijds was voorzien als simbolisch 
Oostfronters-kerkhof, amnestiekruisen geplaatst rond een berkenkruis. 

onvruchtbare grond 
Het nieuwe jaar begint schitterend voor de onver

woestbare unitaire « Belgen >. Maar blijkbaar hebben 
ze dit « nieuwe > zo grondig gevierd dat ze nog altijd 
niet wakker zijn geworden, hoewel een dergelijke aan
leiding tot feesten al sinds alle eeuwen bij iedere nieu
we sekonde bestaan heeft. Hoe dan ook, ze zouden 
kunnen juichen als hun geesï al voldoende helder en 
hun aandacht al genoeg gescherpt was. Want de grote 
heer die heerst over deze wereld ( zij het dan ook - en 
laten we dat heel stil zeggen ! - als lakei van andere 
heren en als lakei die om zijn postje bekommerd is )', 
de zeer achtbare heer Thant is onze unitaristen ter 
hulp gesneld I In Dakar heeft hij verklaard ( want 
ook daar wou hij zijn rol spelen ) dat Nigeria « één 
en onverdeelbaar » moet blijven. En verder < dat de 
Uno nooit zal dulden dat een van haar landen-leden 
zou verdeeld worden >. En de zeer achtbare Oe heeft 
ook het bewijs geleverd van zijn stelling : de Uno (of 
was het Thant persoonlijk ? ) heeft reusachtige som
men uitgegeven om de afscheiding van Kantanga on
gedaan te maken. Of die aktie werd doorgezet tot en 
met de dood van Tsjombé, vertelde de almachtige me
neer er niet bij. 

De beslissende woorden zijn dan toch maar gevallen: 
de landen-leden van de Uno blijven « één en onver-
deelbaar >, o£ « gedenk het lot van Kantanga ». En 
om bij te blijven in snelle ontwikkeling van de bescha
ving : gedenk Biafra. 
In dit opzicht altans is er nog een ontwikkeling mogelijk, 
maar verder geldt in deze tijd van de atoomsplitsing 
heï « onverdeelbaar » - zijn van gegevens die nogal wat 
brokkeliger en meer splitsbaar zijn dan atomen 1 Lo-

gischer wijze moet dus de gehele politieke bedrijvig-
eid die met grondwetsherziening te maken heeft m 

dit land s-til vallen, want anders krijgen onze drie 
« échte Belgen > de steun van onweerstaanbaar opti
mistische Oe. 

Het is natuurlijk wel juist dat het menselijk leven 
in het algemeen en dat de staatsorganizaiie in het bie-
zonder een grotere stevigheid en standvastigheid nodig 
hebben dan andere zeer voorbijgaande dingen zoals 
bijvoorbeeld mini-mini en maxi-rokken. Het is_ ook 
normaal dat beatle John Lennon voorlopig heï be
stuur van de Uno nieï in handen krijgt. Dat hij ernstig 
kandidaat dreigï te worden kan echter niet ontkend. 
Maar kom. een staaï vormen is iets anders dan een 

tenï recht zetïen. En een grondwet mag niet worden 
overgeleverd aan de beschikkingen van de toevallige, 
maar steeds zeldzame aanwezigen in het parlement. 

Toen « onze > grondwet, de aktuele met het « één 
en onverdeelbaar » in, moest opgesteld worden waren 
er in ons gezegend vaderland negenenveertig duizend 
kiezers. Niet omdat er maar een paar honderdduizend 
inwoners waren, maar omwille van het kiesstelsel dat 
gebruikt werd. Slechts dertigduizend namen aan de 
stemming deel. Zij kozen dus feitelijk de nationale ver
gadering die de grondwet opstelde, de grondwet meÉ 
het « één en onverdeelbaar > in. en ook meï de bepa"» 
ling dat sledits een meerderheid van tweederden deze 
s;rondwet kon veranderen. 

Sindsdien liggen deze bepalingen als reusachtige 
lotsen in de vaderlandse grond (wet). Het gehele zaak-
ie is er onvruchtbaar door geworden I Natuurlijk, al» 
de nood aan de man komt gaat het ook wel met een 
Koninklijk Besluiï. Want zo kregen we toch na de 
eerste wereldoorlog het enkelvoudig algemeen stem-
lecht ! 

Of hadden en hebben die dertigduizend vaders van 
onze grondwet ( die toch zelf ook revolutionairen wa
ren ! ) heï recht te beslissen, of dit land een tuin 
wordt waarin het goed is te leven of een beeld wordt 
van verstarring en onvruchtbaarheid ? 

NEMROD 
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Haine-Saint-Paul • 2 doden en 18 gekwetsten 
bij een ontploffing. Lapscheure : zes gekwet
sten bij een ontploffing. Oostende : 1 dode, 
onrechtstreeks als gevolg van een ontplof
f ing, ettelijke gekwetsten bij de opruimings-
werken. Meisbroek : een gekwetste bij een 
ontploffing Dit is een greep uit het nieuws 
van de laatste weken van 1969. En telkens 
werd, bij ieder van deze gevallen, de ontplof
f ing in verband gebracht met aardgas Enkele 
maanden vroeger veroorzaakte aardgas een 
massale vernieling van honderden kooktoe-
stelien te Anderlecht. Te St Truiden wordt 
gevreesd dat de in slechte staat verkerende 
stedelijke gasleiding zal begeven onder de 
verhoogde druk van aardgas : de stad zou 
als het ware op een gasvulkaan staan. Te 

Oostende wordt de gemeenteraad bij hoog
dringendheid bijeengeroepen en te Brussel 
verzoekt een parlementslid, de minister da-
deli|k te mogen interpelleren Er.heerst in het 
land een ware psichoze m verband met aard
gas. Is de vrees verantwoord ' Is het een toe
val dat een reeks ontploffingen mekaar als 
het ware opvolgden en dat daarbij telkens 
aanduidingen waren dat aardgas wel de 
schuldige zou kunnen zijn ? Als men de gas
maatschappijen moet geloven, is er geen vuil
tje aan de lucht. Maar er zijn te duidelijke 
aanwijzingen, dat er iets mis is met het aard
gas Het lijkt er sterk op, dat de omschakeling 
van stadsgas op aardgas niet gebeurd is met 
alle nodige waarborgen voor de veiligheid. 
Willen we het samen eens onderzoeken ? 

LEVE DE GASBEL 

De ontdekking van de «gasbel van 
Slochteren» in Nederland leek op een 
providentieel ogenblik t" komen. Tien 
jaar geleden reeds hadden m ons land 
de distributienetten voor stadsgas m de 
grote steden hun verzadigingspunt be
reikt De cokestabrieken zaten aan hun 
produktie-plafond Stadsgas was te duur 
om het op grote schaal te gebruiken 
voor de verwarming en nochtans zat 
iedereen te trappelen om gasverwar-
ming, die de bezwaren van steenkool en 
stookolie inzake luchtbezoedeling zou 
ondervangen. Op dat ogenblik kwam 
het bericht van de ontdekking van de 
gasbel te Slochteren m Nederland Eerst 
werd de rezerve op 800 miljard kubieke 
meter geraamd maar later bleek de 
voorraad veel groter te zijn en werden 
ook elders ga'^bellen aangeboord Niet 
alleen de Nederlanders, maar ook een 
groot deel van de overige West-Euro
peanen bleken ineens van alle stook- en 
kookproblemen bevrijd te zijn : alleen 
reeds de bel van Slochteren zou de be
hoeften m Nederland voor de volle hon
derd procent en m de buurlanden voor 
het grootste deel dekken gedurende vele 
decennia. 

GAS EN PETROLEUM 

De uitbatmg van het nederlandse 
aardgas werd toevertrouwd aan de Ne
derlandse Aardolie Maatschappij, waar
in de nederlandse staat vertegenwoor-
d « 1 IS a rato van 40 t h de rest komt 
toe aan de twee petroleummaatschap-

pijen — Esso en Shell — die de borin
gen te Slochteren hadden ondernomen 
Er valt hier al dadelijk te onderstrepen 
dat de ohebazen — die bepaald niet aan 
liefdadigheid doen — het grootste deel 
van de koek kregen 

De N A M gmg, van zodra de omvang 
van de nederlandse aardgasvoorraad 
kpn geraamd worden, afnemers m het 
buitenland zoeken. Tussen de neder
landse en de belgische regering werden 
onderhandelingen gevoerd, die in 1965 
leidden tot overeenkomsten tussen 
N A M enerzijds en Distrigaz ander
zijds. Distrigaz is de belgische maat
schappij die zich bezighoudt met het 
vervoer van gas van de producent naar 
de voorzieningsmaatschappijen. Sedert 
1965 — datum van het akkoord met 
N A M — IS het kapitaal van Distrigaz 
verdeeld als volgt : een derde van de 
belgische staat, een derde van de gas-
en elektriciteitsbedrijven, een derde 
van de petroleummaatschappijen Esso 
en Shell 

AARDGAS EN STADSGAS 

Op het akkoord N A M-Distrigaz is 
van meet af aan kritiek geweest De 
prijs voor levering aan nederlands-bel-
gische grens (van 72 tot 78 et per kubie
ke meter) werd overdreven geacht, om
dat hij berekend was op grond van een 
te lage raming der aardgasvoorraden 
Het was echter onmogelijk om op de 
overeenkomst terug te komen : een 
klauzule \oorzag dat de prijzen gedu
rende een periode van vijf jaar niet 
mochten worden herzien. Deze kritiek 
is uiterst aktueel, omdat de klauzule-
termijn straks gaat verlopen en omdat 
aardolievondsten o a in de Noordzee het 

nederlands monopolie — dat evengoed 
het Shell-Esso monopolie zou mogen he
ten — in het gedrang hebben gebracht. 

We hebben deze achtergronden vrij 
uitvoerig belicht, opdat duidelijk zou 
worden dat de verkoop van aardgas 
allesbehalve een liefdadigheidsonderne-
m m g 18... 

Aardgas heeft een reeks voordelen op 
stadsgas; het belangrijkste is dat aard
gas tweemaal zoveel kalorieèn bevat als 
stadsgas. Het stelt echter ook een aantal 
problemen Van nature is het reukloos; 
er wordt kunstmatig een reuk aan gege
ven Het bevat geen enkel spoor van 
waterdamp en dat schijnt, ook in het 
licht van de reeks ontploffingen, een 
ernstig bezwaar te zijn : de waterdamp 
m het stadsgas belette dat de dichtingen 
m het distributienet verdroogden, in
krompen en uiteindelijk lekken gingen 
vertonen. Indien bij aardgas geen wa
terdamp wordt gevoegd, dan stijgt het 
riziko van lekken — en dus van ontplof
fingen — dadelijk met een sprong naar 
omhoog. Welnu, de gemeente St Gilhs 
in de brusselse agglomeratie heeft zo
pas fier bekendgemaakt, dat zij het eer
ste en voorlopige enige station in ons 
land bouwt om waterdamp toe te voe
gen aan het aardgas Een ander bezwaar 
van aardgas is, dat het door de leidin
gen gevoerd wordt met een hogere druk 
dan het stadsgas Een hogere druk, ge
paard aan een verhoogd lekgevaar bij 
de dichtingen ingevolge de droogte van 
het gas IS meteen een nieuwe faktor van 
mogelijke ontploffingen Dat dit gevaar 
niet denkbeeldig is, blijkt uit het feit 
dat de maatschappij Pligaz, die het gas 
te St Truiden bedeelt, tans in zeven 
haasten aan het stadsbestuur heeft voor
gesteld alle oude leidirfgen van het 13 
km la-nge distributienet te vervangen. 
Sinds St Truiden aangesloten werd op 
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het aardgasnet, namen de lekken over-
hands toe. Pligaz beweerde dat alleen 
grote breuken en lekken gevaarlijk zijn 
en dat de leidingen regelmatig daarop 
werden onderzocht. Te St Truiden 
wordt echter beweerd, dat de laatste 
kontrole een half jaar geleden plaats 
vond .. 

LICHTZINNIGE OMSCHAKELING 

Het ziet er naar uit dat de speciaal 
aangelegde gazodukten — van Poppel 
tot Blaregnies — wemig of geen gevaar 
voor ontploffingen bieden : ze werden 
gebouwd met mnachtneming van vroe
gere ervaringen elders en ze worden 
vaak gekontroleerd vanuit de lucht. 
Minder veilig zijn reeds de middendruk-
netten; ze dateren nog gedeeltelijk uit 
de tijd van het stadsgas en alhoewel ze 
teoretisch tegen een hogere druk dan 
die van aardgas bestand zijn, bieden ze 
stellig niet alle waarborgen Het onge
val te Lapscheure schijnt trouwens ge
beurd te zijn met de leiding van een 
middendruknet : de herberg waar de 
ontploffing plaats greep, was niet eens 
aangesloten op het aardgasnet . 

Erger is het gesteld met de distribu
tienetten We hebben hierboven reeds 
het voorbeeld van St Truiden aange
haald Het feit dat St Gillis-bij-Brussel 
zich kan beroemen op een aantal schik
kingen (of het voornemen om die schik
kingen te treffen ) die uniek zijn in 
België alhoewel ze elementair moeten 
heten, is méér dan een veeg teken. 

De operatie aardgas werd drie jaar 
geleden ingezet. In 1968 alleen werden 
460 duizend omschakelingen doorge
voerd Voor 1969 hebben we nog geen 
cijfers, maar alles laat voorzien dat te 
gen 1972 er één miljoen 600 duizend 
aangeslotenen zullen zijn op het aard
gasnet. 

Deze cijfers maken duidelijk, welk 
een grote en dus winstgevende onder
neming de aardgasbedeling is geworden. 

HET BESLUIT 

En het ziet er naar uit dat volgend be
sluit zich opdringt : de speciaal aange
legde grote gazodukten zijn waarschijn
lijk veilig; de ombouw van de huishou
delijke toestellen heeft geen speciale 
veiligheidsproblemen doen rijzen: het 
behoud echter — mits enkele onvoldoen
de aanpassingen — van het oude distri
butienet schept grote veiligheidsproble
men Deze problemen werden verwaar
loosd. Waarschiinlijk omdat een volle
dige aanpassing van de distributienet
ten grote sommen geld kosten .. Inmid
dels blijft aardgas een winstgevende 
zaak... maar niet voor iedereen! 

t.v.a 
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VERDEDIGING 

EN 
AANVAL 

In « De Nieuwe » van 26 december lazen we 

een lezersbrief van de heer Bernard van Dyck, 

ateneumprefekt uit Landen, als antwoord op 

een andere lezersbrief, van 19 december, van 

een C.V.P.-jongere Paul Pataer, die meende 

de Volksunie scherp te moeten aanvallen. 

De brief van Bernard Van Dyck besloot als 

volgt : « Om te eindigen nog een vraagje : 

hoeveel kleine vlaamse boeren en arbeiders 

zouden nog in staat zijn een plaatsje onder 

hun eigen zon op hun eigen vlaams-brabantse 

bodem te behouden, indien door de vrees 

voor de door Pataer gekleineerde partij en 

andere flaminganten, de Grote Partijen niet 

eindelijk een beetje rezerves begonnen aan 

de dag te leggen tegenover de asociale brus-

selse kapitalistische grondspekulanten en niet 

meer vierklauwens bereid blijken om van ge

noemde kleine man in zijn geboortedorp een 

volksvreemde te maken ? Dit reeds mee te 

hebben bewerkstelligd is de grote bijdrage 

tot behoud van de demokratie, geleverd door 

de partij die Paul Pataer vizeert ». 

Vermelden we hierbij dat die leidende C.V.P.-
jongere « De Nieuwe » belachelijk probeert te ma
ken omdat zij het heeft over een « vlaamse hou
ding », en dat hij anderzijds niet gelooft dat de aan
vaarding van ;H8-bis, alle V.U.-grendelgeknars ten 
spijt, Vlaanderen zou onderwerpen aan de dikta-
tuur van het waalse proletariaat» . 

Waarom we zoveel belang hechten aan dat proza 
van een C.V.P.-jongere ? Omdat het duidelijk is dat 
het in de C.V.P. van kwaad naar erger zal gaan, 
wanneer zulke jongeren het voor het zeggen zullen 
krijgen. Binnenkort ontzeggen ze de Vlaamse Be
weging nog alle bestaansrecht. Zij staan nu op het 
standpunt dat de vlaamse B.SP tot voor een vijftal 
jaren huldigde — « vlaamse vraagstukken : schijn
problemen » — maar dat ze noodgedwongen moest 
opgeven mede onder druk. 

Het zijn zosehf.pn i •'•'•uitstrevenden. die vrede 
nemen met de kolonizatie van Vlaanderen, ondanks 
hun alibi-federalisme dat als een soort blindedarm 
aan hun program vasthanpt Alsof het niet de eerste 
taak zou zijn van progressisten om alle kolonizatie 
te bevechten ! Wat wij doen ! 

ZO GING EEN JAAR 

Het afgelopen jaar stond in het teken van de 
voorlopige mislukking van de grondwetsherziening. 

De V.U. heeft die bestreden omdat door de gren
dels de franstaligen de vlaamse ontvoogdingsstrijd 
groaidwettelijk zouden afremmen. En de franstali
gen zijn nog wat anders dan het waals proletariaat. 
Er zijn ook brusselse franstaligen, waalse konserva-
tieven en reaktionairen. En zo het waals proleta

riaat niet anti-vlaams is, blijft het toch zo dat het 
pozitief nog niet veel voor de vlaamse ontvoog
dingsstrijd gedaan heeft. Wat we het overigens niet 
kwalijk nemen. Het heeft al eigen problemen ge
noeg. Wij moeten het zélf doen. 

Zo de heer Jos van Eynde ons in « Volksgazet » 
van 30 december nog eens verwijt dat we het 
parlementair halfrond verlaten willen we hem nog 
eens herinneren aan het feit dat de B.S.P. in de 
periode 1958-1961 hetzelfde gedaan heeft. 

JAMAIS! 

Het is toch duidelijk dat voor een grondwetsher
ziening twee derde moet akkoord gaan. De regering 
moet dus maar eerlijk spelen en die twee derde 
zoeken. Als dit niet gaat omdat de P.S.C, per sé 
grendels wil. is het toch niet onze schuld dat zij de 
P.S C. kiest boven de V.U Jos van Eynde mag zijn 
regeringsbondgenoten houden. Wij zullen ervoor 
vechten dat de getallenverhouding na de volgende 
verkiezingen in het parlement zo wordt, dat onze 
mening zwaarder moet doorwegen en dat C V P. en 
B.S.P. de grondwet moeten herzien zoals de nieuwe 

stroming ze wenst. Anders heeft die herziening ook 
geen zin. 

Ondertussen is het zo, dat onze kiezers duidelijk 
inzien dat ze gelijk hadden Volksunie te kiezen Zo 
de Volksunie er niet was, zaten we met de gren
dels en hadden de grondverkavelaars van de kleur-
partijen vrij spel rond Brussel. Alleen de vrees VOOT 
ons en voor de volgende verkiezingen kan ze into
men. « We mogen toch de Volksunie geen 40 zetels 
geven », zei een vooraanstaand socialist in dè wan
delgangen van de Senaat. 

Het zou dan inderdaad anders gaan! 
Wij hebben ons daarbij het afgelopen jaar in het 

parlement ingespannen om met feiten en cijfers 
aan te tonen, dat de taalwetten niet toegepast wor
den. Tindemans eerst, Eyskens nadien en op het po
dium van de Senaat, hebben ons moeten gelijk ge
ven en daarbij hun onmacht en hun medeschuld 
bekend. 

Wat zin heeft het dan, nieuwe toegevingen te 
doen om weer eens niets te krijgen ? 

Vlaanderen moet nu eindelijk de macht van zijn 
getal eens gaan gebruiken om rechtvaardige toe
standen af te dwingen. Geven heeft geen zin als 
de eenvoudige rechtvaardigheid eist dat we zouden 
krijgen. Geven is dus onzin. Wie bestolen werd en 
wordt moet krijgen, niet geven. 

ZO KOMT EEN JAAR 

Of er in 1970 parlementsverkiezingen komen we
ten we niet. Dat er gemeenteraadsverkiezingen ko
men is een zekerheid Dat de nationale politiek "i^ee 
hun sfeer zal bepalen is eveneens een zekerheic 

De aanval van de franstaligen op de vlaamse 
meerderheid is zeker niet afgelopen. IntegendeeL 
Met alle mogelijke afdreigingen zullen ze proberea 
hun voorrechten te handhaven en de vlaamse ont-
voogdingstrijd af te remmen of liever nog : uit te 
schakelen door grondwettelijke knepen. 

Die vlaamse ontvoogdingstriid kan slechts op één 
enkele manier antwoorden : door onweerstaanbaar 
te worden en alle kolonizatiedammen weg te spoe
len. De gemeenteraadsverkiezingen zullen een eer
ste idee moeten geven van de komende vlaamsa 
springvloed. 

