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NA HET nnSUG DE SAEGER

AANSLAG OP ONZE HAVENS
Welke ook de oplossing is voor de verwikkelingen rond het ontslag van
De Saeger, één ding heejt reeds definitief zijn beslag gekregen : de havenproblemen vormen voortaan hoofdstuk zoveel van het kommunautair dossier. Daarbij vergeleken is het ontslag van een minister — hoe politiek
belangrijk het feit ook weze — slechts simptomatisch, vooral als dat ontslag slechts ingediend wordt door één enkel eenzaam en verbitterd man,
zonder dat hijzelf en zijn groep er de konsekwentie uit trekken. Terwijl
in de Wetstraat de eerste verbazing over de beslissing van de minister van
Openbare Werken nog niet helemaal voorbij was, werd in Wallonië de
algemene mobilizatie van de openbare mening afgekondigd. En deze
mobilizatie kan maar één enkel doel hebben : de oorlog tegen de vlaamse
haven y.

Wij gaan van De Saeger geen
held maken; jarenlang werd hij
door de Walen unaniem geprezen
omwille van zijn beleid tegenover
Wallonië. Dat een dergelijk man
tot ontslag werd gedwongen, is
een aanduiding voor de huidige
omvang van de waalse arrogantie.
Inderdaad, de driestheid kent geen
grenzen meer. Wellicht is het niet

overbodig. De Saeger even te wijzen op zijn medeverantwoordelijkheid in deze eksplozie van waalse
verwatenheid : bezuiden de taalgrens is men zich onder deze regering van grendelaars en verkavelaars steeds sterker en zekerder
van zijn stuk gaan voelen. Het onbereikbare bleek plots bereikbaar,
het onmogelijke werd verkregen.

DEZE WEEK
Het schandaal van de brusselse pre-metro (b!z. 3 )
De Saeger : achtergrond van een ontslag (biz. 4 )
Het biafraans drama (bIz. 4 en 10)
De staking in Limburg (bIz. 6, 7 en 9 )
Het parlement opnieuw bijeen (bIz. 8 )

Waarom dan niet uiteindelijk de
maan vragen ?
De maan ? Men moet zich even
voor ogen houden, wat de Walen
eigenlijk willen. Zij eisen inspraak
in het havenbeleid. Die inspraak
hebben ze natuurlijk altijd gehad :
op regeringsvlak — waar ze van
een ongerechtvaardigde pariteit
genieten — en in het parlement,
zoals het hoort in een demokratie.
Ze willen echter véél meer : ze eisen dat de reeds door regering en
parlement goedgekeurde havenplanning niet ten uitvoer wordt
gelegd, in afwachting dat zij betrokken worden bij overleg in een
duistere kommissie, waar zij over
een praktisch veto-recht zouden
beschikken : de grendel avant la
lettre. Hoe zij die grendel zullen
hanteren laat zich gemakkelijk raden. Ofwel wordt iedere uitbreiding van de vlaamse havens betaald met nieuwe miljardentoegevingen voor waalse luchtkastelen,
ofwel spelen de Walen rezoluut de
franse havenkaart.
Ten overstaan van een dergelijke dreiging kan aan de Vlamingen
en aan de vlaamse havensteden
niet nadrukkelijk genoeg gezegd
en herhaald worden : staakt uw
krakeel, verzoent uw standpunten,
gunt mekaar dat de zon in het water schijnt, laat niet toe dat uw
onderlinge ruzies gebruikt worden
cm u gezamenliik naar de afgrond
te leiden.
De Walen hebben hun vitale belangen — kolen en metaal —
steeds beschouwd als aangelegenheden, waarover zijzelf alleen te
beslissen hadden. Maar waar zit
ergens de keerzijde van de medalje?
Het havenkontlikl is van dergelijke fundamentele betekenis, dat
het de vraag naar de mogelijkheid
van het verder samen-leven en samen-werken tussen Walen en Vlamingen stelt. De havens zijn voor
ons van allereerste levensbelang.
Dat de Walen de voorkeur willen
geven aan een franse oplossing,
gaat het domein van de traditionele kommunautaire problemen vel
te buiten en zo wordt niet alleen
de « eenheid », maar ook de « eendracht » op de helling gezet