Dit brengt een grote verantwoordelijkheid 
mee voor onze afdelingen. 
De Volksunie zal weer eens moeten bewijzen 
— zoals bij de parlementsverkiezingen van 
1965 en 1968 — dat ze een open partij is^ 
die niet aan skieroze lijdt. De gelederen zuU 
len wi jd open moeten gezet worden om nieu
we waardevolle kandidaten naar voor te 
schuiven. Onze kongresbesluiten, die het be
ginsel « open partij » herhaaldelijk naar voor 
gebracht hebben, zullen waar moeten ge^ 
maakt worden. Het bewijs dient geleverd dat 
w i j anders zijn dan de andere partijen en dat 
onze groeiende aanhang op de kandidatan-
lijsten een uitdrukking vindt in nieuwe aan
winsten. 
Slechts zo te handelen kan de waarachtigheid 
van de Volksunie bewijzen. Vijftien jaar na 
haar stichting is de Volksunie even dinamisch, 
even open, even waar gebleven als ze dat 
tot nog toe geweest i.s. 
Zo alleen ook kan ze Vlaanderen vproveren^ 
En dat willen we I 

W. JO<?'5SEN 
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ALATI 
HET MIDDEN-OOSTEN BLIJFT DE 

AANDACHT OPEISEN. NA DE KON-
FERENTIE VAN RABAT IS DE 
NIEUWSSTROOM UIT TEL AVIV EN 
KAIRO STEEDS MAAR GAAN STIJ
GEN EN BEHEERSTE ZELFS DE AK-
TUALITEIT ROND DE JAARWISSE
LING. DAT WAS NIET ALLEEN HET 
GEVOLG VAN ENKELE SPEKTAKU-
LAIRE RAIDS VAN ISRAËLISCHE 
KOMMANDOS IN LIBANON EN 
EGYPTE, VAN DE BERICHTEN OVER 
EEN ZEER GROTE WAPENBESTEL-
LING VAN EGYPTE BIJ EEN NIET 
NADER GENOEMDE LEVERANCIER 
(DIE NIET DE SOVJET-UNIE ZOU 
ZIJN) DOCH OOK VAN DE HOUDING 
VAN PARIJS NA DE VERDWIJNING 
DER KANONNEERBOTEN UIT CHER
BOURG 

DE BELANGRIJKSTE V R A A G 
BLIJKT MOMENTEEL NIET TE ZIJN 
OF WE EEN HETE LENTE 1970 TEGE
MOET GAAN IN HET MIDDEN-OOS
TEN, DAN WEL OF ER TEGEN HET 
MIDDEN VAN HET PAS BEGONNEN 
JAAR NIET EEN SITUATIE DREIGT 
TE ONTSTAAN MET VERHOOGDE 
KANSEN OP EEN RECHTSTREEKS 
BETREKKEN (IN HET KONFLIKT) 
VAN DE GROTE MOGENDHEDEN. 
DIE TOT OP HEDEN IN HUN (SLAP
PE) BEMIDDELINGSPOGINGEN ZIJN 
MISLUKT 

De bravoerstukjes die vooral de Is
rael-ers, Egyptenaren en El Fattah-
sirxjders opvoeren zijn met van onmid

dellijk belang in de oorlog, die nu al 
jaren in het Midden-Oosten woedt en de 
jongste maanden een eskalatiebeweging 
ondergaat, die nochtans de sinds de 
blitzoorlog van 1968 afgebakende gren
zen niet overschrijdt. Het blijft alsnog 
een oorlog, die neerkomt op uitvallen 
in het vijandelijk grondgebied, waarbij 
het verrassingselement een grote rol 
blijft spelen doch waarin de bakens niet 
worden verzet. Israël heeft sinds 1968 
geen nieuw gebied veroverd en de ara-
bische landen zijn er niet in geslaagd, 
stukken van het door Israël bezette ge
bied weer in te palmen. Maar het is een 
feit dat de oorlog, die aanvankelijk tot 
lucht- en (zeldzame) zee-operaties be
perkt bleef, nu een steeds sneller aan
tal stijgende raids te land vertoont : zo
vele krachtmetingen op beperkte schaal, 
die blijkbaar als test moeten dienen 
voor een komende nieuwe grote kracht-

groef. Het is niet de eerste keer dat we 
ierbij vaststellen, dat Israels monopo-

lium van de militaire slagvaardigheid 
stilaan maar zeker vermindert. Alles 
wijst er op dat het tempo van de ver
sterking in het arabische kamp sneller 
is dan in de belegerde Israëlische ves
ting, ook door de snelle uitbreiding van 
het aktief en passief palestijns verzet. 
De tijd werkt niet voor Israël maar 
voor de arabische landen, nog een vast
stelling die vele waarnemers schijnt te 
ontgaan maar die niettemin de houding 
van alvast twee grote mogendheden be
paalt, nl. de Sovjet-Unie en Frankrijk. 

Beide mogendheden gaan uit van de 
stelling dat de Arabieren, als zoveel tal
rijker groep, uiteindelijk politiek en 
ekonomisch belangrijker zijn dan het 
gering aantal Israëliërs, die bovendien 
als amemerS van importgoederen veel 
minder interessant zijn dan de (gedeel
telijk ekonomisch onderontwikkelde) 
arabische landen. Onder deze laatsten 
bevinden zich een paar van de belang

rijkste olieproducenten ter wereld, wat 
ook de neutraliteit in het konflikt ver
klaart van Engeland, nochtans een mo
gendheid die door haar politiek van 
vóór 1945 aan de bazis van de huidige 
spanningen ligt. 

Er is duidelijk een russisch-ameri-
kaans antagonisme dat in het Midden-
Oosten het vakuum, ontstaan na het 
kortstondig neokolonialistisch frans-
brits Suez-avontuur, heeft opgevuld. 
Ook speelt het strategisch belang van 
de Middellandse Zee hier een rol, waar
bij we vaststellen dat niet alle arabische 
landen rond dit bekken even ingenomen 
zijn met de sovjet-penetratie. Bepaald 
Algerië schijnt daarvoor een (frans ?) 
alternatief te zoeken, terwijl de Sovjets 
— gedachtig de ervaringen — niet zo 
royaal meer met wapenleveranties om
springen als in het begin. 

Inmiddels heeft Frankrijk zich vlug
ger dan Engeland nieuwe vriendschap
pen in de arabische wereld verworven, 
terwijl Engeland sistematisch zijn pozi-
ties in het Midden-Oosten afbouwt. Of 
de reis van plaatsvervangend Labour-
voorzitter Brown een aktiever britse 
belangstelling voor de arabische mo
gendheden zal inluiden, moeten we af
wachten. 

We mogen intussen niet uit het oog 
verliezen dat de Palestijnen vechten 
voor de vestiging van een eigen staat, 
waarop ze dan toch minstens evenveel 
recht hebben als de Israëliërs. Een der 
oplossingen (een Israëlische staat naast 
een Palestijnse, in tegenstelling met een 
gemengde Palestijnse staat die in feite 
reeds bestaat, doch dan met een grote 
arabische minderheid zonder gelijke 
rechten) heeft momenteel geen schijn 
van kans. Vooralsnog wordt ook" in het 
Midden-Oosten het zelfbeschikkings
recht der volken met de voeten getre
den. 

Generaal Oejoekwoe. hoofd van het afgescheiden Biafra in zijn hoofdkwartier in het tans 
door een nigeriaans offensief bedreigde Owerri. Hangt nu het lot der Ibo's aan een zijden 

draad? 

DEZE WEEK 
IN DE WERELD 
• Naar aanleiding van de zaak der uit 

Cherbourg verdwenen kanonneerho-
ten worden twee hogere ambtenaren 
door de franse regering uit hun ambt 
ontzet en twee diplomatieke verte-
gevwoordigers van Israël te Parijs 
uitgewezen. Inmiddels verlaat een 
iraaks schip Cherbourg met 200 ton 
franse munitie aan boord Geruchten 
over franse wapenleveringen aan 
Eg?/pte worden gelogenstraft. 

• Vanuit Libanon ontvoerden El-Fat-
tah-strijders een Israëliër met als ge
volg de ontvoering van 21 Libanezen 
door israëlische kommandos, terwijl 
andere Israëlische kommando's het 
jongste type van een russische radar-
installatie m Egypte gaan roven 

• Akkoord tussen Washington en Pre
toria over levering van goud aan het 
Internationaal Monetair Fonds. 

• De russische toponderhandelaar 
Koetznetsov voor russisch-chinese 
besprekingen terug te Peking, waar 
geruchten de ronde doen over een 
strijd tussen « kroonprins » Lin Piao 
en premier Tsjoe En Lat. 

• Ingevolge het nigeriaans offensief 
wordt de toestand van Biafra « be
nard» genoemd Biafraans regerings
centrum Owerri met inname be
dreigd. 

• Reeks 1970 vliegtuigkapingen ge
opend met braziliaanse « Caravelle » 
die door leden van de braziliaanse 
oppozitie naar Kuba wordt afgeleid. 
In 1969 werden in totaal 63 vliegtui
gen in Noord- en Zuid-Amerika ge
kaapt. 

• Kongo Brazzaville roept zich uit tot 
volksdemokratie, met rode vlag als 
nationaal simbool en de « Interna
tionale » als volkslied. 

• Griepepidemie heeft praktisch gans 
Europa besmet. In de Sovjet-Ünie 
worden 30 miljoen personen tegen 
griep ingeënt. 

• Oostduits gezin van 8 leden, waarvan 
6 kinderen minder dan 14 jaar, over 
de bevroren Elbe naar West-Duits
land gevlucht 

Tijdens het voorbije Jaar versckeen, 
natuurlijk vrijwel onopgemerkt, een boek 
over het wegennet dat door de Romeinen 
werd aangelegd. Gedurende de periode 
van hun bezetting en kolonisatie in het 
grootste gedeelte van West-Europa heba 
ben deze imperium-bouwers zo'n goed 
gekozen en stevige wegen gebouwd dat 
deze bijna tweeduizend jaar oude heen 
banen nog altijd de beste van Europa 
zijn. De schrijver van de vermelde studie 
is zeKs van mening dat zij nu nog beter 
weerstand bieden aan het zware modern 
ne verkeer dan onze eigen moderne we» 
gen die het na niet al te veel jaren moe« 
ten afleggen. 

Bezetting, kolonizatie veronderstellea 
wegenbouw, maar dat geldt evenzeer 
voor elke grotere vorm van ekonomisch» 
ontwikkeling. De europese kolonizatia 
heeft 5n Afrika relatief weinig wegen 
achterlaten. Zit de ontwikkeling van hel 
vliegwezen daar voor iets tussen ? Heel 
waarschijnlijk ! Het is nu eenmaal veel 
gemakkelijker enkele primitieve landings
stroken aan te leggen dan vele kilometers 
wegen, om over stevige verkeersbanea 
en spoorwegen nog te zwijgen. 

Tans is in alle stilte beslist tot de 

TANZAM 
waarschijnlijk meest reusachtige onder* 
neming in Afrika : de bouw van een 
spoorweg tussen Dar-es-Salam en Kapiri 
Mposhi over een lengte van bijna twee* 
duizend kilometer over een zeer moei« 
lijk gebied. Een naam heeft deze spoor» 
weg al gekregen : de Tanzam. 

Dar-es-Salam is de hoofdstad en tegea 
lijk de belangrijkste havenstad van 
Tanzania, daar vertrekt de spoorweg, 
daar wordt de belangrijke « koper-gor» 
del t midden in Centraal-Afrika verbon» 
den met de Indische Oceaan, want het 
eindpunt Kapiri Mposhi dat vrijwel on
bekend is, ligt juist in die a koper-gor
del » in Zambia. Door die spoorweg 
zullen Tanzania en Zambia met elkaar 
worden verbonden, de naam is dus wel 
eenvoudig en juist gekozen. Terloops op
gemerkt : tot die nkoper-gordel» behoott 
ook het kopergebied in Katanga en ge
neraal Moboetoe zal wel niet zo heel blij 
zijn met de aantrekkingskracht die van 
deze rechtstreekse verbinding met de zee 
zal uitgaan ! 

De belangrijkheid van dit projekt over. 
treft die van de Assoeandam. De bouw
kosten worden nu al geschat op zo maar 
even 16 miljard frank, zonder rollend 
materiaal ! En toch kreeg dat reuzepro-
jekt slechts heel korte aandacht. De re
den is eenvoudig : het China van Mao 
zal de spoorweg financieel mogelijk ma
ken. Door een renteloze lening maar dio 
op zeven jaar moét terug betaald wor
den. 

Daar zit, natuurlijk naast de ekonomi-
sche betekenis, het politieke belang van 
dit projekt : na I960 meenden de Maoïs
ten Afrika tamelijk gemakkelijk tot hun 
revolutie te kunnen brengen ( denk aan 
de reis en aan de verklaringen vaa 
Tsjoe ! ), dat is hun mislukt. Nu proberen 
ze langs deze weg macht tf verwerven. 
Hebben ze dat van de Amerikanen g » 
leerd ? 
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DE WERELD IN BEELD 

Langs alle wegen van Noord-Vietnam wordt zonder ophouden gewerkt aan het herstel 
van de schade, toegebracht door amerikaanse vliegtuigen. 

:iiJilliiii!l!!!ii!!!!iij|Ji!i!i ijtlllli 

Ook achter het IJzeren Gordijn stellen zich de verkeersproblemen, die wij kennen in onze 
steden. Het Baross-plein te Boedapest kreeg een « tweede niveau »• 

^ 

Afrika wordt zich bewust van zijn eigen kuituur. Afrikaanse folklore-groepen '(vaak uan 
verrassend degelijk gehalte) zijn steeds vaker te gast in onze teater* 

WEINIG TOEKOMST 

De afrikaanse staat Dahomey 
is weinig bevolkt en voor afri
kaanse verhoudingen ook niet 
uitgestrekt. Toch heeft hij een 
eigen roem weten te verwer
ven : het is het land met jdĝ *?-' 
meeste staatsgrepen op de 
kortste tijd. Pas sinds 1968 on
afhankelijk, üreeg het bijna 
elk jaar een niéuwe prezident, 
telkens na een staatsgreep. 
Vier staatsgrepen verliepen 
zonder bloedvergieten; de laat
ste .(kort geleden) niet hele
maal : er waren toch maar drie 
slachtoffers. Twee lijfwachten 
werden gedood en de prezident 
werd gewond. De nieuwe pre
zident Koeandété is nauwelijks 
dertig jaar oud en stafchef van 
het legertje (1.500 manschap
pen). De vraag is, hoe die der
tigjarige zich zijn toekomst 
voorstelt! Prezident van Daho
mey worden is een riskante 
zaak. 

VOORZIENE UITGAVE 

De ontwikkeling van de bijna 
volledig door de techniek be
heerste maatschappij heeft 
waarschijnlijk nergens zo scha-
deli'jke gevolgen gehad als in 
de Verenigde Staten. De pro
blemen van de lucht- en war» 
terbévuiling, de vernietiging 
van de natuurlijk.- schoonheid 
zijn daar dan ook het scherpst. 
Een gekend figuur voor wat 
het opstellen van vooruitzich
ten betreft, Herman Kahn, 
heeft nu geschat dat de rege
ring en de zakenwereld in dat 
land in 1980 verplicht zullen 
zijn tien tot twintig miljard 
dollar per jaar uit te ge^en om' 
deze vijanden van gezondheid 
er. van de natuur te bestrijden. 
Maar dat zullen dan toch uitga
ven zijn voor een strijd die> 
louter beschermend en verde
digend is. De mens die zich be
schermt tegen zijn eigen werk. 

MODERN 
EN MIDDELEEUWS 

In de Centraal-Afrikaanse 
Republiek regeert een prezident 
die tot nog toe steeds door 
Frankrijk en de GauUe werd 
gesteund. Toch voelt de prezi
dent zich niet al te veilig. 
Daarom liet hij zijn rezidentie 
niet alleen beschermen door een 
fortje, maar bovendien het g&-
hele gebied omringen met een 
muur die vijf meter hoog is, 
nog een elektrische afscher
ming heeft en in het oog wordt 
gehouden door een speciaal te-
leviziesisteem. Een echt mid
deleeuws kasteel, maar dan met 
moderne middelen! Wat we 
echter helemaal niet mooi vin
den van mijnheer de prezident 
Bokassa is dat hij (met franse 
centen) de gehele installatie 
bestelde bij duitse firmas. 
Franse bladen vinden het echt 
onprettig! 

BIJNA VERGETEN STRIJD 

Wie herinnert zich nog nauw
keurig de strijd tussen het 
franse Secam-sisteem voor 
kleurentelevizie en het duitse 
Pal-sisteem ? Frankrijk en de 
Gaulle zijn toen weer eens om 
prestigeredenen een volledig 
eigen weg gegaa-, zoals dat 
ook (maar dan zonder de Gaul
le) gebeurde bij de gewone 
zwart - wit - televizie. Secam 
schijnt het steeds maar slech
ter te doen : zopas heeft ook 

Italië, een van de eerder zeld
zame landen dat nog niet geko
zen had, beslist niet Secam 
maar Pal te nemen. 

NIEUWE TAMTAM 

In geheel Europa en in de 
beide Amerika's is de radio al 
een hele tijd iets doodgewoons 
geworden. Zelfs de gevangenen 
beschikken over radiodistribu
tie. In Afrika is de triomftocht 
van de radio nog volop bezig. 
Maar de overwinning is toch al 
verzekerd. In de gróte en in de 
kleine steden van Oost- en 
West-Afrika beluisteren al een» 
entachtig procent van de bevol
king regelmatig radio. Sinds de 
grote onafhankelijkheidsgolf 
rond 1960 is ook 't aantal zend
stations dat in de eigen talen 
uitzendt geweldig gestegen. Er 
wordt in meer dan zevenhon
derd afrikaanse talen uitgezon
den. Juist daardoor is het mo
gelijk alle Afrikanen te berei
ken, want wij vergeten al te ge
makkelijk dat in de zogezegde 
franssprekende of engelsspre-
kende landen van Afrika enkel 
een heel kleine bovenlaag 
(slecht) Frans of (slecht, maar 
meestal beter) Engels spreekt 
en schrijft. Van deze nieuwe 
tamtam zal in elk geval wel 
een meer opvoedende invloed 
uitgaan dan van de oude. 

MARXISTISCH 

Men hoeft niet te behoren 
tot de groep die meent dat het 
vandaag nodig is bij elk woord 
dat Marx neerschreef- te jui
chen en te buigen, om in te 
stemmen met dit woord van 
Karl Marx : «De eerste vrij
heid van de pers bestaat hierin 
dat zij geen handelszaak is». 
Nu in binnen- en buitenland de 
perskoncentraties steeds toene
men, zouden hier en daar een 
aantal schijn-marxisten dit 
woord mogen overwegen! De 
socialistische «Populaire» ver-» 
dween, «L'Humanité» (kom-
munistisch) zit in moeilijkhe
den, maar «Paris-Soir» regeert! 

EiNGENAARDIGE 
STATISTIEK 

Generaals sterven ook. In tijd 
van vrede even goed als tijdens 
een oorlog. Zo stierven tussen 
1945 en 1952 in de Sovjetunie 
jaarlijks gemiddeld 18,7 gene
raals. Dat waren ook n a-ooriog-
se jaren. In 1966 was dit aantal 
ai terug gevallen op twaalf. 
Maar tussen 14 januari en 20 
december 1969 werd het overlij
den meegedeeld van zo maar 
even vijfenzestig generaals. 
Eigenaardig genoeg is dit hoog 
aantal over lij dens nog als bet 
ware gekoncentreerd rond en
kele datums. Deze drie merk
waardige datums zijn : 22 ja
nuari, de dag van de aanslag op 
de regeringsauto tijdens de ent» 
vangst van de kosmonauten: S 
mei, toen de traditionele mili
taire parade op het Rode Plein 
werd afgelast; 21 december, de 
verjaardag van Stalin. Rond 22 
januari stierven negentien ge
neraals. In april en mei stier
ven er tweeëntwintig. En in de 
voorbereidingstijd voor de her
denking van Stalin stierven er 
nog eens twintig. Het kèn na
tuurlijk helemaal toeval zijn. 
Maar eigenaardig blijft die sta* 
tistiek toch wel. 
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ONZE SAMENLEVING iS VER GE

VORDERD. OP POLITIEK, SOCIAAL 

EN EKONOMISCH GEBIED WERD AL 

VEEL BEREIKT. DE GRONDVESTEN 

WAAROP ONZE SAMENLEVING 

RUST, HEBBEN TIENTALLEN EEU

WEN STRIJD GEVERGD ; ZE KUN

NEN, IN DE HUIDIGE OMSTANDIG

HEDEN EN ALS PRINCIPE, MOEILIJK 

VERBETERD WORDEN. AFGEZIEN 

VAN VERSCHILLENDE FOUTEN EN 

JEUG 
TEKORTKOMINGEN EN AFGEZIEN 

VAN BEPAALDE MINDERHEIDS-

GROEPEN IS ONZE STAATSINRICH

TING DEMOKRATISCH, VERSCHAFT 

ONZE EKONOMIE EEN BEHOORLIJ

KE LEVENSSTANDAARD, ZIJN ON

ZE MENSEN SOCIAAL BESCHERMD, 

LEVEN WIJ IN VRIJHEID EN KRIJGT 

IEDEREEN BEHOORLIJKE LEVENS

KANSEN. VEEL KONTESTATIEOB-

JEKTEN UIT VROEGERE TIJDEN EN 

ANP!EBE,PMAT?EN BESTAAN HIER 

OP DIT OGENBLIK NIÉT MEER, 

NOODGEDWONGEN RICHT DE 

JEUGD ZICH DUS EERST EN VOOR-

AL TEGEN DE ONVERMIJDELIJKE 

FOUTEN IN EEN ALLES BIJ ELKAAR 

GENOMEN NIET ZO SLECHT STEL-

SEL. IN DE ESSENTIE ZIJN DAT ECH

TER SLECHTS DETAILS. BELANGRIJ

KE MISSCHIEN, MAAR DETAILS. 

WIJ VINDEN DE KONTESTATIE TE

GEN DIE DETAILS ECHTER NOGAL 

AAN DE FLAUWE KANT, ALSOF DE 

JEUGD ER ZELF NIET IN GELOOFT 

EN DIKWIJLS VERSCHEURD IS 

DOOR INNERLIJKE VERDEELDHEID 

EN TEGENSTRIJDIGE HOUDINGEN. 

ZO ZIEN WIJ DE JEUGD ONDER 

DE VLAG DER VRIJHEID OPRUK

KEN TEGEN IEDER DIE IN NAAM 

DER GOEDE ZEDEN EEN OF ANDE

RS SMEERLAPPERIJ VERBIEDT, WAT 

ALGEMEEN « CENSUUR » WORDT 

GENOEMD. MAAR WIE EEN ANDE

RE MENING IS TOEGEDAAN, 

WORDT HET SPREKEN BELET. 

f' 
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ONTESTi 
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De jongeren gaan heftig te keer tegen po
litiek en politici, maar wie leidt hun op
tochten ? 

Zij eisen vooral — en terecht — inspraak 
en als ze die hebben zeggen ze weinig of 
niets. Zij willen volledige persvrijheid, maar 
wie hun kontestatie of eksessen op de kor
rel neemt, krijgt de volle laag. Zij willen 
verplicht onderwijs tot 18 jaar, maar de 
meeste tieners zijn het al kotsbeu als ze veer
tien zijn. Zij willen links geëngageerd zijn 
en kunnen niet verdragen dat iemand 
rechts geëngageerd wenst te zijn. Zij ver
werpen het materialisme van de konsump-
tiemaatschappij en verlangen meer studie-
en zakgeld. Onder luid gekrijs van « poli
tieke rotzooi > eisen zij — weer terecht — 
participatie door stemrecht vanaf 18 jaar. 
Zi) hebben wat tegen ons gerecht en stu
deren ijverig om advokaat of zelfs rechter 
te worden. Zij lachen.zich een kramp met 
bureaukratie en administratie en doen ijve
rig hun best om er een zeteltje te verove
ren. Zij verfoeien onderwijsstiuktuur, maar 
op het ministerie liggen duizehden aanvra
gen om een betrekking. 

AFBRAAK VAN HEILIGE HUISJES 

Allemaal kontestatieobjekten, maar som
mige weinig overtuigend en zeker van zeer 
voorbijgaande aard. We zouden onze jeugd 
echter groot onrecht aandoen, als we dach
ten dat het daarbij blijft. Zij heeft ook meer 
fundamentele eisen, en die zouden we wil
len noemen de afbraak van heilige huisjes. 

Er zijn een aantal zaken die tot dusver 
triomfantelijk alle voorgaande kontestatie-
stormen overleefden, een aantal waarden 
die overeind bleven als rotsen in de bran
ding en geroepen schenen om de eeuwen te 
trotseren. Wel, nu moeten zij eraan gelo
ven. We kunnen ze niet allemaal veimel-
den en beperken ons dus tot deze voorbeel
den : seks, vaderland, gezag en universiteit. 

Dat men kort spel wil maken met vele 
seksuele taboes hoeft wel geen betoog. Som
migen krijgen de indruk dat < onzedig > 
niet meer bestaat, geslachtelijk verkeer 
vóór het huwelijk gewone zaak is ( er is 
toch de « pil » ) , blote venten en vrouwen 
absoluut het toneel opmoeten, bedcrossing 
een moderne ontspanningsvorm, viije liefde 
uitgeroepen is tot dè liefde, studenten en 
studentinnen overal samenhokken, een pro
testmanifestatie zonder een naakte joffer 
bijna ondenkbaar wordt ; dat de oude mo
raal dient verworpen als rem op de ont
wikkeling van de i>ersoonlijkheid en als 
oorzaak van psichische spanningen, rem
mingen en kompleksen. 

Het zou niet eens zo verwonderlijk zijn 
als het waar was. Een mens is fizisth vol
wassen als hij veertien is en een universi
tair kan er aan denken een gezin te stich
ten als hij dertig is. Dat kan moeilijk an
ders dan problemen in het leven roepen. 

Maar betwist de meerderheid der jonge
ren - de kleine groep die in eksessen ver
valt buiten beschouwing gelaten - eigenlijk 
de grote bazisprincipes ? Komen huwelijk, 
monogamie, gezin werkelijk in het gedrang? 
Gaat het eigenlijk niet meer om bijkom-
--tigheden, ja, om een herwaardering van 

• 

de seksualiteit ? Is het huwelijk niet «in> 
Dat het wenselijk wordt geacht dat ooi 
priesters zouden mogen huwen en dat hc| 
wenselijk wordt geacht dat het huwelijk loi 
zou komen van materiële bekommemisser 
en dat men vindt dat een mislukt huwclijl 
beter kan ontbonden worden dan als lasi 
voortgesleept: is dat een wenzenlijke oppo 
zitie tegen het huwelijk zelf ? 

Dat het Vaderland met een hoofdlctteii 
in het gedrang komt kan ons moeilijk \erl 
bazen. Twintig lang leert men ons ruimeil 
te zien en Europees te denken. Twinti» i 
jaar lang vertelt men de jeugd van dt -
gruwelijke misdaden die in naam van het 
Vaderland werden gepleegd. Twintig jaai 
lang worden zij dagelijks gekonfroiiLcerd 
met de meest idiote vormen van staatsna-
tionalisme en met de onnozelste absurditei' 
ïen die het welzijn van het Vaderland 
blijkbaar noodzakelijk maakt. 

De moderne jeugd is daaibij ki nch ' 
aangelegd en goed ontwikkeld ; zij weet 
zeer goed dat begrippen als vaderland en 
vaderlandsliefde zeer relatief zijn. Is heï 
verwonderljk dat zij anders denkt dan de 
anderen, nog opgevoed met vaderlandslio 
vende dogma's uit de 19de eeuw, bloeiiijd 
van het patriottisme, en met slogans die 
ondertussen, in de tweede wereldoorlog ê 
sneuveld zijn ? 

De jeugd betwist het gezag van pa et 
van ma, van de staat en van de kerk, \at 
de schoolmeester en van de sergeant. Dal 
geeff aanleiding tot geweldige botsingen. 

Zij, die nog rondlopen met spreekwooi 
den als dat van de liefliebbende vader dis 
de roede niet spaart { maar er ook mei 
erg meer ingeloven ) , moeten zich tod 
ook eens afvragen of het allemaal we! zo 
in orde is met het gezag waarachter ze ziet 
zo veilig voelen, maar waarvan helemaal 
niet zeker is of ze het ooit werkelijk heb
ben kunnen vestigen. De waakhond losla 
ten lijkt ons minder een vorm van gczaj 
dan er voor te zorgen dat het beest in 7ijn ^ 
hok kan blijven. En welke instantie is lO 
België al vooruitziend genoeg geweest om 
de jeugd vóór te zijn en uitbarstingen MSI 
geweld overbodig te maken ? 

Dat de kerk gekontesteerd wordt ? Is 2< 
zelf innerlijk niet in een woeste konicsta' 
tiestrijd gewikkeld ? Gooit ze zelf niet h^ 
ene principe na het andere overboord, 
precies onder druk van de jongeren is 
eigen kring ? Kan men verwachten dat de 
jonge kontestanten buiten de kerk lijd' 
zaam en geduldig zullen wachten tot RO' 
me zich met decennia vei traging aanpast î  
aan bepaalde realiteiten in de moderne i 
samenleving ? f 

De jeugd kontesteeii de komsumptie-
maatschappij, waarin zij het goed heeft̂  j 
De kontestatiebeweging is zelfs ontstaan xj^ 
de meest luksucuze konsumptiemaatschap' 
pij die ooit bestaan heeft, de Verenigde 
Staten. De « paus » der kontestanten, 
Marcuse, is een Amerikaan ( zij het van 
duitse afkomst ) . 

Nochtans zijn ook de kontesterende jon
gens en meisjes niet afkerig van sportwa
gens en transistors en hun marihuanasig* 
retten zijn niet goedkoper dan de oudfi 
« fleur de matelas >, evenmin als b** 
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slordige kledij goedkoper is dan propere 
konfektiepakken. 

Volgens sommigen staat er echter iets 
anders op het spel. De jongeien zouden 
zich minder verzetten tegen de aangebo
den artikelen, dan tegen de opdnngeiig-
heid waarmee de reklame ze aanbiedt. Zij 
zouden de reklame, die de mens al een 
kwart eeuw aantast tot in zijn diepste we^ 
zen, tot in zijn instinkten en kompleksen, 
die hem uitroept tot een mindeiwaardig 
wezen als hij niet dit of dat koopt, harts-
grondig beu zijn vooral omdat zij veel van 
de aangeboden koopwaar toch niet kun
nen kopen. Zij zouden, in één woord, de 
reklame aanvoelen als een aanslag op hun 
persoonlijkheid en zich daartegen te weer 
stellen. Dat de ouderen het minder doen 
wordt dan verklaard door het feit dat zij 
nog steeds verrukt zijn door de overvloed 
van goederen die over hun hoofd worden 
uitgestort en waaraan zij, in tegenstelling 
tot de jeugd, niet van kindsbeen af ge
wend zijn. 

Er zijn er die zo vei gaan beweren dat 
het feit, dat men in de oosteuropese landen 
de jeugdkontestatie minder scherp aan
voelt dan bij ons, minder te wijten is aan 
een sterker gezagsapparatuur dan aan een 
minder intensief en minder spitsvondig ge
voerde publiciteit. 

Een laatste fel omstreden objekt js de 
universiteit. De jongeren zijn absoluut 
niet ontevreden over het bestaan ervan, 
maar wel o m. over de struktuur, de socia
le ordening, de programma's, de verhou
dingen naar binnen en naar buiten, de 
examens, de rekrutering der studenten. 
Hebben zij helemaal ongelijk ? Zijn onze 
universiteiten niet te veel kaste-universi-
teiten, waarvan de toegang meer bepaald 
wordt door de hoeveelheid centen van pa
pa dan door de heveelheid intellekt en 
werklust van zoon of dochter ? De vraag 
in hoeverre één prof zich beslissend mag 
uitspreken over de verdere levensloop van 
jonge mensen - « buizen » of niet - is een 
ernstige vraag. Een zg. kritische universi
teit zou een goed ding zijn. Veel program
ma's zijn in menig opzicht absurd. De 
studies zijn te veel afgestemd op rende
ment in het ekonomisch proces en te 
weinig op het leven als mens van onze 
tijd. Ze zijn volgens velen te sterk georiën
teerd in de richting van de « vakidioot > 
en het werken-zonder-te-weten-wat-men-
doet. 

Wanneer men al die dingen nu zo ge
groepeerd ziet staan, dan beseft men daï 

men dat alles al veel vroeger heeft opge
merkt, dat het allemaal niet nieuw is. Maar 
dan rijst ook dadelijk de vraag waarom 
men het vioeger nooit voldoende scherp 
aan de kaak heeft gesteld, zoals de jeugd 
het vandaag wel doet. 

DE OUDEREN 

Tegenover staan dat alles staan de ou
deren toch wel een beetje bevreesd. Vooral 
omdat, zoals reeds gezegd, simbolen en 
simptomen nogal eens verward worden 
met de essentie van de kontestatie, omdat 
men wel eens te veel aandacht besteedt 

aan de eksessen en omdat het niet zo ge
makkelijk is door te diingen tot de kern 
van de zaak die zo zoigvvildig omhuld 
wordt door de mantel der kommerciéle 
belangen, vanzelfspiekend veel meer ge-
inteiesseerd in de bijkomstigheden dan in 
de hoofdzaak. 

Er is op de rug van de kontestatie een 
werkelijke industrie gegroeid, die in de 
kontestatie een gemakkelijk middel ziet 
om een hele boel produkten, van fonopla-
ten tot slodderbroeken, op de markt te 
brengen Het verzet tegen de konsumptie-
niaatschappij is een nieuwe vorm van kon-
sumptie geworden en het blijkt meer en 
meer dat deze maatschappij harder is om 
kraken dan velen denken. 

Nochtans staat o.i., ondanks die inner
lijke verzwakking, de kontestatie sterker 
dan ooit het geval was. Haar klassieke 
« vijand » - de reaktionair-gezinde oude
ren - voelt zich namelijk eerder zwak. 

De eerbied die men hun eeuwen lang 
toegedragen heeft en die vaak aan de ba-
zis lag van de verdeling van de macht in 
de maatschappij, bestaat niet meer Met 
zijn zeldzaamheid heeft de ouderdom zijn 
waarde veiloren. Daarenboven evolueert 
onze tijd zo snel dat het klassieke wapen 
van de ouderen, de ervaring, eerder een 
hinder dan een hulp is geworden. De vele 
nieuwe situaties en problemen zijn voor 
de ouderen even nieuw als voor de jonge
ren, die er zich bovendien gemakkelijker 
bij aanpassen. 

Wij zien trouwens dat meer en meer 
ouderen, in plaats van aanspraak te ma
ken op hun voorrechten als ouderen, maar 
één bekommernis meer hebben : jong 
worden Het hoeft dus helemaal geen ver-
wondeiing te baren dat er ook een < ver
jongingsindustrie » gegroeid is met kos-
metika, haarvelfmiddelen en dito groeimid-
delen, pruiken, valse « onderdelen », plas
tische chiiurgie en veijongingskuren. En 
het is even duidelijk dat de verschillende 
takken van de industrie zuiver naar de 
jeugd geoiiënteerd zijn. Om ons tot de 
tekstiel te beperken : mini-rokken en 
transparante bloesjes zijn bedacht in funk-
tie van jeugdige benen en boezems. Als de 
ouderen er toch aan meedoen, is dat een 
bewijs te meer dat ze hxxn stellingen ach
ter de boistwcring van hun ouderdom op
geven. >'••> 

KOELEN ZONDER BLAZEN ? 

Wat gaat nu het rezultaat zijn van heel 
die kontestatiebeweging, die zelf zo hetfig 
gekontesteeid wordt, zowel door jongeren 

als door ouderen ? G<iat l>et allemaal koe
len zonder blazen ? 

-VVij denken • in zekere zin wel, omdat 
wi) \erwachten dal de eksessen weinig of 
geen sporen zullen nalaten." 

De ernstige kern van de kontestatie, zo
als de strijd tegen de « taboes », zal noch
tans wèl sporen nalaten en heeft er nu 
reeds onuitwisbare getiokken. Geen enkele 
kon tra kontestatie in de kerk bij vooi beeld 
zal alle sporen van de kontestatie doen 
veidwijnen. evenmin als de kontra-refor
matie destijds de reformatie kon ongedaarl 
maken. Sommige heilige huisjes in onze 
samenleving werden omgeduwd en zullen 
nooit meer opgetrokken worden. De na« 
kontestaire tijd zal er alleszins anders uit
zien dan de pré-kontestaiie. 

Maar is dat alles verkeerd ? Wij gelo 
ven het, eerlijk niet. 

Ontdaan van de scherpe punten der 
overdrijvingen, dus zonder de kultus van 
de pornografie, zonder de onderpaster 
met-de-vele-lieven, zonder de kasseistenen 
tegen de knikker van soms toch onschuldi
ge sjampetters, zonder de blijde roes van 
min of meer onschuldige drug's, zonder 
topless'e grootmoeders, zonder vernielde 
aula's, zonder afgetoekte ouders, zonder 
goten vol studenten en studentinnen, zon
der sloidige luizekoppen en rafelige (dure)] 
kleren voelen wij wel wat voor de samen
leving die de kontestanten op de puinen 
van de oude willen optrekken. Het lijki 
ons niet veel kwaad te kunnen dat man en 
vrouw aan het samenleven met elkaai wat 
meer pret gaan beleven dan in de middel
eeuwen als heilzaam werd beschouwd Het 
zou ons niet verdrieten dat wq onze kin
deren niet als misdadigers moesten achter
volgen, omdat zij mens genoeg geworden 
zijn. Het lokt ons wel aan in een wehaari-
staat te leven, met massa's koopbare pro
dukten om ons heen. zonder dat men ons 
bij ieder pakje margarine een mmder-
waardigheidskompleks probeert aan te 
smeren. 

Een pastoor die ons probeeit te helpen, 
in plaats van lang voor onze dood alvast 
naar de hel te verwijzen lijkt on'- een 
staal van een mens. Een unrversitcii waar 
men m.ensen vormt, in staat om een goede 
samenleving op te bouwen in plaats van er 

'•''geld te beleggen, Vinden^'<»tj-'een verbete
ring. 

Vele ouderen hebben tenslotte altijd die 
dingen gewild. Misschien hebben zu ze 
niet verkregen, omdat zij ze niet mei vol
doende overtuiging hebben opgeëist Da£ 
de jongeren hen dat in de schoenen «rhui-
ven.Nwillen zij wel slikken In de hoop dai 
de jeugd méér zal bereiken 

\'W lirVlillIlllu™»F|l'i«l[fl :l' 
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[1970 IS UITGEROEPEN TOT HET 

E U R O P E E S NATUURBESCHER-

AAINGSJAAR. ONS WEEKBLAD, DUS 

OOK DE PAGINA VOOR DE 

VROUW, ZAL IN DE LOOP VAN DIT 

JAAR HET ZIJNE ER TOE BIJDRA

GEN OM DE GEDACHTE VAN DE 

NATUURBESCHERMING TE PROPA

GEREN. EEN DER ZWAARSTE IN

SPANNINGEN DIE DE MENS IN DE 

KOMENDE JAREN ZAL MOETEN 

LEVEREN, IS DE INSPANNING OM 

ZIJN WERELD LEEFBAAR TE HOU

DEN. BIJ HET BUNDELEN VAN DE 

ENERGIE VOOR DEZE INSPAN

NING WIL « WIJ » MEDE AAN DE 

SPITS STAAN. OOK « HAAR EIGEN 

WIJSJE » ZAL REGELMATIG WIJ

ZEN OP PROBLEMEN TER ZAKE EN 

AKTIVITEITEN IN DIT VERBAND IN

GERICHT VOORSTELLEN EN VER

KLAREN. 

NEEM NU 
HET WATER 

s.O.S. 

^smdda3riü 

'U3SS9 
•g itinz up5|pjY G. 
'uaqiBj *tti3(qi34ijDj 

^s^pjupiipuiUQa^jB'; 
AU jipiu 3jny| 3s»ip 

«WjijDBJ |éijug liz si 

fe^Tick,die 

fêBIèistift 

ue ud)S3q uiB 1^^ 
iKlipBUI ^|pi{iu 
luöiiie 
ipun 

De fabrieksschouwen zijn de barov^eters van onze 
welstand maar tegeliikertijd laten zij zwarte spo
ken op ons los die angstwekkend boven onze samen

leving fladderen. 

Wij behoren tot een generatie mensen 
die kunnen zeggen: «Wij hebben nog ge
weten dat die rivier, die stroom, de vij
ver of de beek vol vis zat en klaar wa
ter had zodat je tot op de grond kon 
kijken ». 

Wij behoren tot de groep die dat alle
maal heeft zien veranderen. 

Waar vroeger langs onze waterlopen 
rijen vissers zaten, weigert men tans op 
de oever een huis te bouwen of een 
woning te betrekken. Men schrikt er 
zelfs voor terug, langs het water een 
wandeling te maken. 

Het afvalwater laten wij ongekontro-
leerd lopen daar waar het wil ; het in
dustriewater komt in stromen en rivie
ren terecht zonder dat wij goed beseffen 
dat we dagelijks moedwillig meehelpen 
aan 'n massale moord op de natuur, die 
wel eens een zelfmoord voor de mensen 
zou kunnen worden. 

De waterbevuiling houdt ons niet be
zig... 

Wij schrikken wel even op wanneer 
er wat gebeurt dat grote koppen in de 
kranten krijgt, zoals de vergiftiging van 
de Rijn of de ramp met de Torry Can-
nyon. De gebeurtenissen in de wereld 
volgen mekaar zo snel op, zijn zo spek-
takulair dat ze ons zaken zoals de wa
terbevuiling doen vergeten... Wij, die 
als regel steeds hebben aangenomen dat 
water van nature fris en rein is, hebben 
dagelijks het bewijs dat het helemaal zo 
niet is. En toch reageren wij niet... 

Er moeten mensen komen die ons er 
voortdurend aan herinneren dat wij een 
van onze belangrijkste troeven aan het 
verspelen zijn wanneer wij het water, 
dat wij als brood zo nodig hebben, laten 
vervuilen. 

Er wordt wel wat aan gedaan, echter 
veel te weinig. Op dat weinige willen 
wij dan toch even de aandacht vestigen. 

Sinds 1964 is er te St Niklaas een zui
veringsstation, doodgewoon omdat het 
er komen moest : het was een noodzaak 
geworden. 