Neen, wij verheugen er ons niet om
dat de limburgse mijnwerkers
froni
moeten vormen tegen de verenigde
krachten van sindikaat
en kapitaal. Neen,
wij scheppen geen leedvermaak
uit de vaststelling dat het sindikale
wapen, gehanteerd door het
establishment, tegen de arbeiders
wordt gekeerd. Wij betreuren
hartsgrondig de verwording en
ontaarding van een verpolitiekt
sindikalisme, dat zich komfortabel in
zijn voorrechten heeft
geïnstalleerd, dat zich als de eerste
de beste tippeldame laat
betalen door de meestbiedende
en dat zichzelf zodoende heeft
uitgeschakeld als verweermiddel van

DE STAKING
de arbeiders. En wij hopen dat
tegen deze verwording een groeiend
verzet zal komen,
ook en vooral
van het lager sindikaal kader
dat nog niet is aangevreten door
de geest van machtswellust
en konformistne.
Maar het gaat in Limburg niet om
de sindikaten; het gaat om de
arbeiders! Het zal een hemeltergende
schande blijven dat de
mijnwerkers van het Kempisch Bekken
deze strijd hebben moeten
inzetten als een « wilde staking »,
dat zij deze strijd hebben moeten
voeren tegen hun aangewezen leideri
in en zonder het vooruitzicht
op stakingsgeld en steun.
Waarom ? Er is maar één enkele uitlegj,
telkens wordt men gekonfronteerd
met de enige afdoende verklaring :
Limburg is nog altijd
kolonizatiegebied.
De limburgse kolen moeten
goedkoper en de limburgse lonen dui
lager zijn, omdat de waalse
metaalbazen het zo willen.
Dat men er ons een verwijt van maakt.
de staking te steunen,
beschouwen we als een eretitel I

— WIJ

LAATSTE KONING
Het is opvallend dat de
Vlaamse dagbladpers zwijgt in
alle talen over de kerstrede van
Baudouin 1, roi des Belges. In
een land met normale verhoudmgen zou er toch wel w a t
voor het zeggen zijn geweest
over dit politiek nieuw feit.
De stilaan « beroemde » zinsnede spoort de brave Vlamingen aan, vooral hun meerderheid niet te gebruiken. L'élite
de la nation moet vooral ongestoort aan de vleespotten blijven en de lakens uitdelen.
Inderdaad, de Saxen-Coburgers tonen zich zeer dankbaar
tegenover de Vlamingen. Maar
kom, over de laatste koning
der Belgen maken wij ons niet
druk !
J.V.d.S., St-Amandsberg.

DISKRIMINATIE
Volgens officiële nota's bestaat er een ontzettend verschil
in het toekennen van staatstoelagen aan de verschillende gemeentelijke sportinstellingen in
onze tot nu toe unitaire staat.
_ \^oor de vlaamse gemeenten
IS er 248 miljoen voorzien, voor
de brusselse en waalse 538 miljoen of meer dan het dubbel.
Aangezien er in het vlaamse
landsgedeelte
dubbel
zoveel
sportbeoefenaars zijn dan elders, m a a k t dit tot slotsom dat
een Waal 4 maal meer gesteund
wordt dan een Vlaming. Voor
die wraakroepende diskriminatie mogen wij niet alleen de
fout zoeken bij ons huidig
staatsbestel. Onze v l a a m s e
C.V.P.-B.S P.-geleide gemeentebesturen dragen zelf de grootste schuld, door gebrek aan initiatief op sportgebied.
Hoboken is hier een tipisch
vo-^.beeld van. Reeds jaren
wordt er aangedrongen op de
oprichting van een sportcent r u m — een sporthal — en
vooral een modern zwembad.
Onze bijna 33.000 inwoners tellende gemeente mag het nog
steeds stellen zonder die hoogst
nnodzakeliike inrichtingen. Ons
gemeentebeleid stelt er geen
belang in alhoewel de staat er
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r u i m e subsidies aan verleent.
Buiten « ^ e n paar vooruitstrevende gemeenten is dit hetzelfde geval voor de meeste gemeenten in Vlaanderen. De
Brusselaars en Walen hebben
meer oog voor zulke zaken en
maken er dankbaar gebruik
van, in ons nadeel.
C.P., Hoboken.