Het rioolwater, rot van detergenten 
uit wasbakken en baden, het afvalwater 
uit fabrieken, dodelijk door de chemi
sche bewerkingen, begon een gevaar te 
betekenen voor de volksgezondheid. De 
beken waren nog enkel open riolen 
waar elk leven reeds lang onmogelijk 
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Hoelang nog zullen onze kin
deren onhekomTnerd op het 
strand kunnen spelen ? Wij 
weten het niet. Wat wij wel 
weten is : als de waterver
ontreiniging zo verder gaat 
zal het niet lang meer duren 
eer zij in een poel van olie 
en andere viezigheid hun 
vakantie zullen beleven... 

was, ze verspreidden een vreselijke 
stank. De klachten werden zo menig
vuldig dat de overheid niets anders 
meer kon dan ingrijpen. Eind 1959 wer
den de werken begonnen en in april 
1964 trad het waterzuiveringsstation in 
werking. Het bouwen had ongeveer viif-
tig miljoen gekost. Cirka 1000 kubieke 
meter per uur onrein water wordt zon
der enige chemische bewerking bioio» 
gisch iuiver gemaakt. Over deze tech
nische bewerking kunnen wij het a's 
leken moeilijk hebben; wel even een 
oppervlakkig overzicht : in de bakterie-
bedden — open ronde tanks met 25 ra, 
diameter — wordt onrein water gezui
verd door schuring op lavastenen uit 
het Eifelgebergte. Het rioolwater levert 
een grote hoeveelheid slib dat, wanneer 
het tot 25 graden wordt verwarmd, een 
metaangas vrijmaakt (kleur- en reuk
loos gas dat bestaat uit 1 atoom koolstof 
en 4 atomen waterstof, dat uit moeras
sen opstijgt, en bij verbranding warmte 
en licht geeft). Men heeft getracht het 
slib als meststof te verkopen, maar ae 
vervoerkosten overtroffen de waarde. 
Eén kamion slib van 7 ton werd slechts 
aan 50 fr verkocht. Dit tussen haakies, 
want het heeft rechtstreeks niets te ma
ken met het gestelde probleem. Voorlo
pig verdwijnt het slib naar het stort. 
Bij méér-produktie zal men het moeten 
verbranden. 

Het gezuiverde water wordt terug 
naar de waterlopen afgevoerd, o.a. naar 
de vaart van Stekene waar het door de 
Moervaart en het kanaal Gent-Terneu-
zen naar de Westerschelde loopt als 
reukloos en klaar water. Voor 1964 wa
ren al de vissers langs de vaarten ver
dwenen; sinds die tijd leverde men meer 
dan duizend visvergunningen af. 

Het meest interesseert ons het drink
water. De vraag naar drinkwater is zeer 
groot en vermeerdert nog met de dag. 
De voorraden dalen, onder meer omriat 
het grondwaterpeil daalt. Vroeger haal
de men op twintig meter diepte wa'^^r 
boven, nu is het soms slechts tussen -ie 
drie- en de vierhonderd meter te van
den... De waterzuiveringsstations zul
len dit euvel moeten verhelpen : het op
pervlaktewater dient immers mepr en 
meer te worden ingeschakeld. 

België staat op gebied van de water
zuiveringsstations nog zeer ver achter. 
Ons land heeft een zestigtal stations, 
daar waar het er eigenliik zp^shnnderd 
zou moeten hebben. 

In Friesland, waar men .nei jnj^eveer 
dezelfde problemen opgescheept zit 
(weliswaar niet in dezelfde omvang om
dat door de overvloed het water zich
zelf reinigt), kwam er van overheids
wege een regeling tot stand die eist dat 
zuivelfabrieken en woonkernen van 
meer dan zevenhonderd inwoners een 
zuiveringsinstallatie moeten bouwen. 
Een niet ongewettigde eis. 

Het is zeker niet gemakkelijk om de 
leefruimte van een zo druk gebied als 
het onze rein en leefbaar te houden. Ho
pelijk dringt het in al de landen van het 
drukbevolkte Europa door dat 1970 het 
jaar van de natuurbescherming is En 
nu eens niet om enkele hooggeplaatste 
heren lekkertjes in de kijker te laten 
lopen. 

Zorg voor de bescherming van de 
leefwereld mag veel geld kosten : het 
gaat tenslotte om de mens. En die lijkt 
ons belangrijk genoeg. 

Het was niet zo mis van de Volksunie, 
haar kongres van april 1969 te titel 
«voor een leefbare wereld» te geven... 
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even uitblazen 

De vraag naar kort, licht verteerbaar en toch degelijk leesgoed neemt 
alsmaar toe in deze jachtige tijd, die steeds minder gelegenheid gaat bie
den om langademige lektuur door te nemen. Even uitblazen met een 
boek zou men het kunnen noemen : een of ander bundeltje met korte 
stukken die op trein of tram, 's middags op kantoor en desnoods zelfs 
tussen twee tv-programma's in kunnen gelezen worden. De uitgeverij 
Heideland voorziet de boekenmarkt op gezette tijden van deze fel ge
vraagde bundeltjes; ze waakt er overigens ook over, dat deze ontspan
ningsliteratuur bij uitstek in haar fonds slechts een kans maakt, als ze 
op een behoorlijk peil is. 

In fraaie plasticbandjes met prettige, 
veelkleurige omslag liggen voor ons een 
vijftal Heideland-uitgaven van gekende 
en erkende humoristische auteurs : Jos 
Ghysen, Gaston Durnez, Piet Theys en 
Louis Verbeeck. 

Van Jos Ghysen mag u in geen geval 
missen «Lachen bij het ontbijt». De 
limburgse radioman heeft destijds reeds 
een verzameling van joernalistieke ke
rneis netjes uitgeknipt en aangeboden 
in het bundeltje « Mensen is misselijk ». 
«Lachen bij het ontbijt» is daar een 
voortzetting van. Beter dan een hele 
uitleg is het citeren van één der door 
Ghysen uitgeknipte onvrijwillige kol
derpareltjes : «... de reeds aangeleerde 
danspasjes zullen in vogelvlucht her
haald worden». Meer dan één ontbijt 
kan opgevrolijkt worden met dit bun
deltje en de eindeloze reeks grim- of 
glimlachjes die het oproept. 

Jos Ghysen heeft dit jaar eens te 
meer de Ronde van Frankrijk gevolgd. 
De radiokroniekjes die hij over deze 

« ronde van Eddy » maakte, liet hij door 
Heideland bundelen in « De ronde van 
de derde man». Goede wijn behoeft 
geen krans en Ghysen's kursiefjes wor
den zozeer gewaardeerd, dat we ons 
kunnen beperken tot het vermelden van 
het bestaan van deze bundel : aftrok 
vindt hij dan vanzelf wel. 

Sinds jaren beschikt de BR.T.-radio 
over een schitterende ploeg van sport-
reporters; hun radiowerk, dat de sport 
niet hoger tilt dan noodzakelijk, is ook 
voor niet-sportliefhebbers uiterst ge
nietbaar. De verdienste daarvan komt 
in hoge mate toe aan Piet Theys. Theys 
heeft echter nog andere dan sportieve 
koorden op zijn boog : hij is een leve
rancier van zeer goede kabaretteksten, 
kursiefjes, kolderverzen en noem maar 
op. Een boekje van hem, maar zonder 
sport, is «Pietjesbak». Wie een licht
voetige muze op bezoek wil hebben 
thuis, spele met Theys maar een paar 
uur pietjesbak. 

De faam van Gaston Durnez hoeft 

niet meer te worden gemaakt. « Zondag 
in de week» bundelt een aantal van 
zijn beste kursiefjes : prettige, maar 
zeer menselijke en vaak met een tik
keltje grote mensen-verdriet gekruide 
stukjes over kinderen. Ontspanningsli
teratuur op haar best. 

Ook Louis Verbeeck is een van Vlaan-
derens erkende lollebroers. In « De Mor-
genman» liet hij kursiefjes en kolder
verzen bundelen, die oorspronkelijk ver
schenen in het « Belang van Limburg » 
of die voor het eerst via de radio in de 
huiskamer kwamen. 

De twee bundeltjes van Jos Ghysen 
kosten 95 fr, de drie overige 105 fr. Wie 
daaruit mocht besluiten dat Ghysen tien 
frank minder waard is dan de anderen, 
heeft het mis voor : het is een kwestie 
van bladzijden (minder dan 100 blz. bij 
Ghysen en zowat 120 blz. bij de overi
gen). 

De B.R.T.-radioploeg (Piet Theys, Jan 
Wauters en Mare Stassyns) die dit jaar 
de Ronde van Frankrijk versloeg, heeft 
bij Heideland de Vlaamse Pocket nr 243 
laten uitgeven onder de titel « Dagboek 
van de Ronde die Eddy won ». De ontel
bare Merckx-fans zullen dit boekje, 
waar nu eens letterlijk alles in staat tot 
en met de uitslagen van de ritten en het 
palmares van Merckx, niet willen mis
sen. 

Ook Jos Ghysen schrijft geregeld zijn 
Vlaamse Pocket vol. « Met een majoor 
op schoot» bevat kursiefjes waarvan er 
een aantal reeds zowat vijftien jaar oud 
zijn. Wie «de volledige Ghysen» wil 
hebben en die oude stukjes nog in zijn 
verzameling mist, komt tans aan zijn 
trekken. 

De stevigste brok Heideland-ontspan
ningliteratuur hebben we voor het 
laatst gehouden. Als nummer 242 ver
scheen in de reeks Vlaamse Pockets de 
bundel kortverhalen « Vierde dimensie » 
van John Flanders De Gentenaar Jean 
Ray (John Flanders) heeft moeten 
wachten tot na z'n dood (1964) vooraleer 
hem de roem en de bekendheid werd 
gegeven waarop hij altijd al recht had. 
Heideland heeft deze (her-) ontdekte 
Flanders bekend gemaakt met de pocket 
« Gejaagd door de angst», die enkele ja
ren geleden verscheen Flanders is een 
grootmeester van de fantastische verha
len, van de griezelingen in de traditie 
van bijvoorbeeld een Poe. De korte ver
halen lezen snel en vlot. Er eentje per 
avond doormaken bezorgt uren van na-
genot : lektuur die de eigen fantazie op 
drift helpt. 

Al deze Vlaamse Poeckets kosten 40 
fr 

Ook andere uitgeverijen hebben bun
dels met kursiefjes in hun fonds. Een 
voortreffelijke bundel is « Lachen tot je 
zwart bent», geschreven door Herman 
De Coninck en uitgegeven door Boeken-
gilde De Clauwaert te Leuven. De mee
ste van deze stukjes werden oorspronke
lijk geschreven voor het leuvens studen
tenblad « Universitas », onder het pseu
doniem Van Pimpelgem. Het bundeltje 
van 67 blz. (18 fr) heeft ons alvast ge
leerd, dat Herman De Coninck tussen 
de erkende grootheden van de Vlaamse 
«schuinschrijverii» met ere heeft post
gevat. 

Dat Achiel Van Acker in zijn ledige 
(en misschien zelfs wel in zijn voorzit-
terlijke Kamerzetel) een dichter is, mag 
als algemeen geweten worden be
schouwd. Sinds enkele tijd heeft de Ka
mervoorzitter ook postgevat onder wat 
wij (niet oneerbiedig) de «entertainers» 
zouden durven noemen. Bij Lannoo te 
Tielt verscheen een pocket «Puntdich
ten en grafschriften» van Van Acker 
(96 blz, 80 fr) die we om twee redenen 
kunnen aanraden. Ten eerste verschaf
fen deze stukjes een beter inzicht in de 
persoonlijkheid van de auteur en met 
die persoonlijkheid hebben we dan, ook 
en /ooral buiten het letterkundig do
mein, toch voldoende te maken. En ten 
tweede bezitten ze een onmiskenbare 
literaire waarde. Niet alleen als kurio-
sum dus, maar ook als volwaardige lek
tuur gunnen we deze bundel een ruime 
verspreiding. 

Blijft tenslotte nog even te vermel
den dat als Vlaamse Pocket nr 239 bij 
Heideland de heruitgave verscheen van 
enkele van de beste novellen van Ernest 
Claes, onder de titel « De moeder en de 
drie soldaten ». Uitstekende gelegenheid 
om deze hoogtepunten van Claes's oeu
vre In handen te geven van de jeugd. 

DATNeETU... 

• • • welen • • • 

Naar aanleiding van haar vijj-
tigjarig bestaansjubileum en ter 
nagedachtenis van haar mede
stichter Jef Van Hoof werd door 
de v.z.w. « de Crans » in 1967 een 
inschrijving geopend voor het bij
eenbrengen van gelden voor een 
Jef Van Hoof-prijs voor koorwerk 
Dit doel is tans bereikt : in 1971 
zal de prijs voor de eerste maal 
worden toegekend. De vlaamse 
komponisten worden uitgenodigd, 
mee te dingen. Ze kunnen hun 
manuskripten inzenden tot einde 
1970 naar « de Crans », Blauwmoe-
zelstraat 2, 2000 Antwerpen, al
waar ook het reglement van de 
wedstrijd te bekomen is. De jury 
werd als volgd samengesteld . 
prof. dr. P. Nuten, Leonce Gras 
A. De Klerk (Nederland). Ernest 
van der Eycken en Peter Aerts. 

« Een leeuw in de winter » van 
James Goldman — zopas ook nog 
als film met Peter O'Toole in de 
titelrol op de markt verschenen — 
gaat op 10 januari in het Neder
lands Toneel Gent in première In 
de rolbezetting : Jef Demedts, Ma-
rilou Hermans, Gabriel Van Lan-
deghem, Hugo Van den Berghe. 
Eddy Asselberghs en last but not 
least Vlaanderens grote tooneelda-
me Tine Balder, speciaal uit Zuid-
Afrika overgekomen. 

« 40 Karaats » van Barillet en 
en Grédy gaat op 17 januari om 
ÈO u. in première in de Koninklij
ke Vlaamse Schouwburg te Brus
sel. Dit franse boulevardstuk blijkt 
een kassukses te zijn. Regie 
Anton Peeters. In de rolbe
zetting Yvonne Lex, Senne Roe-
faer e.a. 

Als gastvoorstellingen van ne-
derlandse^ gezelschappen noteren 
we op 20 januari om 20 u. « Jon
gens onder elkaar » van Mart 
Crowley door « Centrum » en op 
27 januari « De Gijzelaar » van 
Brendan Brehon door « zuidelijk 
Toneel Globe », een ierse tragi
komedie. Ten slotte nog « De Huis
bewaarder » van Harold Pinter 
met Julien Schoenaerts op 21 ja
nuari, om 14 u. (schoolmatinee) 

De Beursschouwburg Brussel 
programmeert voor januari « Dag-
boek van een krankzinnige » van 
Gogol (praktisch de hele maand) 
en « Erasmuze » (12. 19 en 26 ja
nuari). Vrijdag^ 30 januari wordt 
« Een vredesduif braden » van Jan 
Chistiaens opgevoerd. 

• • • beKlIKen • • • 

Pief Van den Buys is een auto-
didakt in de schilderkunst, tevens 
arbeider en eoopressionist, wat zo
als Johan Ballegeer tijdens de 
opening van de tentoonstelling in 
de Generale Galerij te Oostende, 
onderstreepte helemaal geen «sha
me and scandal in the family » 
is. Hij wordt sterk gedreven door 
een onbewuste en meer uitgespro
ken liefde tot uitbeelding als ge
zin, arbeid en natuur. Een jong 
talent dat belooft en voorlopig be
ter is als hij met het paletmes 
werkt dan met de borstel. Een 
knaap om in het oog te houden. 

Gisteren vrijdag ging in de Van 
Eyckstudio van de V.T.B, te Gent, 
Kalandenberg de tweejaarlijkse 
tartoontentoonstelling van de 
V.T.B. open. Voor de wedstrijd had 
de jury niet minder dan 575 in
zendingen te verwerken. Tot 22 
januari, dagelijks van 10 tot 18 u.. 
's zondags van 10 tot 13 u. 
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p.l.a. nuyens: 

paler Lj. callewaeri 

« De geschiedenis wordt gespeeld door personen. Een van diegenen die een 
stuk Vlaamse geschiedenis hebben gespeeld, is pater Callewaert ». Dit 
schrijft dr. Elaut in het « Woord Vooraf » der lijvige biografie van pater 

Callewaert, geschreven door pater Nuyens en uitgegeven door de Oranje
uitgaven. Een biografie, die tevens een stuk vlaamse geschiedschrijving is 
geworden. Er zijn in dit aan arbeid ongemeen rijke leven enkele grote 
epizoden geweest, tijdens de welke zijn naam met de vlaamse beweging 
zeer sterk verbonden werd. Er zijn in dit leven hoogtepunten en tegensla
gen van zijn volk. Er waren bij Callewaert twee grote drijvende krachten: 
een diepe religioziteit wars van kwezelarij en een zuiver vlaams-nationaal 
bewustzijn Zij vinden hun weerspiegeling in heel het leven : enerzijds 
m het groot apostolaatswerk, anderzijds in het onverbloemd getuigen voor 
het vlaamse recht, twee grote idealen in één groot dinamisme. 

Op beide teneinen vond patei Calle
waert de tema's en de inspiratie vooi zijn 
dubbele aktiviteit . die van een bezielend 
redenaar, die van een vlotschrii\end en 
naar de kern tastend auteur van vele ar
tikels, studies, boeken Nuyens heeft de 
dinamische figuur van pater Callewaert 
geplaatst in milieu en tijd : vanaf zijn 
jeugd. zi|n kollegejaren en het eerste fla-
minganlisme tot de tweede wereldoorlog, 
met zi|n nasleep \an repiessie, verguizing 
en herrijzende hoop. 

De aiueur wijdt uitvoerig uit over de 
belangiijkste fazen in dit strijdvaardig le
ven . het apostolaat tijdens de eerste we
reldoorlog in Engeland, de leiugkeer naar 
Vlaanderen en de eerste moeilijkheden met 

het franskiljons episkopaat, de verbanning 
naai letland, de terugkeei naar Vlaande
ren, de aktiviteit als hooldiodakteur van 
« Onze leugd », als sti(hier van het .St. 
rhoma.gLnootschap ; de \etdfdigmg \an 
de \laamse studentenbeweging "X K,\'..S. te
gen de K S.A., het doininikaans apostolaat 
in Vlaanderen en Noord-Nedciiand. de oor-
logs|aien en tenslotte het pioces, de ver-
ootdeling, de latere aktiviteit. 

De auteur heeft elke romantizering van 
de liguur \an pater Calle\\aett trachten te 
veimijden : hij wil het romantisme van de 
bewondering ontstijgen en de \olle waar
heid brengen in de nuchtere stijl van de 
kroniek 7ijn boek weid daaiom. naast een 
poging om tot n juist beeld te komen van 

werk en figuur van Callewaert, ook een 
weergeven van bepaalde epizoden en facet
ten uit onze jongs.te geschiedenis. Hoezeer 
dit nodig is, tilijkt uit de inleiding van de 
auteur waar hij zegt hoe een jong konfra
ter, komende uit K.S.A.-rangen, hem ver
telt dat hij nooit iets vernomen heeft over 
de geschiedenis der vlaamse studentenbe
weging, hoe door gemis aan voorlichting 
de problematiek van een eigen zelfstandig 
viaams jeugdleven in de klerikale organi-
zaties verwaarloosd werd. 

Een ander facet van onze jongste ge
schiedenis dat zeer duidelijk belicht wordt, 
is de bewust anti-vlaamse bedoeling der 
repressie. Het proces Callewaert is wel een 
der beste bewijsstukken. Daarenboven is 
het een tipische illustratie voor de wijze 
waarop de meeste processen toen gevoerd 
werden : zowel wat samenstelling van het 
dossier, geloofwaaidigheid der getuigen 

ten laste als anti-vlaamse mentaliteit van 
het gerecht betreft. 

Het wijzen op de kleinmenselijkheid en 
hatelijkheid van Callewaerts vijanden en 
verguizers mag dan al bijkomstig zijn in 
dit levensbeeld ; het is goed dat de auteur 
het doet en dat dit allemaal ook nog een» 
gezegd en geboekstaafd wordt : hoe de bis» 
schop van Gent aan Callewaert verbiedï 
ergens mis te gaan lezen omdat hij een cbe-
sproken persoon » is die zich beter op de 
achtergrond houdt ; hoe Schildwacht in 
< Het Volk > op de pas-gestrafte zijn ve
nijn uitspuwt ( de politieke rancune van 
een clan, merkt de auteur daarbij op ) ; 
en hoe de « aartsbloedhond > - de gewe
zen auditeur De Smedt - naar het bisdom 
schrijft dat hij geen lessen van gewezen 
incivieken te ontvangen heeft, omdat 
Callewaert in de antwerpse Artiestenmis in 
St Carolus gepredikt had. Ook dèt leert 
ons dit boek : hoe de volkse trouw, hej 
geestelijk idealisme, de morele moed ie
mand doen uitrijzen boven de kleine ha
telijkheid, de domme kleingeestigheid, het 
schraperig arrivisme. 

Om al het goede en schone dat pwter 
Callewaert aan Vlaanderen bracht heeft 
het échte Vlaanderen hem steeds zijn er
kentelijkheid uitgesproken. 

Een erkentelijkheid, die ook leeft in het 
werk van zijn orde-broeder, die wij daar
om danken. Want er is geen beter monu
ment voor deze grote Vlaming dan dit 
boek, waaruit hij ons weer tegemoettreedt 
zoals hij was : sterk, rechtlijnig, met een 
scherpe geest en een warm hart. 

Mogen vele jongeren in Vlaanderen dit 
boek lezen • zowel om de figuur van Cal
lewaert te leren kennen, als om tot een 
beter begrip te komen van wat gisteren de 
kiem gelegd heeft voor vandaag. 

P.J.A. Nuyens : « Pater L. ]. Callewaert * 
. Uitgaven Oranje^ Osylei 9, Mortsel. 290 
bh. - ingen. 250 fr., geb. 350 fr. 

FRANS VAN ISACKER 
f > posthume wandeling" 

Frans Van Tsacker debuteerde in de litera
tuur met twee bij elkaar aansluitende, één 
grote familiekroniek vormende romans 
« De Wereld verandert » en « Maar er is 
een uitweg », waarin zeer breedvoerig een 
beeld van de oorlogssituatie gegeven wordt, 
weerspiegeld in een buigerhjke vlaamse 
familie. Tegenover deze nogal uitvoerige 
en lijvige familiekroniek staat het lateie 
werk van Van Isacker bijna als een lite
raire antiteze, in ziin begrenzing naar'figu
ren en omvang. Zowel het laatst-verschenen 
« De Bruidegom van mijn ziel > als < De 
rei's naar Ispahan », « Kortstondige ont
hoofding » en < Pos.thume wandeling > 
zijn naar de omvang en naar het 
aantal personages beperkt ; man en vrouw 
moeder en kind, vader en zoon. Zopas 
verscheen een heruitgave van « Posthume 
wandeling », dat reeds in 1957 in de NVT-
reeks uitkwam Geen roman waarin ge
ëxperimenteerd wordt met konstruktie of 
stijl, maar een zeer zuiver en ingetogen, 
rechtlijnig relaas. De zoon herinnert zich, 
oud geworden, het afsterven van zijn vader 

en in deze « posthume wandeling > zoekt 
de man naar de levenszin, beseft de waarde 
die het vaderbeeld voor zijn eigen leven 
gehad heeft. Men zou het gegeven bijna 
revolutionair kunnen noemen in een tijd 
waarin het tot de « bon ton » behoort, de 
vorige generaties zowat als een verzameling 
van achterlijke onwetenden voor te stellen 
en waarin het vaderbeeld zelfs door groot
vaders verguisd wordt I 

Van Isackers boek vertoont een grote 
stilistische en foimele beheersing, naast een 
even grote konceniratie in het inhoudelij
ke, een vermijden van het sentimentele bij 
alle gevoelswarmte, zodat deze kleine 'o -
man klassieke allure krijgt. « Posthume 
Wandeling > is de schepping van een ta
lentvol kunstenaar die tevens een man is 
met levenservaring en wijsheid, en die de 
harmonie tussen verstand en gevoel met 
een evenwicht tussen vorm en inhoud 
heeft weten te verbinden. 
F.Van Isacker : < Posthume Wandeling, >. 
10} bh , Desclée-De Bi ouwer, Brugge: gen. 
96 fr. , geb. 130 fr. 

P la ten rub r i ek 

Ze doen alsof te thuis zj;n.. 

TWEEDE WIES MOENS • 

GRAMMOFOONPLAAT 

Mogetijk gemaakt door de zorgen 
van de Vuenden van Wies Moens, 
werden wij aangenaam verrast door 
het verschijnen van een tweede lang
speelplaat met teksten van Wies 
Moens ( gedichten en prozastukken ) 
en gezegd door de dichter zelj. De
genen, die er in geslaagd waren een 
eksemplaar van de eerste plaat te be
machtigen o/ aitans die plaat eens te 
hoi en, waren zonder uitzondering zo 
enloeziast dat ze onmiddellijk vroe
gen wanneer een tweede zou ver
schijnen. 

Dit is nu het geval en de nieuwe
ling lost zeker de beloften, die de 
eerste plaat inhield, ruimschoots in 

Naar we vernamen geschiedde de 
voor de ionopiaat bestemde bandop
name m technisch zeer eenvoudige 
omstandigheden. Huiselijke omstan
digheden mogen we wel zeggen, zon
der dat men beschikte over hoog ge
kwalificeerde en van alle technische 
snufjes voorzienen studio-apparaten. 
Op de Plaat is het rezvltaat er niet 
minder om. 

Wies Moens zelf verzorgde de keu
ze van de teksten. Zo kwam een riik 

gevariërde bloemlezing tot stand van 
vroeg werk tot werk van recente da
tum. Zonder patos voorgedragen 
sfneekt de waarde van het woord 
een rustige, zuivere en beheerste 
maar krachtige wijze. 

H Ï ; krijgen een drietal fnozatek-
slen, waarvan een uit < De Spits
boog », en de andere twee uit < De 
Doden leven » ( een fragment over 
Oscar de Gruyter, een fragment over 
Lodewijk Dosfel ) 

Voor de gedichten wera geput uit 
« landing >, c Golfslag », « Het 
Vierkant > en ook uit de naoorlogse 

poëzie. Besloten werd met ontroe
rende verzen, opgedragen aan de na
gedachtenis van de m 1968 overleden 
echtgenote van Wies Moens. 

Net als de eerste is ook deze gram
mofoonplaat een belangrijk en waar
devol Wies Moens-dokament. Fn 
dus eer dubbel dokument : waarde
vol als kunstdokument, waardevol 
ook als dokument van onze nationale 
strijd. 

Deze Wies Moens-langspeelplaat 
kan bekomen worden mits vooraf
betaling van 350 ir. plus 10 fr. ver
zendingskosten, door storting op 
Bankrekening 7744 van de Krediet
bank Mortsel. rekening van Karel 
Dillen, Wouter Haecklsan 10, Deur-
ne of door storting op postrekening 
46.51.98 van mevrouw Vermant, He-
lenalei 26, te Antwerpen. 
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NIETSZEGGEND 

Misschien wel wat laat om 
er nog op terug te komen, maar 
bij een weekblad kan je n u 
eenmaal niet onmiddellijk rea
geren. Daarom het volgende 
over de nieuwjaarstoespraak — 
of wat daar moest voor door
gaan — van Paul Vandenbus-
sche, direkteur-generaal van 
ons aller B.R.T, 

Vandenbussche is geen dom
me kerel. In persoonlijke ge
sprekken kan hij geestig zijn 
en wanneer hij beroepshalve 
met de pers gekonfronteerd 
wordt, reageert hij meestal vin
nig. 

Dit is t rouwens een bijko
mende reden waarom zijn 
nieuwjaarstoespraak, of wat er 
moest voor doorgaan, zo is te
gengevallen. 

Want wat deed onze direk
teur-generaal ? 

Precies ! Hij bereikte het top
pun t van originaliteit door een 
overzicht te geven van de voor
naamste gebeurtenissen in 
de z e s t i g e r jaren. Elke 
kran t had er extra-pagina's aan 
gewijd en ons de laatste weken 
met markante foto's uit het 
voorbije decennium overstelpt. 
De direkteur-generaal deed het 
nog eens over in zijn nieuw
jaarstoespraak, of wat daar
voor moest doorgaan. 

Zijn bloedeigen nieuwsdienst 
had hetzelfde gedaan, maar hij 
deed het nog eens. Johannes 
XXII I werd er bijgehaald en 
John F . Kennedy. En telkens 
zegde de direkeur-generaal dat 
wij dank zij de tv overal als 
ooggetuigen bij betrokken wa
ren. 

Op het einde van zijn nieuw
jaarstoespraak, of wat daar
voor moest doorgaan, verklante 
hii zelfs dat wij volgend i^ar 
kleurentelevizie krijgen. Men
sen, wa t een verrassing. Ik lig 
er nog altijd wakker van. Kleu
rentelevizie Ik had er nooit 
van gehoord. 

Ik heb een voorstel : laat de 
direkteur-generaal dit jaar re
gelmatig 's avonds voor zh'n 
beeldbuis zitten. En dat hij 
overdag zijn radio aanzette Op 
B.R.T. 1, 2 of 3. Van mii m a s hij 
kiezen. Dan kan hij bij zijn 
volgende nieuwjaarstoespraak, 
of wat daar moet voor door
gaan, gewoon zeggen : « Kijk 
mensen, dit en dat programma 
was goed. Ik wil daarvoor miin 
medewerkers feliciteren en ik 
hoop dat jullie ervan genoten 
hebben ». Over de overige 95 
% van de uitzendingen mag hij 
zwijgen. Niemand zegt graag 
van zijn eigen kinderen dat zii 
lelijk zijn. 

Deze formule zou alvast dit 
voordeel hebben dat de direk
teur-generaal echt iets zou zeg
gen. Nu was hij precies een 
schooljongen die van een pa
piertje een speech afleest Ik 
vraag ie af of hij zijn «spreek
beurt » ook door een kame
raadje heeft laten schrijven 

VIDAX 

Een jeugdfilm die op komst 
is : De giraf aan het venster. 
Zat. n januari om 18u35, 

Brussel Ned. 

GUY 

Het eerste menselijk geluid 
dat op maandagmorgen mijn 
trommelvliezen prikkelt is de 
stem van Guy Mortier om half
zeven op omroep Brabant. Als 
ik gewoonweg mijn week wel
gezind inzet is dat mede dank 
zij Guy. De droog-geestige ma
nier waarop hij de klassieke 
blik op de even klassieke klok 
werpt en de plaatjes aan me
kaar praat loont de moeite om 
vroeg op te staan. 

Er zijn heel wat beroepspre-
zentatoren die hieraan een ste
vige punt kunnen zuigen. 

MUSSCHE 

Momenteel wordt in de stu
dio's aan de schietbaan druk 
gerepeteerd voor de opnamen 
van « Cristopher Marlowe of 
een duivel te veel » van Achil
les Mussche. Marlowe is de 
man aan wie sommige filolo
gen verscheidene stukken van 
Shakespeare toeschrijven. 

Deze B.R.T.-produktie wordt 
meteen een première, want in 
een schouwburg werd Cristo
pher Marlowe nooit opgevoerd. 
De regie berust bij Dré Poppe. 

Niemandsland heet het tv-
spèl, woensdag 14 januari om 

21u30, Brussel Ned. 

L'amante angJaise, Lievevrouwebedstro, van Marguerite Duras met Senne Rouffaer en Rudi van 
Vlaanderen. Vrijdag 16 januari om 20u25, Brussel Ned. 

Zaterdag 10 januari 
17u : BRUSSEL NEI) 
Van bezetting tot oevrijding 
(bijdragen tot de hedendaagse 
geschiedenis). 
22u : NEDERLAND 1 
Poets (avonturen van de ver
borgen kamera) 
19u30 : BRUSSEL FRANS 
L^ jardin extraordinaire. 
20u30 : BRUSSEL FRANS 
La traversée de Paris (franse 
komische film). 

Z o n d a g 11 januari 
19n : BRUSSEL NED. 
Nawodyh (een eksploratiefilm 
over een vergeten dorp in In-
die). 
22ul0 : BRUSSEL NED. 
De Hohenzollern (de afstanu 
melingen). 
21u30 : NEDERLAND 2 
Overwintering op Spitsbergen 
(ekspcditie). 

M a a n d a g 12 januari 
2öu2=; : BRUSSEL NJf». 
De 317de sektie (oorlogsfilm 
van Schoendorffer). 
21u35 : NEDERLAND 1 
Velen met mij (over de om
budsman). 
22i : NEDERLAND 1 
Zo goed als nieuw (tv-feuille-
ton met Wies Andersen). 

Dinsdag 13 januari 
19 i : BRUSSEL NED. 
Camilla Torres (priester-guer
rillero). 
20u35 : BRUSSEL VEP. 
Df vader (drama van Strind-
berg). 
19u30 : NEDERLAND 2 
Boven de wolken (dokumen-
taire over het Titeca meer). 
2]ul0 : NEDERLAND i 
D"- derde man (film haar werk 
van Graham Greene) 

W o e n s d a g 14 januari 
20u,5C : BRUSSEL NED. 
Panorama. 
21u30 : BRUSSEL NED. 
Niemandsland (tv-spel van de 
A.V.R.O.). 
14u : BRUSSEL FRANS 
Jeanne d'Arc (speelfilrr, uit 
1928). 
21ul0 : FKANKRIJ'C 1 
Bau' au vent (over de bretoen-
se vissers). 

D o n d e r d a g 15 januari 
21ul5 : BRUSSEL .VEO. 
Ten huize van 'Walter Vanbe-
selaere). 
21n3« : NEDERLAND 
Duck soup (film van de Marx 
Brothers). 
20u3)l ; BRUSSEL FRANS 
Le: "opains (fihnk'.-medie). 
2 u5 DUITS* AND 1 
Hei ontwikkehngssisteem in 
d^ U.S.S.R. 

Vrijdag 16 januari 
20u25 : BRUSSEL NED 
Ltevevrouwehedstrc f tv-spel 
van Marguerite Üuras). 
22ul.5 ; BRUSSEI NFD. 
Magesien (satire). 
20IJ20 ; NEDERLA.VD 1 
't Schaep met de 5 poolen 
(vrolijke komedie). 
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LOFLIED 

Wij hebben het onverbeterlijke tv-
duo Daniël Mortier - Fred de Bruyne al 
flikwijls in het haar gezeten, omdat zij 
volgens onze hoegenaamd niet beschei
den mening van hun tv-sportje niets te
recht brengen. Wij zijn dus blij dat wij 
vandaag ook eens een lovend woord 
kunnen neerpennen. Wij moeten name
lijk erkennen dat Lundi-sports op de 
Waalse televizie verleden maandag nog 
stompzinniger was dan hun Sporttribu-
ne. Daniël en Fred hebben een lang lof
lied gezongen ter ere van Anquetil — 
met voor ons part schitterende beelden 
van « boer » Anquetil die stijf van 
schrik van heel ver naar zijn koebees
ten aan het slaan was, gelijk naar de 
vliegen —, terwijl de Waaltjes nog maar 
eens Merckx en Ickx in een publieke 
eredienst hebben aanbeden. Wanneer 
gaan de jongens van beide taalstelsels 
eens doorhebben dat het aantal mensen, 
dat dik de buik vol heeft van al die ve-
detjes-aanbidderij, ondanks hun onver
droten streven, met de dag groeit ? 

STORTBAD 

Vriend Luc Varenne schreef in « Les 
Sports » dat hij « wreed kontent » was 
over de prestaties van de Belzen op het 
westelijk sportfront, maar dat hij in het 
afgelopen jaar toch ook een dikke ont
goocheling had opgelopen. Eén van de 
vele enquêtes onder de radioluisteraars 
had namelijk aan het licht gebracht dat 
de R.T.B.-sportuitzendingen, zijn uitzen
dingen dus, het minst in de smaak val
len. Luc gelooft er zelfs niks van — dat 
is het gemakkelijkst — en evenmin als 
hij overschatten wij de waarde van der
gelijke opiniepeilingen. Wat dan weer 
niet wil zeggen dat ze waardeloos zijn. 
Ze kunnen bij voorbeeld zeer heilzaam 
zijn voor een al te dikke nek, en zeer 
ïeerzaam voor wie eruit leren wil dat de 

Ro\(il IV XL'etd door een selektie vil, 
/hl ))o\ Aires tijdens een vriendenxoijd-
slird xietslagen. 77-89, hel loont de moeite 

om daarvooi van Argentinië te komen... 

moderne luisteraar er niet meer tevre
den mee is als iemand voor de mikro zo 
maar wat staat te razen, of het suppor-
terke uithangen in plaats van het repor-
terke. De luisteraar evolueert, de repor
ter moet mee. Dat is, denken wij, wat 
een Piet Theys gesnapt heeft, en een 
Varenne niet. 

BLOTE CIJFERS 

In de « Gazet van Antwerpen » von
den wij volgende cijfers betreffende de 
toelagen die door het ministerie van 
Volksgezondheid werden toegekend aan 
de gemeenten voor het bouwen van 
sportinstallaties. 

In 1969 werden aan de nederlandstali-
ge gemeenten bedragen toegekend ten 
belope van 147 miljoen frank, aan de 
franstalige van 135 miljoen, en aan 
Brussel van 5,3 miljoen. 

Wat nu betreft de beloofde toelagen 
voor de nabije toekomst : voor de 
Vlaamse gemeenten 248 miljoen, en voor 
de Waalse 538 miljoen, hetzij meer dan 
het dubbel. 

Hoe men dat nu allemaal samenrijmt, 
dat snappen wij toch toch niet zo best. 
Voor 1/3 van de sportbeoefenaars (zelfs 
niet) meer dan 2/3 van de toelagen. Ho
pelijk krijgen wij in de eerstvolgende 
dagen ergens een verduidelijkend teke
ningetje, want zo naakt en bloot in cij
fers ui tgedrukt lijkt het ons allemaal 
toch té gek. 

OOK KONSUMPTIEVORM 

Als ge in een blad als « Sport 69 » — 
ondertussen 70 — leest wat de vedetten 
voor zichzelf en hun kollega's zoal den
ken over het voorbije jaar en wensen 
voor het volgende, dan valt het op dat 
het allemaal neerkomt op een groteske 
onderlinge bewieroking van een zeer 
klein groepje zg. topvedetjes. Ickx kan 
n,iet slapen van bewondering voor 
Merckx, "Merckx denkt met t ranen in 
de ogen (nog altijd, ja ?) terug aan de 
prestaties van Roelants, Roelants valt 
op zijn boem van bewondering voor een 
aiTidere vedette, en die op zijn beurt ziet 
in Merckx weer een parel van het mens
dom. Allemaal tipisch voor een maat
schappij waarin sport en sportvedette 
komsumptieartikelen worden, die in een 
aantrekkeli jke (populariteits) verpak
king aan de massa konsumenten moeten 
aangesmeerd worden. Konsument die 
weer zodanig moet bewerkt worden — 
bij voorbeeld door « Sport 69 » — dat 
hij geld blijft uitgeven voor wat hem 
totaal nutteloos is, en dat hij zonder 
enige kritische zin — reeds lang opge
vangen — koopt wat hem voorgelegd 
wordt. 

VERJAARDAG 

Precies tien jaar geleden overleed 
Fausto Coppi. Hij was één van de aller
grootsten uit de geschiedenis van de 
wielersport, zoals dat heet. Hij won zo
wat alle koersen en vooral in lange ron
den mèt bergen was hij in zijn tijd zo
wat onsjenaakbaar. Reden waarom men 
onze Merckx wel eens met hem verge
lijkt. In onze ogen was hij echter ook 
nog wat anders. De renner nameliik die 
in het kader van de kommercializatie 
van de wielersport, zich leende tot veel 
verschillende misbruiken van velerlei 
aard, misbruiken die na hem op veel 
grotere schaal ingang hebben gevonden 
in het milieu van de wielersport. Wij 
kunnen er niet aan verhelpen : onze be
wondering voor Fausto Coppi is veel 
kleiner dan die van de beroeps-sport 
joernalist, omdat wij ons niet van de 
indruk kunnen ontdoen dat hij zijn ren
ner-zijn veel te hoog heeft geschat, en 
zijn mens-zijn veel te laag, en dat hij 
een van de grote voorlopers is geweest 
van de prakti jken in de wielersport, die 
wij grondig verfoeien. 

'T BEGINT AL 

Er is in de nieuwe voetbalbond een 
nieuwe financiële schikking getroffen, 
in het nadeel van de kleine klubs. De 
winst die de bond ieder jaar maak te 
werd tot dusver onder alle klubs ver
deeld. Dat zal ook verder het geval zijn, 
maar dan met dit verschil dat voortaan 
de klubs die jaarlijks minder dan 10.000 
fr aan de bond afdokken (percent op 
entreegelden) geen deel van de winst 
meer krijgen. Zelfs in aanmerking ne
mend dat iedere klub de bond minstens 
13.000 fr per jaar kost (organizatie, 
scheidsrechters, verzekering enz.), vin
den wij dat verkeerd. De kleine klubs 
dragen minstens evenveel bij tot de 
bloei van de bond — zij het niet direkt 
financieel — als de grote, en nu zij, als 
dit de grote klubs belieft, ook hun spe
lers moeten afgeven voor een appel en 
een ei (hoogstens 150.000 fr), had men 
hun die zondagcent moeten laten hou
den. Echter, de kleine klubs hebben he t 
zelf gezocht door hals over kop in te 
gaan op de onvoldragen vernieuwings
voorstellen van de grote. Ze moeten he t 
weten. 

WIE HET SCHOENTJE PAST. 

Onze lezers weten al lang dat alle on
derscheidingen, prijzen, rangschikkin
gen, trofeeën die men op het einde van 
het jaar aan alle soorten vedetten uit
reikt, ons bit ter weinig zeggen. Al die 
dingen zijn kommerciële middeltjes ten 
dienste van de kommerciële sport, en 
zij komen nooit terecht bij de échte 
sportbeoefenaar. De gouden schoen, die 
de beste belgische voetballer van he t 
jaar wordt aangepast, maakt daarop 
geen uitzondering. Dat belet ons noch
tans niet te denken dat die schoen, als 
men hem dan toch per sé toekennen 
wil, als gegoten past aan de voet van 
Wilfried van Moer. Hij is ongetwijfeld 
de voetballer geweest die in het afgelo
pen jaar de prestaties heeft geleverd. 

zowel voor zijn klub, Standard, als voor 
de nationale ploeg, die het meest tot de 
verbeelding spreken. Wij zien t rouwens 
niet zo direkt wie hem zal verhinderen 
ook nog een derde en zelfs een vierde 
schoen veertien karaat te veroveren. Hij 
is nu eenmaal de beste. In zijn genre. 

De rondjes op de piUc nolgen mekaar op. 
De een al wat 'ipektaknlairder dan de an-
de>i>. De grote prijs Georges Ronsse te 
Aniiretpen xncrd dooi Theo Verschucien 

vnoi Jaap Oudketk gexi'oniien. 

EEN POND PENSEN 
Wie steekt daar woensdag de 

deur open ? De Flup. In jaren niet 
gezien. Koud, man. We zijn er 
vroeg hij dees jaar. Een drupke 
voor de kou, ja dat wil ik wel. 
Mersie. En wie d'r nu ene uit de 
vaart haalt heeft zijn dekoratie 
ook niet gestolen. En apropo van 
dekoraties gesproken, weet ge dat 
ik er ook een kan krijgen ? Ik zeg 
dat zo al lachende weg tegen ons 
Wis en ze zegt gaat daar direkt 
naar uitzien. En van 't een woord 
kwam 't ander en sè, als gij dat 
nu ne keer wilt beschrijven, dan 
kan ekik mijn dekoratie krijgen. 
En ge moet dat niet voor niks 
doen. 