KAPITAAL EN ARBEID
In het artikel van 27 december, onder de titels « Acec aan
Amerikanen uitgeleverd » en
« Anti-Vlaams
kapitalistisch
spel » klaagt men het feit aan
dat men geen eigen vlaams of
heel-nederlands kapitaal verkiest boven het vreemde amerikaanse kapitaal.
Nu stel ik mij de vraag : w a t
voor zin heeft het te gaan bekvechten over amerikaans heelnederlands of Vlaams kapitaal,
vermits in de drie gevallen de
toestand van de handarbeider
toch onveranderd blijft. Het
kapitaal, v a n w a a r het ook kome, zal steeds trachten de arbeider zoveel mogelijk uit t e
buiten.
Is in deze zin de vlaamse beweging niet vaak een beweging
om aan een b e p e r k t e klasse,
weliswaar behorend tot de eigen volksgemeenschap, het kapitaal toe te spelen dat vroeger
en nu in buitenlandse handen
berustte ? Moet de vlaamse beweging niet eerder een beweging zijn die het kapitaal wil
ten dienste stellen van de hele
volksgemeenschap, van
alle
« arbeidsstanden » waarvan de
handarbeider het grootste percentage uitmaakt ?
L.W., Genk.

BRUSSEL
Wij akteren gaarne w a t de
heer V.H in zijn artikel «Brussel» (29 november) erkent, nL
dat de vlaamse jeugd geleidelijk moet overgeschakeld worden naar het « beschaafd ». De
vraag « hoe » laat hij echter in
het midden.
Wat het knelpunt Brussel
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betreft, geven we graag toe dat
de sociaal-ekonomische en administratieve
druk, gepaard
m e t het taalprestige van een
beschaafdsprekende frankofone
bovenlaag een bekoring uitoefent op de eenvoudige vlaamse
inwijkeling. Maar zelfs als die
druk zou ophouden, vrezen wij
toch dat velen (buiten de b&gmselvaste taaigenoten) « die »
school zouden verkiezen, waar
de opvoeding de opvallende
stempel draagt van een taalverfiinde spreekgewoonte.
Het vraagstuk Brussel lijkt
ons dus meer dan een loutere
kwestie van materiële belangen en mogelijke promoties.
Gesteld dat al de vlaamse grieven en verzuchtingen ter plaatse voldaan ziin, dan nog zou er
« taalkultureel » niets veranderen, zelfs in weerwil van het
aantal nieuwe •^ch'^lpn Daarvan
krijgen wij dageliiks het bewijs buiten de hoofdstedelijke
agglomeratie !
M., Aalst.

ARGWAAN
In « Europees perspektief »
waarover « WIJ » van 27 december heeft uitgewijd, schuilt
mderdaad een adder onder het
gras.
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VORSTELIJK ONJUIST
.J,^ " ^ ^ ' ^ ^ Nr !• 3 januari
1970 wijdde U onder bovengaande titel een « Wijnazijn »
aan de nieuwjaarsboodschap
van de koning. Als beëdigd koning der Belgen is het wel zo
dat hij geen rekening houdt
m e t Vlamingen en Walen, alleen m e t
Belgen. Hij sprak
veel m a a r zegde niets.
Spiegelt Boudewijn zich aan
Leopold I. die in 1857 n a a r aanleiding van een ernstige regeringskrizis, aan het toenmalige
r e g e r i n g s h o o f d (Rogier)
schreef : « Ik ben er van overtuigd dat België gelukkig kan
leven en geëerbiedigd zal worden, indien het de wegen van
de gematigdheid volgt m a a r ik
ben er ook van overtuigd en ik
zeg het aan iedereen, dat elke
maatregel die zou kunnen geïnterpreteerd worden als een
werkelijke overheersing
van
een mening door een andere

Waarom wordt in ons land
altijd zo lang gewacht met h e t
strooien van zout op besneeuwde wegen en waarom wordt bijna steeds te weinig gestrooid ?
Welk verschil met Nederland
w a a r de openbare diensten e r
als de kippen bij zijn om gladde wegen zo vlug mogelijk ben i d b a a r te maken. Terecht
stellen de artsen van OostVlaanderen en Antwerpen, die
uit de aard van hun. beroep in
wintertijd - ziektetijd bijna
voortdurend de baan opmoeten,
deze gebrekkige werking aan
de kaak.
M.V.C., Kapellen.
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«PIET POT »