Flup haalt « Sportleven » bo
r e n en daarin staat inderdaad 
zwart op wit dat de klubleiders 
— mét blauwe kaart — van 42 
jaar en ouder, met meer dan 20 
jaar dienst, mogen voorgesteld 
worden voor benoeming in de na
tionale orden. « Ja maar Flup », 
zeggen wij, « gij zijt toch al jaren 
niet meer in 't bestuur ? » « Toch 
toch », zei Flup « ik hen dat eens 
gaan vragen aan Man en ik zit 
nog altijd in 't be.stuur. Van in 
1946 al, en dat ik tiüaalf jaar niet 
naar de vergadering geweest hen, 
dat maakt geen differentiever-
schil, zegt Mon. Bestuur is he-
'<tuur, zegt hij. En ons Wis. ». 

« Ons Wis » wil dus de dekora
tie en wij hebben de aanvraag 
opgesteld. Naam en voornaam van 
de kandidaat. Geen problemen. 
Burgerlijke stand evenmin. Plaats 
en datum van geboorte. Nationa
liteit. Huidig adres. Vroeger en la
ter adres waren blijkbaar van 
geen belang. Beroep. Hola, hier 
even oppassen, want wie aan staat 
of gemeente werkt heeft geen 
recht op de dekoratie in kwestie. 
Diskriminatie die nochtans op de 
Flup niet van toepassing is, ver
mits hij kommersant is. Patatten 
en legumen in 't groot en in 't 
klein. Benaming en nummer van 
de klub. Dat was ingewikkelder, 
vermits men hem er al twaalf jaar 
niet meer gezien heeft. Maar Mon. 
de sekretaris. heeft enkele jaren 
geleden heel zijn papieren bestuur 
eens netjes in komitees en kom
missies verdeeld en een telefoon
tje volstond dus om te weten dat 
de Flup lid is van de technische 
kommissie. Arrè. zei Flup, wat is 
dat ? En zijn vorige funkties ? 
Dat wist hij. Geldschieter. Dat 
klopt. Hij heeft heel de oorlog ge
smokkeld tegen de sterren op — 
we zijn bij hem ook nog zage-
meelpensen gaan kopen — en na 
de oorlog wa,s hij slim genoeg ge
weest om niet te zot veel naar 
Gutt te moeten dragen en genoeg 

Het simpatieke Beveren heeft met 'n 0-5 ne
derlaag de vlag gestreken tegen Anderlerht. 
Een van. de paars-witte sterren : Jan Mul

der 

De Zweedse hockey-ploeg stelde keinspeler 
Bert-Ola Nordlander ondanks zijn gebro
ken neus toch op. Bert verscheen op het ijs 
met een speciaal mo-tker. Een harde jongen 

die nummer vijf. 

over te houden om een ferme 
kommerce in gang te steken en 
de klub daarbij nog op dreef te 
helpen. Op het papier schreven 
we : heheerraad. 

De reeds bekomen eretekens 
moesten ook vermeld worden Be
halve dat van erkend weerstander 
— er zijn er zo 96 in ons dorp — 
had hij er geen en wij peinsden 
niet dat deze status een hinderpaal 
zou kunnen vormen voor het ver
krijgen van de voetbalmadólle. 

Daarmee waren wij klaar. Een 
bewijs van goed gedrag en zeden 
moest Flup op het gemeentehuis 
halen, maar omdat hij niks anders 
mispikkeld heeft dan « wat zottig-
heid en wat wallebakkerij, gelijk 
dat al gaat » en vermits hij de 
burgemeester onder de oorlog ook 
al eens aan een stuksken vlees had 
geholpen, bestond er geen vrees 
dat dit onomstootbaar bewijs van 
gedegen burgerschap hem zou ont
houden worden. 

Wij hebben voor onze moeite 
vijftig frank gekregen van Flup. 
Leek ons een zeer billijke prijs De 
prijs van een pond van zijn zage-
meelpensen tijdens de oorlog be
dachten wij. En nu ook nog van 
een pond pensen, maar dan zon
der zagemeel. De prijs van de de
koraties blijft dus konstant. Maar 
als ge morgen of overmorgen de 
naam van Flup leest in de « Moni-
feur », met vermelding van de 
toegekende eretekens, moet ge 
niet aan die pensen denken. Dat 
is iets tussen Flup en ons. 
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Ons Erfdeel staat niet In de partijpolitiek. 
Niet uit misprijzen. Gewoon omdat het wat 
onders is. Een driemaandelijks kultureel t i jd
schrift met een zeer grote aandacht voor een 
olgemeen-nederlandse taa l - en kultuurpoli-
tiek Ons Erfdeel informeert over alles wat 
van belang is in het kulturele leven in ge
heel de Nederlonden. De gebieden waar onze 
kuituur vanouds een belangrijke rol heeft 
gespeeld, zoals Frans-Vloonderen, genieten 
de speciale aandacht. En wat belangrijk Is : 
Ons Erfdeel staat volkomen onofhonkelijk en 
probeert eerlijk, open en objektiet iedereen 
aan het woord te loten komen die bezorgd is 
om de bloei en de verbreiding van onze kui 
tuur in de breedste zin. Ons Erfdeel is een 
stuk kulturele integratie in de praktijk. No 
lektuur gooi je Ons Erfdeel niet weg. Je leent 
het zelfs niet groag uit. Je wil het echt niet 
meer missen. Toch kost een obonnement 
slechts 200 fr. voor 4 frooi verzorgde num
mers van ieder 192 biz. Knip de hieronder 
staande bon uit en stuur hem op. Wij ver
wachten er veel uit « WIJ i I 

BESTELBON TOEZENDEN AAN : 

Centrole administratie Ons Erfdeel, 

8530 Rekkem. 

Ik wens een obonnement op de 13e ioar-

gang van Ons Erfdeel. 

Noom : , 

Stroot en nr. : 

Postnr. en plaats i ••*••> 

DE TIEN 
GEBODEN 
KANSEN... 

10 ui tgaven van de 
VOLKSUNIE - PERSDIENST 

Federalisme, een zekerheid 60 F 

Brussel, 
stad zonder gezicht 30 F 

Volksunie, 
fundament en taak 15F 

De Volksunie 

en het wetenschapsbeleid 20 F 

Geen grendel 10 F 

Witboek over Zwar tberg 10 F 

Sociaal ekonomisch 
ontwikke l ingsp lan 25 F 

Naar Vlaamse welvaar t 
door Vlaamse macht 5 F 

De Zuidnederlandse 

taalgrens 30 F 

Standpunt van de Volksunie 10 F 

Totaal s 2 1 5 F 
Gun uzelf 
een nieuwjaarsgeschenk I 
De 10 brosjuren 
in 1 pakket : 150 F 

Te storten op g i ronum. 1476.97 
van Volksunie, vzw , Brussel 1 , 
-net vermeld ing op de strook van 
de reden der beta l ing. 

GEEN GRENDEL 

Ondanks het verzet van de 
vlaamse kultuurverenigin-
gen 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 we 
echter voldoende dit soort 
overwinningen. 

Wenst u ons standpunt te 
kennen ? Stort dan nog he
den 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 Grcnde!», 
uitgegeven door de Volksu
nie persdienst. 

;/r: meester 
^ '̂  kleermaker 

Y VERMEESCH ^ g 

BTKENHOUWERSVEST 5 2 
ANTWERPEN 

Tel. 31.35.83 

mm 
uw 

zo'VEEL BETER 

VERMINDERING VOOR 
VU LEDEN 

1 

O 

3-1 
4-S 
5-a 
6 ^ 
7-S 
8-S 
9-a 
10< 
!!-• 
12-B 
13-H 
1 4 ^ 
15-B 
1 6 ^ 
17-a 
18-Ê 
1 9 * 
? n ^ 

. 

Het vlaamsnationaal studiecen» 
trum voor provincie- en gemeen* 
temandatarissen stelt ter Uwer 

beschikking 

Vlaams 

Gemeentebeleid 

driemaandelijks t i jdschr i f t , jaar
abonnement 100 fr. DE TECH
NIEK V A N DE GEMEENTE
RAADSVERKIEZINGEN door F. 
De Brul - 25 fr. HANDLEIDING 
BIJ DE GEMEENTEWET door mr. 
J. Verniers - 25 fr. 

Nadere inlichtingen op het se-
kretariaat, |. Torfs, Melkouwen-
steenweg 29 Berlaar (Lier), tel. 
(015)214.59 - p.e.r, 5140.69. 

HERMES 
SCH^L 

Zuidlaan 54, Brussel 

Volledige 
secretariaatkursussen 

STENO- en DACTYLOGRAFIE 
in vier talen 

BOEKHOUDEN 

MODERNE TALEN 

HANDELSCORRESPONDENTIE 
ENZ. 

DAG- EN AVONDLESSEN 

M. Lemonnierlaan 2 1 1 , Brussel 
Tel. (02)11.00.33 

DE school waar Vlamingen 
zich thuis voelen 

NIEUW VERSCHENEN ! 

ZWARTBOEK 
OVER DE 

KULTURELE 
ACHTERSTELLING 

VAN 
VLAANDEREN 

van de hand van senator 
M . V A N HAECENDOREN 

Deze belangrijke brochure kan 
besteld worden door stort ing van 
40 fr. op giro nr. 1476.97 van 

VOLKSUNIE vzw, Brussel I. 

Gio\e Veui: 
GLAZEN en MONTURtN, 
Grttit vool «rjelwd»». 

Walter ROLAND 
.m Sediplomeeiil OptieV» - • 
KerWra»».58 —Anlwetpej 
tut •ub' op '" ' """""""""J 

Ttltloon: 35.84.42 
10 * lotlinj op vetlooB dei«f. 

A U T O P E C H ? 
Wacht op de Weg I 
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 voor
delen die verbonden zijn aan Uw lidmaatschap 
V.A.B. 

WIST U OOK 
— dat V.A-B.- leden voor slechts 150 F c tegenverzekerd » w o r d e n ? 
— dat V.A.B.- leden gratis technische kontrole kunnen laten ui tvoeren 

zolang hun personenwagen minder dan 4 jaar oud is ? 
— dat V.A.B.- leden kosteloos technische, juridische, f iskale en toeris

tische adviezen ontvangen ? 
— dat V.A.B.- leden kosteloos verzekera worden tegen dodel i ik ver

keersongeval voor het bedrag van 25.000 F ? 
— dat V.A.B.- leden over een geweld ige informat iebron beschikken In 

hun t i jdschri f t « De Au to 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 : An twerpen - Brugge - Brussel - Gent - Hasselt -

Kortr i jk - Leuven - Mechelen • Oostende - Roe-
selare - St. Niklaas - V i lvoorde - Turnhout . Aalst. 

Aanbevolen 

Huizen 

P A P Y R U S 

Boek- en Papierhandel 
Zaakvoerder : Fons Labeau 

de Ribaucourtstraai 7 
(nabi j het Sint-Jansplein) 

SInt-Jans-Molenbeek - Brussel 8 
Telefoon (02)28.87.09 

Aanbouw-KEUKENS 

Specialist : H . D O X pv .b .a . 

Carnotstraat 135, An twerpen 

tel . 35.17.14 

Standaard en Maatwerk : M i lmö-
Zeyher Keukens - Elektrische 

toestel len tegen 
groothandelspr l js 

Manége « VOLMOLEN i 
Opoeteren (L.) 

Paardenpension - Rijlessen • 
Wande l ingen 

Restaurant-Bar-Zwembad-
Camping. 

TEL. (011)648.34 

AL AL KEUKENS CLASAL 
Fabrieken te Ramsdonck 

fe l . 015/714.47 
Vochtbestand Vuurvast 

Mat ige pri js 
Voor West-Vlaanderen : 

DE MEYER Walter 
Bruggestraat 136, Zwevezele 

tel. 051/612.84 

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

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

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

11.995 fr. i.p.v. 16.995 f r . 
Andere merken grootste korting 

« PIET POT » 
Antwerpen's gezelligste 

Bierkeldei 
Grote Pieter Potstraat 4 

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

Maandag en dinsdag gesloten 

HOME 
Eigentijdse wooninr ich t ing 

Riischoolstraat 45 B 
ST. TRUIDEN 

Telefoon (011)741.96 

Bezoek « Casfhot 
DE VEERMAN 

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

Mosselen - Paling 
Uitbater Jan Brugmans 

ï -2-68 

Tapijten CASPFR> 
Mechanische en Perzi icha 
ropi j ten - Vloerbei<ied"~gen 

Gentsestraat 6. AALST 
Tel. (053)291.89 
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Zo zijn we dan 1970 binnengestapt. 
Zoals zovele flamingantengreneraties 
voor ons, zullen we maar Iiopen dat liet 
dit decennium zal gebeuren. En zo niet: 
« Toch voortdoen » zegde Willem De 
Zwijger. Want bij onze talloze ondeug
den, hebben wij als volk toch deze ei
genschap « hardnelikig herbeginnen ». 
De problemen van de zestiger jaren zijn 
in blok mee het nieuwe decennium bin-
nengespoeld, zoals dit persoverzicht wel 
toont. Met een groot verschil : de slag
schaduw van de komende gemeentever
kiezingen hangt er steeds dreigender 
boven. 

LA LIBRE BELGiQUE 

Is er nog geen federalisme, de scheu
ringsverschijnselen in het belgisch li
chaam treden steeds talrijker op. Tot 
zelfs in de liturgische kalender is er 
« separatisme ». « Tot welke heilige ons 
wenden » jammert de opperbegijn van 
het « Ancienne Belgique tres catholi-
que ». 

« De beweging gaat verder. Zoals wij 
hel reeds in een vroegere uitgave heb
ben meegedeeld zullen de franstalige en 
nederlandstalige katolieken van België 
in 1970 een verschillende liturgische ka
lender volgen. Men zal natuurlijk in de 
hogere regionen weer schitterende ver
klaringen vinden om dit uiteengaan te 
wettigen. Men zal ook zeggen dat de 
kw«stie van de liturgische kalender niet 
erg belangrijk is. Wij bekennen noch
tans als nederige leek niet goed te be
grijpen waarom de Belgen van dit land 
in 1970 verschillende heiligen zullen 
moeten vereren, volgens de taal die zij 
spreken of de streek die zij bewonen. 
Wat zal men doen met Sint Jozef, de pa
troon van België ? Zal men hem ontdub
belen als een doodgewone Parisis ? Of 
zal men de decentralizatie nog verder 
stuwen. Zonder twijfel zullen de Vla
mingen akkoord geraken over Sint Lut-
gard « die weigerde Frans te leren » 
In Brussel zal Sint Michiel geen proble
men stellen. Maar wat met de Walen 
waarvan de individualistische geest 
overbekend is ? ». 

PALLIETERKE 

1970, jaar van het monsterverbond van 
alle unitaristen. De geestdrift waarmee 
ex-republikein Van Eynde de zalfwoord-
jes van Boudewijn van Saksen-Coburg 
bewierookte is meer dan verdacht. Van 
Eynde-Houben, deze B.S.P.-C.V.P.-unita-
ristendraak kent maar één vijand : de 
Volksunie 

« Zes jaar geleden zetelde de Volks
unie met zes volksvertegenwoordigers 
in de praatbarak, nadien werden er dat 
twaalf en vorig jaar klom hét vlaamse 
legioen tot 20 eenheden. Indien er op dit 
ogenblik algemene verkiezingen moes
ten worden gehouden dan komt de 
Volksunie terug met 28 eigen vertegen
woordigers van het vlaamse volk. Van 6 
tot 28 ! Van 1964 tot '70 ! Vertaal de 
schuchtere uitslagen van zes jaar gele
den in mogelijke triomfen van de ge
meenteraadsverkiezingen van volgend 
jaar en dan weet ge meteen dat de 
Volksunie met man en macht in ge
meenteraden zal binnenrukken en de 
cevepe, in zovele gevallen, fataal part
ners zal moeten zoeken om burgemees-
ter= ierpen en schepenambten te redden. 

» Welke partners ? dat is de kwestie. 
Voor de partijmaniak die de Polderbi
zon IS bestaat er geen vraagstuk : de 
meerderheid in het land moet ook in de 
steden en gemeenten solidair beginnen. 
Daar waar het mogelijk is moet de sa
menstelling van de regering weerspie
geld worden in de samenstelling van de 
besturen van stad en gemeente. Daarom 
IS Jet Van Eynde plots zo poeslief : het 
Hot achter de regering, de huidige 
meerderheid hand in hand achter Eys-
kens, en in oktober 1970 allemaal achter 
de SOCIO s ! Het is de geheime hoop om 
niet te zeggen de onuitgesproken zeker
heid van de socialistische partij dat zij, 
dank zi] de achteruitgang van de ceve
pe, in schepenkolleges kan binnendrin
gen waar ze tot nog toe geen kans had. 

Zij spekuleert daarbij op de allergie van 
de nationale cevepe-bonzen, Houben en 
Van de Kerckhove, voor al wat Volks
unie is. Geloof me, het is allemaal reeds 
meer dan spekulatie. In de koelissen is 
het monsterverbond in de maak ! Ja, 
monsterverbond. De cevepe die om het 
gevleugelde woord te gebruiken niet wil 
dat de Volksunie over haar rug naar de 
macht grijpt, maakt zich gereed om 
voetje te staan voor de socio's ! Wat een 
monsterachtige chantage-politiek ! 

» Iedereen kan ook narekenen dat vol
gend jaar in oktober in zeer vele ge
meenten cevepe en Volksunie de sche
penkolleges zouden kunnen samenstel
len. Elk zinnig mens beseft ook dat 
zulks niet alleen een redelijke politieke 
oplossing zou zijn, niet alleen een prak
tisch nuttige en gunstige ontknoping 
rnaar bovendien ook een zeer demokra-
tische afloop. De kiezers van Volksunie 
en cevepe staan dichter bij mekaar dan 
somrnige... gekozenen van beide partij
en. Die kiezers ontmoeten mekaar in zo
vele Vlaamse verenigingen waar het 
praktisch front van de radikale vlaamse 
meerderheid dag na dag werkt en 
vruchten afwerpt. Indien de mamoer-
kens van Jef Van Eynde, indien de pro
gressieve oproep van Collard, indien de 
politiek - van-de-chantage - en - de - ver
schroeide aarde van een aantal cevepe-
bonzen er moest toe leiden dat afspra
ken, op het nationaal vlak gesloten, tot 
gevolg hebben dat in vlaamse gemeen
ten de B.S.P. binnen en de Volksunie 
buiten wordt gebonjourd dan wordt 1970 
het jaar van het grootste monsterver
bond uit de geschiedenis ». 

POURQUOI PAS ? 

De giftmengers van het belgisch huis
houden doen hun ophitsingswerk voort. 
Deze Passionaria hitst de Brusselaars 
op. Zij schildert een zogezegd vlaams 
eenheidsfront af dat Brussel wil verplet
teren. Voor wanneer nieuwe barrikaden 
m het stadspark ? 

krijgen. Dus met leidende instanties, die 
voor de helft uit Vlamingen bestaat. 
Ten eerste omdat de vlaamse minder
heid anders toch geen bescherming krij
gen zal, ten tweede omdat de franstali-
gen op nationaal vlak, waar zij in de 
minderheid zijn, geen pariteit 'kunnen 
opeisen, als zü die verwerpen voor 
Brussel, waar zij in de meerderheid zijn 

» Er is nog een derde reden, die Spaak 
vergat, nl. dat Brussel als hoofdstad van 
een tweeledig land door beide gemeen
schappen moet worden beheerd, onge
acht de samenstelling van de lokale be
volking. 

» Spaak vergat jammer genoeg nog 
wat. Hij ziet over het hoofd dat de pari
teit op nationaal vlak al ten dele werke
lijkheid is. Wij hebben niet alleen een 
paritaire regering, maar sinds de taal
wetten van 1963 moeten ook alle top-
funkties in de staatsdiensten, leger, di
plomatie en zelfs brusselse gemeentebe
sturen, paritair verdeeld worden. Ter
loops gezegd : die pariteit op nationaal 
vlak bracht er eerste minister Eyskens 
destijds toe de taalwetten van 1963 niet 
goed te keuren. 

» Paritiar beheer over Brussel is der
halve geen nieuwe eis vanwege de Vla
mingen, evenmin een nieuwe toegeving 
vanwege de franstaligen », 

DE NIEUWE GIDS 

« Oude liefde roest niet ». Unitarist 
Van Haverbeke, die nog hoopte op de 
P.V.V. stelt met droefheid vast dat ook 
daar de kommunautaire mot aan de tri-
kolore vlag aan het vreten is. Hij ver
gat dat de mot, bij de brusselse P.V.V.» 
federatie zat. 

« Van nu af zou het komende jaar on
aangename verrassingen kunnen mee
brengen voor de Brusselaars. De rege
ring is in staat, zonder aan de grond
wet te raken, door gewone wetgeving 
op een drastische manier het lot van de 
hoofdstad te regelen. De twee partijen 
van de meerderheid hebben Brussel 
reeds losgelaten. 

» En als de P.L.P. de boel wil doen 
sprjngen? De Vlamingen van de Napels
straat vragen niet beter. Men weet dat 
M. De Clercq en zijn vrienden van de 
Kamer, zogenaamde « liberalen », reeds 
gestemd hebben met de Volksunie tegen 
de meest gerechtvaardigde eisen van de 
Brusselaars. M. Eyskens kan alles ver
wachten van deze heren. Het is zelfs 
niet nodig dat hij hen betaalt met mi
nisterportefeuilles ». 