Die vertoont reeds tekenen
gevaarlijk is ». Aldus Leovan leven, daar waar de fanapold I.
tiekste Walen er zouden op
Tot Boudewijn I dient geaansturen de vlaamse havenbezegd : deze woorden blijven aklangen te dwarsbomen
ten
tueel. Ze gelden voor al d e
voordele van de uitbouw ener
vraagstukken waarover de m e « europese » haven in Noordningen van de Belgen uiteenloFrankrijk. Liever voor hen
pen.
Duinkerke dan Zeebrugge U
In het werk van Dr H. J
begrijpt wel... !
Wias « Geschiedenis van de
E r rijst in ditzelfde verband
ü^l^^'?.?^ gedachte » boekdeel 2.
de vraag of het fel omstreden
blz. 299 lezen we dat de Vla« supra-nationalisme » dat zomingen toch de meerderheid
pas m de E.E.G. principieel gezi.in in het land, en zelfs de
stalte kreeg, ons geen deerlijke
steun
genoten van
koning
poets zal spelen in de kwestie
Leopold I, die verklaarde dat
Brussel. Zou deze politieke
hij het Nederduits als zijn einieuwigheid
geen
werktuig
gen taal beschouwde...
kunnen worden in de handen
van de heetgebakerde franskilL.V., Schoten.
jons in den lande om ons de
duim te doen leggen in de
hoofdstad en zo de imperialistische droom van het hongerende Brussel te verwpzenlijken ?
VEILIGE WEGEN

Nederlanders in eerste orde e:

n bijna

-Ijoen nederlandssrrekenden in tw ede orde,
dan bannen we aan de hp„nd f .a'n
— onze eigen oplage
t o t het 'oesluit kc.^.en dat we in dezelfde bev^"kingsverhouding de derde • ^laats in bovengaande
rangschikking zo^aden innemen, hetgeen .r.isschien
een v e r r a s s e n d e , n i e t t e r . i n T u i s t e ^ a s t s t ^ l l i n - ' -•.

u u r op). Het imperium v a n Charly De
P-3UW groeit op de verkwiste miljarden
van de brusselse metro.
•^'•'; zegde daar ook weer, dat de racketeers van het Chicago der twintiger
jaren koorknapen waren in vergelijking
m e t de gang die te Brussel de plak
zwaait en de betonmolen doet d r a a i e n ?

Hoogtepunt
uit het leven van
een tramreiziger
:
Bertrand
mag, aan de zijde van Boude'
wijn I, de brusselse
pre-metro
openen. Wat verbergt er zich
echter
in het
ondergronds
duister van dit zoveelste
brusselse miljardenprojekt
7

Adders in hel gras

waarom
splitst

leuven niet ?

Mogen wij eens boren n a a r de rendabiliteit en de betekenis van deze hele
onderneming, die nu reeds 2,8 miljard
heeft gekost ?
En dan moeten we even herinneren
aan de beruchte « cité administrative »
achter de Kongreskolom, onderneming
waarvoor Achiel Van Acker zich het
v u u r uit de sloffen heeft gelopen. Die
grap heeft anderhalf miljard gekost en
vandaag begint men aarzelend en in
a r r e n moede te erkennen, dat het een
kanjer van een dwaling was.
Met een m i n i m u m aan gezond verstand kan iedereen begrijpen, dat het
geen zin heeft de helft van alle nationale besturen plus de hele E.E.G.-administratie onderdak te willen verschaffen
op de as Jubelpark-Kongreskolom. Dat
is niet alleen zinneloos, het is tevens
(red.) Een van de hoogtepunten uit
onmogelijk.
hec leven van minister Bertrand is onMet een verbijsterende kortzichtiggetwijfeld het ogenblik geweest w a a r o p
heid heeft men de lokalizatie van de
hij, gezeten aan de zijde van Boudewijn
E.E.G.-besturen tien jaar geleden afgeI, in een speciaal voor de gelegenheid
daan. Men dacht dan men een goede
opgepoetste brusselse t r a m de hoofdstekoop had gedaan aan de h e k t a r e n v a n
delijke pre-metro mocht inwijden. Naar
de Dames van Berlaymont, die meer
aanleiding van deze eerste rit tussen
dan honderd miljoen kregen. En pas
Schumanplein en Wetstraat verloren de
traditionele kranten iedere kritisshe zin , achteraf gaf m e n er zich rekenschap
van dat deze vestiging tegenover de been stelden de kommentators zich niet
ruchte Residence Palace, in het h a r t
eens de vraag, of die pre-metro eigender 19e eeuwse brusselse administratielijk wel rendabel zou zijn.

De brusselse metro

niet iedereen
heett
geweend

De ironie lieeft gewild dat de
heer De Saeger, die e r ais minist e r van Openbare Werlien p r a t op
ging, veel voor de Walen te hebben gedaan, van diezelfde Walen
zijn zin niet krijgt in het domein
dat hij stilaan als zijn exkluzief
jachtterrein
ging
beschouwen.
Wees dan eens waalser dan de
Walen zelf ! De slordige benadering van het havenvraagstuk door
Eyskens e n andere ministers en
de i n g e b o r e n
toegeeflijkheid
van de vlaamse kleurpolitiekers
tegenover zelfs de meest onredelijke Waalse eisen, hebben geleid
tot een kortsluiting die slechts
weinigen op dit vlak hadden verwacht.
Naar de redenen of schijnredenen van dit ontslag hebben we
voorlopig het gissen. In de vloed
van kommentaar — waarin kwistig aan toepasselijke woordspelingen wordt gedaan zoals « er is een
lek in het schip », « de boot z i n k t »
of « de eerste zeebries waait het
kaartenhuis v a r de regering omver » — wordt een hele serie oorzaken opgesomd. Het heet dat de
regering Eyskens, toch veroordeeld wegens haar falen in de
grondwetsherziening, best zou opgevolgd worden dooi een regering
De Saeger-Leburton. Er wordt gesuggereerd, dat de minister de
handen wil vrij hebben te Mechelen voor de a.s. gemeenteraadsverkiezingen. Er worden gezondheidsredenen ingeroepen. Men betreedt het terrein van de kwestie
zelf : de reeds vermelde oppervlakkige benadering door de regering van het vraagstuk en de mogelijkheid, dat onder waalse d r u k
De Saeger zelfs niet eens zijn
reeds lang tot stand gekomen zesjarenplan ten uitvoer zou k u n n e n
leggen. Laat staan dat er een begin zou gemaakt worden met een
grootser aanpak van het havenprobleem.
De vaststellingen die we vorige

week in verband met kompetent
gezag maakten, gelden vandaag
na het incident meer dan ooit.
Men beseft te Brussel de draagwijdte van het vraagstuk niet en
meende er zich van af te k u n n e n
m a k e n door de zaak op de lange
baan te schuiven, zoals dat tot nog
toe met (Me lastige grondwetsherziening is gelukt. De reaktie van
ex-minister De Saeger bewijst intussen eens te meer overduidelijk
de kapitulatiegeest van de vlaamse bewindslieden tegenover de
even oppervlakkig als driest geformuleerde aanspraken op inspraak in een vraagstuk, dat in
allereerste instantie de vlaamse
gemeenschap aangaat en w a a r v a n
nog altijd moet bewezen worden
dat een radikale en vooruitstrevende oplossing ook de waalse
ekonomie niet zou ten goede komen. Er kan tevens niet genoeg de
n a d r u k gelegd worden op het feit,
dat de Walen zich wél de rol van
scheidsrechter willen toeëigenen
in een hoogst belangrijk vlaams
ekonomisch probleem, doch elke
wederkerigheid afwijzen. Met andere woorden : de Vlamingen
mochten het belgisch aandeel van
de Marshall-koek grotendeels zien
verdwiinen in de nu al klassieke
bodemloze put van de verlieslatende waalse kolenmiinen ; ze
moeten t e ' k e n s opnieuw zonder
ook m a a r geraadpleegd te worden
braaf ja knikken wanneer miljarden besteed worden aan ekono-

buurt, eigenlijk geen verbindingen had
met het spoor of de luchthaven. Integendeel, de keuze van deze vestigingsplaats was van meet af aan oorzaak van
reusachtige verkeersopstoppingen. De
hoge E.E.G.-ambtenaren moesten na het
betrekken van h u n pronkgebouw vaststellen dat zij per dag twee uur of meer
verloren om op h u n kantoor te geraken.
En zo begon de fatale kringloop : omdat de E.E.G.-vestiging verkeerd was,
moest m e n ze proberen te verbeteren.
En dat kon alleen met een metro. Zo
k w a m het miljardenplan van een nutteloze en onrendabele metro tot stand.
Het wordt een grap v a n vijftien miljard
op twaalf jaar !
Niet iedereen zal echter wenen om
dat verloren geld. Samen met de metro
worden zogenaamde « parkings de dissuasion » gebouwd. De metro is niet
rendabel ; de parkings echter zullen
na enkele jaren met goud kunnen belegd worden.
En kijk : welk vogeltje vliegt daar
uit het kastje ? De grote baas van de
metro-parkings is eens te meer Charly
De Pauw, boezemvriend en zakenrelatie van Van den Boeynants. De P a u w
kontroleert te Brussel n u reeds meer
dan 50.000 parkeerplaatsen (minimumhuurprijs zowat 1.200 fr p«r m a a ü d ; de
« goede » brengen gemiddeld 10 fr per