GAZET VAN ANTWERPEN 

Komt terug op een Vrije Tribune over 
federalisme, door Spaak gepubliceerd 
een week geleden in dit blad. Bij de 
beschouwingen van Spaak over Brussel 
voegt Karel De Witte enkele opmerkin
gen, die wij volledig kunnen onder
schrijven. 

« Wat Brussel betreft, argumenteert 
bpaak zeer logisch en moedig dat die 
agglomeratie een paritair beheer moet 

« Wij zijn het niet die er ons om zul
len verheugen dat een van de nationale 
partijen, waarvoor in 1965 een mooie 
toekomst scheen weggelegd, tans uit
eenvalt naar aanleiding van de kommu
nautaire problemen. Wel stemt het 
hoopvol, dat het studiecentrum van de 
partij en zijn leiders een kat een kat 
durven noemen en er niet voor terug
deinzen de hand n eigen boezem te ste
ken. De vraag is echter of de partijlei
ding de wijsheid en de moed zal kunnen 
opbrengen daar op te treden waar het 
hoort De struisvogelpolitiek, die de 
P.y.V. de laatste twee jaren heeft ge
volgd, wordt haar fataal. 

» De fout van de P.V.V.-leiding is ge
weest in de periode vóór de verkiezin
gen en, helaas voor haar, ook nadien en 
tot nog toe volledige waarborg te laten 
aan een brusselse federatie die, met De-
muyter. Mundeleer, Risopoulos en som
mige anderen, volledig buiten de tijd is. 
Jacques De Clerck schrijft het beleefd : 
« A Bruxelles la federation locale est 
d'abord bruxelloise et ensuite P.L.P. ». 

» Het steekt de ogen uit en, wanneer 
die leiding even « schuchter » blijft als 
t9t nog toe, gaat de P.V.V. naar een de
finitieve katastrofe te Brussel, waar de 
traditionele P.V.V.-lijsten zullen worden 
platgedrukt tussen het F.D.F, en de ge
mengde gematigde brusselse lijsten, die 
tans in de maak zijn. Als men bedenkt, 
dat die hoofdzakelijk franstalige P.V.V.-
federatie zich in 1970 nog het recht aan
matigt om, tegen de uitdrukkelijke be
slissingen van het Vlaams Liberaal Ver
bond, haar wetten te gaan stellen in alle 
gemeenten van het arrondissement 
Brussel ». 

WALTER LUYTEN. 

N A T I O N A L E L O T E R I J 
l̂ ta TRANCHE 

EMJ «1 r i-Hr.CG ,Or ,-AN 

TIEN MIUOEN 

» 
I Trekking op 19 januari 

HET BIUETI 200 Ir. 
HET TIENDE t 22 Ir. 

77.125 LOIEN VOO» ESN TOTAAL VAN 7 2 M I L J O E N 

GEMEENTE 
BORCERHOUT 

Vorming van een 

wervingsrezerve van 

OPSTELLER 

en 

KLERK 

De bekendmaking geschied

de in hef Belgisch Staats

blad van 3 januari 1970 

Voor alle inlichtingen met 
betrekking tot de deelne-
mingsvoorwaarden gelieve 
men zich te wenden tot het 
sekretariaat ten gemeente-
huize de eerste 5 dagen van 
de week tussen 8.30 u. en 
17 u. (tel. nr. 35.02.65). 

Groepen en maatschappijen 
allerhande I!I 

Speciaal voor U bedacht. 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

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

INTERESSANT 

Avondmaal op vrijdag, 
zaterdag of zondagavond 

in een gezellige sfeer. 

Nadien kr i jgt U gratis gedu
rende 5 uur een der beste 

Oberbayern orkesten. 
Middag- «n avondmaal In greap 

gezellig, fl]n, goed en goedkoop. 

De grote special i tei ten z i jn s Ochsen-
schwanzsuppe • Hongaarse goelaij -
Eisbein mi t Sauerkraut - Kip aan het 
spit • Krachtvleesschotel, beter dan k i 

Duitsland. 

Inlichtingen ter plaats* 
THIER BRAU HOF 

Uuven . Tel. (016)46311 
THIER BRAU HOF 

Huiste • Tel. (056)71536 
THIER BRAU HOF 

Antwerpen - Tel. (03)312037 
DE KLAROEN 

Aalst . Tel. (053)22853 
THIER BRAU HOF 

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



bewwegi 

ANTWERPEN 

Antwerpen (slad) 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Alle donderdagen rond 13 u. 
op uw sekretariaat, alle andere 
vormen van dienstbetoon tij
dens de gewone openingsuren. 

KOLPORTAGE 
Op 25 januari met de radio-

wagen doorheen de oostelijke 
sektor van de stad. 

Borgerhout 
KLEINKUNST 

Woensdag 14 januari te 20 u. 
In de zaal Century, Drink, 
kleinkunstavond van het Da-
vidsfonds Borgerhout met me
dewerking van Miei Cools, de 
Vaganten, Alma Celis en Luk 
Saffloer. Toegang : 60 fr. (le
den 40 fr). 

Kaarten bij Karel Eykens, 
Weversfabriekstraat 40, tel. : 
35.56.10. 

Edegem 
IN MEMORIAM 

Op Kerstdag is Pieter Oeyen 
zachtjes gestorven. Lid V.O.S., 
gewezen oudstrijder 14/18, lid 
V.U., was de Piet heel zijn leven 
lang een strijdend Vlaming in 
de voorste linie, niettegen
staande hij in de eerste wereld
oorlog zijn linkerarm had ver
loren kolporteerde hij samen 
met de V.U.-militanten van Ede
gem met ons weekblad. Op elke 
Vlaamse betoging was hij aan
wezig; hij is evenmin gespaard 
geweest van de repressie. De 
harmonie « Jef Van Hoof » ver
liest in hem een trouw muzi
kant. Op dinsdag 30 december 
werd hij dan ook onder een 
leeuwenvlag begraven. Pieter, 
vaarwel. 
LEDENWERVING 

Doe mee aan onze ledenslag. 
Vóór maart e.k. : honderd nieu
we leden. Getrouwe leden, hebt 
U reeds kinderen ouder dan 17 
Ijaar ? Schrijf hen in als bijlid. 
Bezorg ons van vrienden of 
kennissen naam en . adres. 
Dienst voor centralizatie : Wim 
De Gueldre, Ernest Staesstraat, 
13, 2520 Edegem tel. 49.21.03. 
DANSAVOND 

Meer dan tweehonderd kaar
ten werden nu reeds verkocht 
voor het feest op zaterdag 24 
Sanuari om 21 uur in het Elzen
hof, Kerkplein, Elsdonk. Orkest 
The May Djins. Deelnemings-
kaarten, met nummer voor gra
tis tombola 50 frank. 

Heist-op-den-Berg 
Booischot • Hallaar 
DERDE VLAAMSE NACHT 
DER ZUIDERKEMPEy 

Na de twee vorige «nacht-
suksessen» richt de Volksunie 
opnieuw een Vlaamse Nacht 
der Zuiderkempen in op zater
dag 31 januari 1970 vanaf 20 u. 
in Feestzaal Eden, Bergstraat 
144-146 te Heist-op-den-Berg. 
Medewerking : Louis Neefs, or
kest The Silhouettes, disc-
jockey Coeckelbergs en The 
Purple Bus. 1500 zitplaatsen. 
Bijdrage : 50 fr. 

Hove 
PANEELGESPREK 

Dinsdag 13 januari a.s. richt 
de V.V.B-Hove een paneelge-
sprek in met de heren Wim Jo-
rissen, V.U.-senator en Herman 
Todts, C.V.P., over een federaal 
België. Prinsenhof, Kapelstraat, 
Hove, om 20 uur. 

Mechelen 
JONGERENAVOND 

De V.U.-afdeling Mechelen 
nodigt alle jongeren uit op de 
Jongerenavond op vrijdag 23 
januari om 20u30 in de Beetho-
venkelder. Vrije bespreking 
over : «De Volksunie en de 
jongeren» ingeleid door Nelly 
Maes. Daarna stuif-in en ver
broedering « ouderen - jonge
ren ». 

Merksem 
V.U.-VROUWEN 

Het door de vrouwenafdeling 
aangeboden kerstfeest voor de 
kinderen en kleinkinderen van 
de leden onzer afdeling over
trof alles wat wij vorige jaren 
hebben meegemaakt. Negentig 
kinderen boden zich aan om 
mee te vieren en een kerstpak
ket in ontvangst te nemen. On
ze kleinen zorgden zelf voor 
een welgevuld en passend pro
gramma. 

De groten stonden verbaasd 
wat onze kleinen kunnen voor
dragen en zingen. Een tombola 
met prachtige prijzen verhoog
de de stemming. De vrolijkheid 
steeg ten top toen de kerstpak
ketten werden uitgedeeld. 

Alle vrouwen die zich hebben 
ingespannen om dit prachtig 
kinderfeest te doen slagen ver
dienen de dank van de Volks
unie. Het bestuur van de V.U.-
vrouwen betuigt zijn oprechte 
dank aan de goede vriend, die 
niettegenstaande een pijnlijke 

f ebeurtenis in zijn familie-
ring, hen niet in de steek liet 

voor de afwerking van het pro
gramma. 

Verscheidene van onze be
jaarden worden aan huis be
zocht en met een geschenk be
dacht. Eveneens zullen onze le
den soldaten met de week van 
de soldaat wat krijgen om een 
pintje te drinken. , , , . 

Leden die kinderen of klem
kinderen hebben die h,un mili
tieplicht vervullen gelieven het 
sekretariaat naam en adres van 
de soldaat mede te delen. 

Verhaerenmuzeum, Kaai, te 
Sint-Amands, leidt volksverte
genwoordiger Maurits Coppie-
ters het onderwerp « Waarheen 
met ons openbaar onderwijs» 
in. Daarna open gesprek. Ieder
een welkom. 

Wilrijk 
1.000 FRANK SUBSIDIE AAN 
AMNESTIE-KOMITEE ? 

Dat dacht u maar, beste le
zer. Toen fraktie-leider Dré De 
Beul tijdens de laatste zitting 
van 1969 voorstelde dit bedrag 
toe te kennen aan een 8ste va
derlandslievende vereniging 
(grote ogen bij de oppozitie !) 
volgde, na de gebruikelijke 
scheldpartij van de roden en de 
spreekwoordelijke slapheid van 
de kadodders een stemming, 
die volgend rezultaat gaf : 
C.V.P. : 1 onthouding en 6 te
gen; B.S.P. : 6 tegen; P.V.V. : 1 
tegen; V.U. 4 vóór. Dit rezul
taat stemt ongeveer overeen 
met dit van een vroegere stem
ming over een geliikaardige 
toekenning aan het IJzerbede-
vaart-komitee. Goed te noteren, 
zouden wij zo zeggen... 

LIJSTVORMING 
Leden en simpatizanten die 

er wat voor voelen om op de 
lijst te staan, of leden die an
dere mensen kennen die hier
voor in aanmerking komen, ne
men mondeling (03/27.15.44) of 
schriftelijk (Cederlaan 18 -
2610 Wilrijk) kontakt op met 
fraktie-leider Dré De Beul of 
met één van de bestuursleden. 

Mortsel 

AMNESTIE 

Wij danken de mortselse jon
geren voor hun deelname, de 
bewoners van de Antwerpse
straat - Statielei - en Lierêe-
steenweg voor hun leeuwenbe-
vlagging, alsook hen die hun 
direkte simpatie betuigden aan 
de driedaagse «Amnestie -
Mars ». Onze mortselse V.U.-af
deling betoonde in haar geheel 
haar simpatie en overhandigde 
een bloemruiker aan de voor
bijtrekkende marsjeerders. 

IN MEMORIAM 
Aan Mevrouw en Jos Debac-

kere-Ledrus en kinderen, be
tuigen afdeling en bestuur hun 
deelneming in de rouw die hen 
treft bij het overlijden van me
vrouw Ledrus. 

Afdeling en bestuur betonen 
hun diep medevoelen aan de 
familie Schrey-Cattoir naar 
aanleiding van het overlijden 
van de heer Maurits Schrey. 

Op 30 december 1.1. bracht 
een afvaardiging van ons be
stuur en afdeling een laatste 
groet aan het open graf (te 
Wilrijk) van onze eerste afde
lingspenningmeester en trouwe 
vriend Pieter Oeyen. Onze 
posthume dank en diep mede-
voelen aan de geachte familie 
Oeyen. 

Sint-Amands 
OPEN GESPREKSAVOND 

Vrijdag 23 januari om 20 u in 
het Kultureel Centrum Emiel 

agglomeratie en de brusselse 
randgemeenten. 

De arrondissementel* raad 
van de Volksunie Brussel gaf 
derhalve aan zijn bestuur, zijn 
politieke mandatarissen en zijn 
plaatselijke afdelingen de op
dracht om hiervoor in de on
middellijke toekomst de nodige 
besprekingen aan te vatten. 

Indien echter dergelijke sa
menwerking niet bereikt wordt, 
zal de Volksunie voor de ge
meenteraadsverkiezingen af
zonderlijke lijsten indienen. 

Dilbeek-ltterbeek 
DEBAT MET 
SENATOR CLAES 

In het kader van een voor
drachtenreeks ingeri'̂ *^ door 
de dilbeekse kulturele vereni
gingen heeft op donderdag 15 
januari om 20 u in de Raadzaal 
van het gemeentehuis te Dil-
beek een debatavond _ plaats 
over «Welstand en nationalis
me » met de medewerking van 
V.U.-senator Lode Clae en dr 
L Dierickx van dt V.U B 

Hekelgem • Essene -
Teralfene 
VERKIEZINGEN 1970 

Algemene ledenvergadering 
op zaterdag 17 januari 1970 te 
20 u. in het Oud-Zandtapijt. 

Dagorde : gemeenteraadsver-
zingen van 1970. 

Leuven (arr.) 

Westmalle 
2de KEMPISCH V.U.-BAL 

Op 31 januari 1970 om 20 u. 
ter gelegenheid van ons 2-jarig 
bestaan met medewerking van 
het orkest : « De Accordona's », 
met zanger Staff. Loranti in 
feestzaal «Modern», Antwerp
sesteenweg 134, Westmalle. 

BRABANT 
Brussel (Arr.) 
RANDGEMEENTEN VLAAMS 

Gedurende de v o l g e n d e 
maanden zal er nationaal een 
intensieve aktie gevoerd wor
den voor de Brusselse Randge
meenten. Aldus zijn reeds op 
het sekretariaat de eerste affi
ches verkrijgbaar : paalaffiches 
met de tekst Randgemeenten 
= Vlaams. Andere affiches vol
gen. Er komen nog werpweg-
vignetten, pamfletten, waarvan 
er rechtstreeks in de betrokken 
randgemeenten, andere aan de 
brusselse stations aan de pen
delaars zullen uitgedeeld wor
den. Het hoogtepunt wordt 
voorzien tegen einde februari 
met een grote volksvergadering 
in een der randgemeenten. In
lichtingen op het arr sekreta
riaat Brussel, Dupontstr. 27 te 
Schaarbeek 1030. Tel. 17.92.18. 
Financiële steun voor deze ak
tie op de frontlijn op PCR. : 
8654.50 van de Volksunie Brus
sel te Brussel. Beste dank. 
ARR. RAAD 

De volgende gewone arron-
dissementele raad heeft plaats 
op zaterdag 7 februari 1970 om 
14u30 in het lokaal Waltra (bij 
Stan Philips) Arduinkaai te 
Brussel. De agendapunten die
nen op het arr. sekretariaat te 
zijn vóór donderda" 22 januari 
e.k. 
ARR. BESTUUR 

Van deze maand af zullen de 
vergaderingen van het arr. be
stuur gesplitst worden in : de 
vergadering van de 2de don
derdag : politieke problemen, 
en de 4de donderdag : organiza-
torische problemen en plan
ning. 
VLAAMS FRONT ? 

De arrondissementele raad 
van de Volksunie Brussel ver
klaarde zich einde december 
eenparig voorstander van een 
brede vlaamse samenwerking 
over alle partij grenzen heen, 
bij de komende gemeenteraads
verkiezingen in de brusselse 

VOORLICHTINGS
VERGADERING AMNESTIE 

Op 16 januari a.s. heeft in de 
salons Georges, Hogeschool
plein 2 te Leuven een voorlich
tingsvergadering plaats over 
amnestie. Sprekers : de hh. 
Ghekiere namens de studenten, 
prof. Opsomer, Antwerpen, 
Louis de Lentdecker, joema-
list-weerstander en e.p. De 
Muyt. 

O r g a n i z a t i e : K.V.H.V., 
V N S U, V.U., Broederband, 
Davidsfonds, V.T.B, en V.V.B. 

Vilvoorde 

BESTUURSVERGADERING 
Door onvoorziene omstandig

heden, moet de e.k. bestuurs
vergadering een dag verscho
ven worden. Deze gaat nu door 
op woensdag 14 januari 1970 om 
20 u. stipt in «De Gouden 
Voorn », Houtkaai 1. 

Agenda : reorganizatie be
stuur, belangrijke beslissingen 
aktieplan ; vernieuwing der 
lidkaarten voor 1970. 

OOST-VLAANDEREN 

Deinze 
FIJN DANSFEEST 

Ons vijfde V.U.-dansfeest 
gaat door op zaterdag 17 janua
ri 1970 in het gasthof « d'Hul-
haeghe» te Deinze om 21 u. 
Orkest : de Bartels. Kaarten bij 
de bestuursleden. Prijzen wor
den ingewacht op adres Dries
straat 36, Petegem-Deinze. 

Gent 
GROTE POLITIEKE 
INFORMATIEAVOND 
OVER « BRUSSEL ? » 

Op 15 januari 1970 om 20 uur 
OD « Zolder », Fluweelstraat 24, 
Gent (zijstraat Brugsesteen-
weg) met deelname van V. AN-
CIAUX, V.U. - volksvertegen
woordiger. F. GELDERS, B.S.P.-
volksvertegenwoordiger, J.L. 
CUSTERS, C.V.P. - senator, H. 
VANDERPOORTEN, P.V.V. -
senator en J. TURF, sekretaris 
kommunistische Partij. 

Leiding : Omer GRAWET. 

zoekertjes 
Wordt gevr voor Brussel 2 neder
landstal ige sekretaressen met per-
fekte kennis Frans Engels strekt tot 
aanbeveling Ook 2 monteurs elek-
tromekaniekers. Inl A Geens, tel J 
09 702 268 of 02-174 145 T 155 

WEEKBLAD t WIJ » ZOEKT TIPO-
GRAAF DIE LINOTIPIST WIL WOR
DEN GEEN PLOEGWERK AANGE
NAME WERKKRING SCHRIJVEN 
BUREEL BLAD OF ZICH AANBIEDEN 
BIJ ROTATYP, SYLVAIN DUPUIS-
LAAN 110, BRUSSEL 7 (ANDER-
LECHT OP VIJF MINUTEN V A N 
HET DAPPERHEIDSPLEIN) 

Op sekr V.U. Voldersstraat 71 . Brus
sel 1 , verkrijgbaar VL- en leeu
wenvignetten om aan te brengen op 
de wagens Prijs • 15 fr . voor mirv 
10 12 fr stuk 

Samenstelling van de vi^emmelse be
volking volgens geboortestreek -
13 biz stencil Verkrijgbaar door 
storting van 30 fr op p.C nr. 
31 48 35, Jan Van Dooren, Moei -
straat 28, St-Martens-Latem T 182 

22 jarige • humaniora zoekt betrek
king als bediende • Antwerpen, 
Brussel. Mechelen of Leuven. Schrij
ven of telefoneren ; W Jorlssen, 
Astridlaan 80 Mechelen - Telefoon : 
015-199 94 T 184 

Lic in politieke en sociale weten
schappen zoekt passende betrek
king (sociaal geval) Schrijven of 
opbellen • senator Wim Jorissen -
Tel 015-19994 T 185 

Wordt aangeboden voor 1 of 2 per
sonen, gratis woongelegenheid (be-
nedenhuis - 3 plaatsen) in ruil voor 
onderhoud van straat en gangen • 
Zich aanbieden of schrijven : Gou^ 
nodlaan 24 - Anderlecht - Telefoon 
21 40 84 3 _ * 

Jongedame, 22 j . zt. passende be
trekking bediende te Antwerpen, 
Mechelen of Brussel. Opbellen of 
schr. W. Jorissen, Astridlaan 80, 
Mechelen, tel. 015-199.94. T 5 

Te koop : Vespa G.L. zeer goed on^ 
derhouden, SO km/u. kompleet 
met zeer groot bagagerek en val 
helm. 7.000 fr. Roel Jacobs, te Boe-
laarlei 29, Borgerhout, telefoon : 
03-21.21.36. , T 6 

BERICHT 
Gedeeltelijk wegens vertra

ging, gedeeltelijk wegens te 
laat inzenden zijn enkele be
richten naar onze volgende uit
gave verwezen. Mogen we alle 
medewerkers nogmaals vragen, 
hun kopij steeds zo vroeg moge
lijk in te sturen, zodat ze uiter
lijk de dinsdagnamiddag op de 
redaktie is. Dank bij voorbaat. 