misch onverantwoorde infrastrukt u u r w e r k e n in Wallonië ; ze worden ten slotte volledig buiten de
diskussie gehouden wanneer e r
sprake is van miljardeninspuitingen in het andere luik van de
waalse ekonomie, de in nood verkerende waalse
staalnijverheid.
Een nood die dan nog voortspruit
uit gemis aan degelijk waals beleid, aan waals vooruitzicht en aan
waals initiatief (cfr. onder andere
het verwijt van wijlen Spinoy in
volle K a m e r aan zijn waalse kollega's). De Vlamingen moeten
zwijgend telkens opnieuw meer
dan de helft van de kredieten in
diskutabele projekten zien verdwijnen en draaien financieel
voor veel meer dan de helft er
voor op. Men moet stellig bewondering opbrengen voor zoveel lef.
Hadden onze eigen kleurpolitiekers m a a r de helft van die lef !
Het incident De Saeger is geen
persoonlijk incident, ook wanneer
Eyskens er in slaagt, de gevolgen
van zijn ontslag door een ambtswisseling te beperken. Een ambtswisseling is immers voor de reeds
zo zwaar gehavende ploeg Eyskens een zware klap. Het feit dat
De Saeger niet door zijn partijgenoten wordt gevolgd (en zeker
niet door de vlaamse socialisten,
die daags na zijn ontslag reeds
m e t deniererende onmerkingen
aan het adres van de minister
voor de dag kwamen) b e w u s t

beroepsHALVE
bekeken

(m. van haegendoren) Een van de
nieuwjaarsgeschenken van de regering
aan de parlementsleden is het o n t w e r p
546. Met andere woorden : het wetsontw e r p tot wijziging van de wet van 12
augustus 1911, houdende toekenning van
rechtspersoonlijkheid aan de universiteiten te Brussel en te Leuven. Oef, d a t
is een heel mondvol administratieNederlands.
Het is echter nog méér : er schuilen
in dit wetsontwerp armdikke adders.
Het is pas door een wet van 1921 dat
er in ons land wettelijk erkende instellingen (« rechtspersonen ») kur.nen or>gericht worden zonder financiële, industriële of handelsoogmerken, n a m e lijk de « instellingen van openbaar nut »
en de «verenigingen zonder winstoogm e r k ».
Nochtans werd i;eeds in 1911 bij speciale wet rechtspersoonlijkheid verleend aan de twee vrije universiteiten.
Ze kunnen in alle opzichten optreden in
rechte.
De splitsing van de leuvense en v a n
(ïe brusselse universiteiten moest logisch
tot gevolg hebben, dat de wetgever aan
ieder van de vier aldus ontstane universiteiten de rechtspersoonlijkheid verleent.
.
, ^
Wat Brussel betreft, voorziet h e t
wetsontwerp 546 dat beide universiteiten — de V.U.B, en de U.L.B. — de
rechtspersoonlijkheid verwerven en dat
de nu bestaande rechtspersoonlijkheid
uitsluitend met de likwidatie gelast is.
En natuurlijk zullen de Vlamingen van
de V.U.B nog hard moeten strüden voor
het «mijn » en het « diin ». De U.L.B,
mag zich niet vestigen in het vlaamse
land, al mag zij er met de V.U.B, geza(vervolg op blz. 4)

m a a r een ding, dat ze namelijk
onder waalse chantage instemmen
m e t een begrafenis eerste klas
voor vlaamse havenprojekten die
al jaren vastliggen en voor de
eventueel grootser opgevatte havenexpansie.
Of er te Brugge en te Antwerpen kleurpolitiekers zulten zijn
die vroeger beweerden aal de navenkwestie geen uitsUans nad
met de waals-viaamse verhouaingen en die vandaag hun vergissing moeten erkennen, is eerder
van belang voor de gemeentelijke
politiek dan voor de nationale.
Ook het onloochenbare feit dat de
erkenning van Zeebrugges mogelijkheden na tientallen jaren van
onbegrin en kleinering nu tot de
« allerhoogste breinen » is doorgedrongen is van minder belang dan
de noodzakelijkheid van vlaamse
eendracht. We hebben reeds in
den treure herhaald dat alleen
vlaamse eendracht de Walen de
mogelii'.'heid zal ontnemen een
spel te eigen profüte te spelen
(wat nog erger is) ten voordele en
van een frans-geriohte havenpolitiek. Dat deze eendracht slechts
tot stand kan komen door wederzijds begrip vanwege de twee
voornaamste vlaamse antagonisten. Antwerpen en Brugge ligt
voor de *iand Antwernen mopt
leren, het nieuwe plpm«»nt in de
vlaamse havenverhoud'neen en de
e'Ven bes'ien'/ino'en te aanvaarden
(h»8rrenzïnffen die ook hpnas'd
wordpti door de 'ang niet topaf"*»*liike nederland^e c-psnrplrenartn«»r> Rriisree moe* l»rpn af^tind
te doen van al te fan^i'^'p'-'ike
plannen en mag 7ioh niet laten
meeslepen door de roes ont«taan
door de eerste exnljpipte en itnnM(>|pf<> prlrptinïnir van »"n moffp'ükhpdpn Tn «1P nati'>n''"+»Hoiistrii<1
(waarvan hpf havpnnrnh'°em nu
een dp^I is geworilpn> i= '•»• nj^t
hpt moment om ons als Vlamingen te laten verdelen.

(vervolg van biz. 3).
menlijke onderzoekscentra oprichten
Voorlopig slaat dat op St Genesius-Rode
en dit is een eerste adder in het groen.
Te Leuven blijft de oude leuvense
unitaire rechtspersoonlijkheid bestaan,
m a a r kan (en ongetwijfeld : « zal» ) m e n
twee nieuwe rechtspersoonlijkheden oprichten, de U.C.L. en de K.U.L. Het
voortbestaan echter van de unitaire
rechtspersoonlijkheid met andere dan
likwidatieopdrachten is een tweede —
en ditmaal nog fameuzere — adder in
h e t groen.
Het wetsontwerp is zo opgesteld dat
Leuven-Frans te Leuven mag blijven,
eigenlijk zolang het dat zelf wil. Men
geeft Leuven-Frans « d e pan met de
steel» : slechts te verhuizen op voorw a a r d e dat de miljarden-grootheidswaanzin wordt ingewilligd. Men wil dit
zelfs .. in de grondwet inschrijven.
Het is wellicht in Vlaanderen nog
niet voldoende bekend dat zulks, naast
de grendels, voor de Volksunie ook een
motief is om de regerings-grondwet af te
wijzen, indien Vlaanderen een blancocheck voor de miljarden van Louvainla-Neuve moet tekenen
Waarom wordt eigenlijk de unitaire
stok achter de deur gehouden ?
Er wordt van alles verondersteld. Bisschoppelijke
overwegingen ? Ingeval
van volledige splitsing zou de inrichtende macht — het episkopaat — ook moeten «splitsen». En dat w a r e dan het
voorspel tot « kerkprovincies » ofte kerkelijk federalisme.
Hoe dan ook • het geeft te denken dat
de betrekkelijk zwakke groep vlaamse
vrijzinnigen méér bekomt dan de zo
sterke katolieke vlaamse groep. In ieder
geval zijn we niet zinnens, argeloos en
blootvoets te gaan spelen in het gras dat
zoveel adders verbergt.
#

De krachten van de
vooruitgang
zijn er goddank in gestaagd,
de orde te
herstellen*.
Er is een einde gekomen aan de
schande, dat een
onbeschaafd
volk meende het hoofd te mogen
bieden aan de heilige
alliantie
van Kremlin en Kapitaal,
aan Oil and
Tovaritsj
Associated
Ltd.
De hogepriester
van de
internationale
moraal is op
afrikaanse
bodem de
banvloek
gaan uitspreken,
de rituele
inleiding tot de
slachting.
De tijden waren rijp :
het biafraanse beest lag razend
van. de honger over de grond te
krinkelen
en één enkele
stomp
met de laars — de hiel
middenin
de schuimende
smoel van
wat reeds half een kadaver
was
— zou
volstaan.
Het volstond. De
verenigde
inspanningen
van
russische
vliegtuigen,
egyptische
piloten,
britse tanks en algerijnse
instrukteurs
volstonden
om aan de wens van de
hogepriester
te voldoen : de
verenigde naties
hadden
afgerekend
met een
secessie.
Petroleum
and Pravda
Associated
Ltd. verkondigden,
dat
voortaan
niet alleen bloed, maar vooral
olie zou
vloeien.