(. van Overslraetor 

Hoofdredakteur 

Alle briefwisseling voor 
redaktie naar ; 
Rotatyp, SylvaJn Dupulslaan 
110 Brussel 7 Tel 23 11 98 

Beheer 
Voldersstraal 71 Brussel 1 
Tel (02)125.160 

Alle klachten voor niet ontvan
gen van blad op dW adres 
Jaarabonnement • 300 fr. 
Halfjaarlijks • 170 fr 
Driemaandelijks : 95 fr. 
Abonnement buitenland 

480 fr 
Steunabonnement 820 fr 

(minimum) 
Losse nummers 8 fr 
Alle stortingen voor ie t blad 
op postrekening 1711.39 
< Wij » Vlaams-nationaal week 
blad. 

Verantw 
der Eist. 

uitgever Mr F Var 
Beizegemstraa* 20 

Brussel 12 

Voor een VEILBGE GELDBELEGGING 
Voor een GOEDE BOUVSTGROND 
Voor aankoop en verkoop van ONROERENDE GOEDEREN 

VIA "GROEP DE BONDT" 
Coremansstraat 22. Bcrehem/Antwerpen 

Telefoon : 0 3 / 3 0 18.85 



Merelbeke 
DRIEKONINGEJfFEEST 

Vandaag zaterdag 10 januari 
voor de 6e maal ons jaarli jks 
dr ie koningenfeest in de kino 
« Vier wegen », Hundelgemse-
stw, stipt om 14.30 u. We heb
ben Suske en Wiske, tante Si-
donie, Lambik en Jeroom op 
bezoek van het poppentheater 
« Pat ». Deelname in de onkos
ten 10 fr., maar we bieden 
naast de verrassing ook nog bo
terkoeken en chokolade-melk 
aan 500 zitplaatsen. Einde van 
de voorstelling rond 18 uur. 

Melle 
SUKSESRIJK 

DRIEKONINGENFEEST 

Ons driekoningenfeest van 3 
jan. jl. is tot een waar sukses 
uitgegroeid. Tweehonderd ne
gen en zestig kinderen genoten 
van een programma met Non
kel Bob Tijdens de pauze smul
den zij van boterkoeken met 
chokolade-melk en werden de 
drie gloednieuwe koningen 
voor 1970 gekroond. Onder de 
aanwezige volwassenen moch
ten wij ook een socialistisch ge
meenteraadslid begroeten, ie
dereen wou zich waRr<;chiinliik 
persoonlijk van de V.U.-door-
braak in onze gemeente verge
wissen. 

der t ^ hun zeer gewaardeerde 
hulp en wenst hen het allerbes
te voor 1970. 

Nieuwkerken-Waas 
TJENERBAL 

Morgen zondag 11 januari 
1970, groot tienerbal met het 
gekende beat- en soul orkest 
« The Jokers » in zaal Roxy, 
Statie, Nieuwkerken-W. 

Ninove (kanton) 

DANK EN WENSEN 
De Volksunie, kanton Ninove, 

dankt alle medewerkers voor 
hun inzet in 1969, rekent ver-

St. Amandsberg -
Oostakker 
WERKVERGADERING 

Dinsdag 13 jan. algemene 
werkvergadering voor alle le
den, brengt de gevraagde adres
sen mede. Begin om 20 u. in ons 
lokaal « Café St. Amand », Ant
werpsesteenweg 119. 

AMNESTIE -
HONGERSTAKING 

Een onzer jongste leden K. 
Bogaerts ook lid van Were-Di-
jongeren, was bij de groep der 
vijfdaagse hongerstakers te 
Antwerpen en Mej. G.L. volgde 
tot het einde de driedaagse 
voetmarsen. Dat is werkelijk 
nog idealisme van de bovenste 
plank, een prachtig voorbeeld 
voor onze jeugd Ook nog een 
tiental leden waren aanwezig 
in de mis on zondag 21 dec in 
de St. Augustinuskerk te Ant
werpen en op de amnestiemar-
sen 

Het amnestiekomitee St. 
Amandsberg zet zijn aktivitei-
ten verder. 

Sint-Niklaas 
2de NACHT VAN EUROPA 

« Brussel Europese hoofdstad 
maar vooral, onze hoofdstad ». 

Zaterdag 17 januari 1970 gaat 
in Hotel Serwir de 2de Nacht 
van Europa door. 

Kaarten tegen 90 f. verkrijg
baar op het arr. sekretariaat : 
Verdurmenstraat 6, Sint-Ni
klaas, tel. 76.51.30. 

De kaarten krijgen een volg
nummer en geven recht op een 
plaats in de grote zaal, mits 
vóór 20.30 uur aanwezig te zijn. 

Twee orkesten : Louis Neefs 
en zijn orkest, Ronny Clark en 
het orkest Buddy Heyninck ; 
kleinkunst met Miei Cools ; 
prezentatie : Koen van Meenen. 

Stekene 
OVERLIJDEN 

Op 3 januari overleed de 
heer Christiaan Van der Hal
len, een der pioniers van de 
V.U. in de gemeente en de om
geving. De heer Van der Hal
len werd geboren op 16 januari 
1924 te Mechelen-aan-de-Maas. 
Na de bevrijding kwam hij naar 
Stekene wonen, waar hij dade
lijk aan het werk toog bij de 
heropbouw van de Vlaamse 
Beweging. We betuigen onze 
gevoelens van deelneming aan 
de familie. 

ZWEMLESSEN 

Dr. Jef Goossenaerts - Kring 
met medewerking van onze le
den zet in met een kursus van 
15 zwemlessen, in de nieuwe 
badkom van Gentbrugge, onder 
de leiding van meester Firmin 
Robbrechts. 

Volwassenen : iedere dinsdag 
van 20 tot 21 uur. Ie les 20 jan. 
en laatste en 15e les op dinsdag 
28 april ; 

Kinderen van 8 tot 12 jaar 
vergezeld door hun ouders, ie
dere woensdag van 15 tot 16 
uur. Ie les op 21 jan. en 15e en 
en laatste les woensdag 29 april. 
Vertrek met auto Alf Braeck-

manlaan 177 en Dr Em. May-
ensstraat 40, telkens om 19,30 u. 
en 14.30 u. stipt. 

GELUKWENSEN 

Onze harteli jkste gelukwen
sen aan heer en mevr. Herman 
en Mia de Rave-Maes en hun 
kinderen Nathalie en Vincent 
met hun dochtertje en zusje 
SASKIA. 

WEST-VLAANDEREN 

Wondelgem 
BAI 

Naar aanleiding van ons 
vlagge- en lustrumfeest op 7 
februar; 1970 groot bal met 2 
orkesten in de zaal «Kwalidra», 
Mimosastraat te Gent. 

Brugge (stad) 

BLAD 
Voor de uitgave van een ei

gen afdelingsblad zijn reeds 
wat centen (bij wijze van spre
ken) binnen, maar het benodig
de bedrag om goed te starten is 
nog niet bereikt. IVogen we on
ze kapitaalkrachtige leden dan 
ook een goed onthaal vragen 
wanneer straks enkele be
stuursleden bij hen om steun 
aanklopoen ? Hartelijk dank 
bij voorbaat. 

Een bankje van 20 fr. is van
zelfsprekend ook welkom : 
s tuur het onder gesloten wn-
slag aan onze sekretaris J. 
Naessens, Ontvangersstraat 9 te 
Brugge. Steunt ons kiesfonds! 

l e p e r - Z o n n e b e k e 

OVERLIJDaJNS 
Eind 1969 hebben 2 mensen 

die ons dierbaar zijn het tijde
lijke met het eeuwige verwis
seld. Op 22 december 1969 over
leed de h. Remi Maddens en te 
leper overleed op 29 december 
1969 mevr Maria Matthys 

Langs deze weg bieden we 
hun nabestaanden onze eerbie
dige deelneming aan. 

MEDEGEOEEIO 
DRIEKONINGENFEEST TE 
BRUSSEL 

Het verbond van Blauwvoet-
vendels, vlaamse Meisjesscha-
ren en het «Vendel Zilver-
meeuwties-Brussel» richten een 
driekoningenfeest in moreen 
zondag 11 januari 70 te 15 uur 
m de zaal Waltra, Arduinkaai 
te Brussel. 

WU 

Poppenkast , koffiekoeken pn 
verkiezing van de Drie Konin
gen ten voordele van onze ak-
tieve werking t e Brussel, opdat 
we eindelijk een eigen heem 
zouden hebben. 

Inkom : kinderen : lOfr, ou
ders : 20 fr, leden : gratis. 

VIJFDE REEKS «DAGEN 
VAN HET VLAAMSE LIFD » 

Van zaterdag 14 februari *ot 
en met zondag 8 maar t as;, 
heeft de 5e reeks van de dagen 
van het vlaamse lied plaats. Wij 
herdenken Emiel Hullebroeck, 
meester van het volkslied, ce-
boren te Gentbrugge op 10 ' ° -
bruari 1878, overleden te Lierlp-
kerke op 26 maar t 1965. Wi j 
vieren Mgr. J. Vijverman. gebo
ren te Machelen op 6 j anuar i 
1900. toondichter, muzikoloog; 
pedagoog en dirigent. De reeks 
staat in het teken van de len*e 
1970. Inr ichter is de Vlaam<;e 
Volksbeweging, onder de auspi
ciën van V.T.B., AN.Z., Noord, 
star Stichting en Roeland Uit
gaven. 

« DE DRIE WIJZEN » 
TE MECHELEN 

Heden zaterdag 3 januar i 
1970 heeft om 19u30 in de mp-
chelse stadsschouwburg de 
kreat ie plaats van de kerst tr ->-
tiek «De drie wijzen » van de 
mechelse toneelauteur Andri^s 
Bogaert, bewerking naar de 
gelijknamige novelle van de^e 
auteur. Het is een aanklacht 
tegen het zinloze van gewe 'd 
en oorlog en een pleidooi voor 
een ééngemaakt Europa. He-
gie : Alf ons Versteven; dekor : 
Cavemeels (van de E r a s m i s -
school). Kaarten te r schouw
burg, of in de Erasmusschool, 
Langeridderstraat 36-38; V T B . , 
Onzelievevrouwstr., S tandaard-
Boekhandel, IJzerenleen Bnpk-
handel Vanix, Adegemstr. «n 
zaal «Royal» , Grote Markt . 
Mechelen. 

WIJ IN LIMBURG 
Poriemenffair nieuws 

Opgrimbie 
ABONNEMENTENSI.AG 

Door de zore^en van onze . vriend jan 
Geraerts werden er deze gemeente niet 
minder dan 25 abonnementen gemaakt 
Een na te volgen vooi beeld 1 

• Aan de minister van Landsverdedi
ging vroeg kamerlid Raskin waarom 
de diensten van militaire ziekenwa
gens, in dringende gevallen gebruikt 
voor het vervoer van burgerlijke zie
ken, achteraf aan betrokken perso
nen gefaktureerd worden. 
De minister zegt dat het vervoer in 
kwestie niet rechtstreeks valt onder 
de opdrachten van de Strijdmacht, 
waarvan de begroting zeer precies be
rekend is en geen krediet voorziet 
voor dit soort prestaties 

• Aan dezelfde minister vraagt Raskin 
of er in vredestijd vliegtuigen met 
geladen bommen rondvliegen en hoe 
dit in overeenstemming te brengen 
is met de veiligheid van de burgers ? 
En ja, het gebeurt dat in vredestijd 
vliegtuigen « evolueren » geladen 
met oefenbommen. Ze hebben geluk
kig echter de springlading niet. Van 
de verschillende belgische bazes 
wordt dan naar Helchteren gevlogen, 
het schietveld dat aan de Luchtsmal-
delen deze onontbeerlijke oefenmo-
gelijkheid geeft. Alle veiligheids
maatregelen worden genomen, zo 
dat zelfs het overvliegen van be
bouwde kommen vermeden wordt. 

• Aan de minister van Verkeerswezen 
vraagt Raskin uitleg over de schan
dalige nadelige toestanden voor de 
Vlamingen in de Handelsafdelingen 
van de Sabena. 

• Aan de minister van Financiën stelt 
Raskin een zeer konkrete vraag over 
de decentralizatie van enkele gewes
telijke diensten die uitsluitend ne-
derlandstalige gemeenten bestrijken, 
maar toch gevestigd zijn te Brussel. 
De minister moet heel goed naden
ken, want op de vraag werd niet ge
antwoord binnen de tijd bepaald 
door het reglement van de Kamer. 

• Volksvertegenwoordiger Olaerts stel
de een uilenspiegelachtige vraag aan 
de minister van Verkeerswezen over 
« de trein nummer 3247. die om 
12u28 van Hasselt naar Leuven rijdt». 
Deze trein « vertoont als hij stilstaat 
een behoortlijk komfort, maar als hij 
rijdt op zijn normale snelheid, ram
melt, schudt en schokt hij de reizi
gers door elkaar alsof hij de oudste 
brusselse t rams wil overtreffen. 
Indien hij regelmatig zoveel dieren 
als mensen vervoerde zou de dieren
bescherming reeds lang maatregelen 
hebben getroffen ». 
Ik ben geen spoortechnieker en be
schik dus niet over een schoktermo-

meter zegt ons kamerlid verder. De 
minister moet onverbloemd de ge
wraakte toestand toegeven. Er wordt 
natuurli jk beterschap beloofd. 
Ga heen mijn zoon en kom nooit 
meer terug. 
Aan de minister van Just i t ie vraagt 
Raskin toelichtingen omtrent het 
s tatuut van het personeel van het 
parket. 

Een andere vraag van Raskin aan de 
minister van Volksgezondheid be
treft het inrichten van eksamens 
voor ziekenverpleegsters in de Rijks
instellingen. 

Kamerlid Olaerts hield een knappe 
tussenkomst bij de bespreking van 
de begroting van Financiën 1970 : 
« Het departement van Financiën is 
nauw betrokken bij de opbouw van 
de europese maatschappij . Het fi
nancieel beleid kan niet losgehaakt 
worden uit het europees ekonomisch 
beleid » aldus Olaerts. 
De V.U. getuigt hiermee nogmaals 
geen tegenstelling te zien tussen fe
deralisme op binnenlands vlak en de 
integratie van beleidsmaatregelen op 
europees niveau. (J.C.). 

PLAATSELIJK NIEUWS 
Eigenbilzen 
KOLPORTAGEPLOEG 

De Kolportageploeg van de plaatselijke 
afdeling vergaderde op zondag 4 januari 
in café « De Kroon ». De gelden, geind in 
de voorbije herfst, werden afgerekend en 
plannen werden gemaakt voor de komende 
lente. 
LEDENHERNIEUWING 

De ledenhernieuwing loopt praktisch ten 
emde. Ware er niet het slechte weder ge
weest, dan had de hernieuwing een einde 
genomen vóór 31 dec. jl. 

Neeroeteren 
ABONNEMENTENSLAG 

De plaatselijke afdeling heeft reeds een 
20 - tal nieuwe abonnementen gemaakt. 
Hadden al onze afdelingen zo gepresteerd, 
dan zou het arr.-eindcijfer er nog heel wat 
beter hebben uitgezien. 

O v e r p e l t 
LFDENHERNIEUWING 

Dank zij de inspanningen van Michel 
Van Hoof werd het ledenaantal in deze 
gemeente bijna verdubbeld. 

Sint-Huibrechts-Lille 
Onze vrienden Edgard Adriaens en Hu-

bert Lipkens hebben besloten een eigen 
afdeling op te richten tegen begin februari. 

Tongeren - Maaseik 
LEDENHERNIEUWING 

Met vreugde kunnen wij mededelen dat 
zes van onze afdelingen, nl. Gruitrode, 
Helchteren, Herderen, Meeuwen, Millen 
en Neeroeteren vóór 31 dec. 1969 alle lid-
maatschapkaarten hebben hernieuwd en de 
geïnde gelden hebben overgemaakt aan 
het arr. sekretariaat. Hartelijk proficiat 
voor deze koplopers I 

Uit een onderzoek gedaan door Jaak 
Cuppens blijkt anderzijds dat een aantal 
andere afdelingen zeker voor het einde 
van januari zullen klaar zijn. Zo o.m. Bree 
Eigenbilzen, Houthalen, Mechelen a.d.' 
Maas en Overpelt. 

Hoe de toestand elders is, weten wij 
niet. Wij hopen alleen i laar dat de andere 
afdelingen het voorbeeld van de zo juist 
vermelde afdelingen zeker zullen volgen. 

Wat betreft de nieuwe leden kunnen wij 
mededelen dat reeds kaarten werden afge
rekend. 

ARR. BESTUUR 

De leden van het arr. bestuur nemen 
deel aan de vergadering van het provin
ciaal komitee te Hasselt op dinsdag 13 
januari. Op woensdag 14 januari zullen 
zij in afzonderlijke vergadering samenko
men te Bilzen. 

TONGEREN-MAASEIK 

ZITDAGEfJ SOCIAAL 

DIENSTBETOON 

J. H A R D Ï , senator 
1) Eerste zaterdag van de maand : 

— Eigenbilzen : Café «De Kroon », 
Brugstraat , van 9 uur tot 10 uur. 

2) Derde zaterdag van de maand (17 
jan. 1970) 
— Overpelt : Ten huize van J. Oly-

slagers, Hasseltstraat 22, van 9 tot 
9u30. 

— Meeuwen : Café « Welkom », Dorn 
4, van 10 u tot 10u,30. 

— Gruitrode : Café « Uilenspiegel ». 
van 11 u. tot l lu30 

3) ledere zondag : 
— Aan huis : Nieuwe Baan 2. Alt-

Hoeselt, Hoeselt. 012/323.53 van 
10 u. tot 12 u 

Vanaf februari aanstaande zullen de 
zitdagen van senator Hardy niet alleen 
worden gewijzigd maar ook uita-phreid. 

f- RASKIN, volksvertegenwoordiger 
1) Eerste zaterdag van de maand : 

— Helchteren : Café « K r u i s p u n t » . 
van 9U.30 tot 10 u. 

— f-ommel : ten huize van G. Van
duffel, Kapelstraat 61, van 10u30 
tot 11 u. 

— St Huibrechts Lille : ten hnize 
E. Adriaens. Kloosterstraat, van 
l lu30 tot 12 u. 

— Bree ; Café «Old Tom», Markt , 
van 13 u. tot 13u30. 

— Maaseik : Café « Sniekers», Bos-
poort, van 14 uur tot 14u30. 

— Eisden : Café «At lan ta >>, Steen
weg 69, van 15 u. tot 15u30 . 

— 's Gravenvoeren : ten hnize van 
Ernst J., Kloosterstraat 84. van 
16u30 tot 17 u. 

— Tangeren r Café « D e He lm» , 
Markt, van 18 u. tot 18u30. 

— BorgToon : ten huize van Wijnants 
«v , ^^•' Graeth 1. van 19 u. tot 19u30. 
3) ledere vrijdag : 

— Aan hiiis : Ursulastraat 1, Eigen-
btlzen. 011/19454 van 16 u. tot 19 o, 

J. CUPPENS, plaatsvervangend volks
vertegenwoordiger 
1) Tweede donderdag van de maand i 

— Tongerlo : Café « Bamps ». Dorps
straat, van 18 u. tot 18u30. 

•— Elen : Café «Vanderhoven» , 
Langstraat 42, van 19 u. tot 19u30. 

— Rotem : Café «Cen t rum », Oude 
Baan 60 van 19u30 tot 20 u. 

2) ledere donderdag : 
— Aan huis : Zandbergerstraat 22, 

Neeroeteren 011/64402. 17 u. to t 
18 u. 

A. DEKKERS, provincieraadslid 
— Aan huls. alle dagen, behalve zater

dag : Steenweg 28 te Elen. 011/61288. 

L. DUCHATEAU, provincieraadslid 
— Aan huis, alle dagen, van 9 u. tot 

11 u. Steenweg te Hoeselt 011/18188. 

J. PLAS, provincieraadslid 
— Aan huis op afspraak : KoUegelaan 

5, Peer 011/39203. 

F. VAN HOLLEBEKE, provincieraads-
lid 
— Aan huis, ledere woensdag van 17 o. 

tot 19 u. Kielenstraat te Tongeren 
012/32524. 

T. MONNENS, doctor jurist en f iskalist 
— Aan huis. iedere maandag van 18 o. 

19 u., Philipslaan 38. 
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MEESTERLIJK EN FEESTELIJK WONEN 

daarvoor zorgen wij. 

6 0 0 arbeiders = 1001 mogelijkheden 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN 
ANTWERPEN 

Meir 18 
TeL: (03)31.78.20 

CENT 
Onderbergen 43 

Tel.: (09)25.19.23(09)25.94.69 

GENK 
Winterslagsl-raat 22 

Tel.: (011)544.42 

LEUVEN 
Brusselsestraat 33 
Tel.: (016)337.35 
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Pastoraal koncilie verwerpt celibaat 
Nu gaat het over z'n Noordwijkerhoutje ! 

Echtpaar uit Lichtervelde wou kidnappen 
Oplichtervelde 

Hair te A'dam bijna een flop 
Het scheelde geen hairtje 

Ontwapening... 
...met een korreltje SALT nemen 

Oostends stadsbestuur beschuldigd... 
i..van Ensorgeloosheid 

ONGET^FELD 
Dank zij de grieppandemie 
Europa een pandemonium 

Ted Kennedy gebaart van krommenaas 
Chappaqulddickhuidig 

Tanker a Sof ja » brak in twee 
Een sof, ja I 

Jan Cremer koopt villa van Claus... 
v..te Neukerke 

Libanees legerchef... 
5..0p Libanon-aktiviteit gezet 

Scheepschaking van hogerhand georganizeerd 
Che rbou re n Bed rog 
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