Ontslag De Saeger
Wie weet, van wat morgen

de krizis
van
het sisteem
(aco) Elders op deze bladzijde trachten we een antwoord t e geven op de
vraag, in hoeverre de persoonlijkheid
van minister De Saeger een rol heeft gespeeld bij de politieke krizis van de
jongste dagen.
We willen hier echter De Saeger's
psichanalize niet maken. Natuurlijk spelen de louter objektieve faktoren de
grootste rol in deze knzis. In België is
zowel de uitvoerende als de wetgevende
macht derwijze onder de voogdij van
ongrondwettelijke, gedeeltelijk onzicht-

bare belangengroepen geraakt, dat « Ie
pays legal » zijn rol niet meer kan vervullen.
Dat is de echte reden waarom regering en parlement zo dikwijls hun toevlucht tot de oprichting van kommissies
en komitees allerhande moeten nemen.
Indien de staatsinstellingen niet overwoekerd waren door de lobby's (vooral
door de onzichtbare, die ook de werking
van de traditionele partijen beheersen),
zouden K a m e r en Senaat en de respektievehjke parlementaire kommissies voldoende zijn en zou de regering h a a r rol
spelen zonder omwegen of zonder alibi's.
De Saeger's havenpolitiek bleef van
een zekere faze af steken en vorderde
niet meer, niet omdat het parlement ertegen was en ook niet omdat de minister geen grondig bestudeerde plannen
had. De instemming van het parlement
was voor hem echter geen ruggesteun,
want ze werd steeds opnieuw afgeleid
en afgestompt nadat de dossiers n a a r
een buiten-parlementaire kringloop waren overgeheveld. Dat was de negatieve
funktie van rapporten als die van Craen
en van Verschave.
Wat de regering betreft : De Saeger

zal gemaakt

zijn ?

heeft gelijk als hij zegt dat de p r e m i e r
m e t een olimpische onverschilligheid
toekijkt w a n n e e r het beleid en het gezag van zijn ministers uitgehold wordt.
In de schoot van de regering is elke minister praktisch uitsluitend begaan m e t
zijn eigen departement en tracht zijn
eigen boontjes te doppen. Dat is de reden waarom ieder van hen bereid is tot
allerlei kapitulaties en v e r d e r laveert
tussen partijen en gewesten, monopolistische en sindikalistische belangen en al
dan niet openlijk optredende pressuregroups en lobby's. Aldus is de regeringssolidariteit onbestaande.
In de krizis rond De Saeger t e k e n t
zich, objektief gezien, het probleem van
een samenhangend h a v e n b e l e i d in
Vlaanderen af, alsmede de imperialistische inmenging van de Walen.
Daarnaast is er het persoonlijke politieke en menselijke sindroom van J o s
De Saeger zelf.
Tenslotte is er het evidente failliet
van de wetgevende en de uitvoerende
rnachten, die de verantwoordelijkheden
niet meer a a n k u n n e n w a a r m e e ze teoretisch nog steeds belast worden.

HET ONTSLAG DE SAEGER

EEN GEHAVEND MINISTER
(aco) Het zou naief zijn het ontslag v an minister
De Saeger en de daaruit
voortvloeiende
latente regeringskrizis
in de eerste plaats te willen verklaren door
de persoonlijke
psichologie der
betroke nen, maar ze heeft er toch ook een rol in
gespeeld.
Jos De Saeger is sedert zijn
kapitulatie van Hertoginnedal
getekend
door een
trauma. Hij heeft een diep lidteken over gehouden uit een politieke faze die hem
weliswaar ministrahel maakte voor onbe paalde tijd, maar hem tevens dreigde af
te snijden van de hazis der vlaamse polit iek Dat kan zich in Vlaanderen
geen
enkel C.V.P.-er meer
veroorloven.

Wij, die aan de andere kant van de
barrikade staan, vergeten zelf soms hoe
hard het trommelvuur van de Volksunie
aankomt op de andere vlaamse politici,
wanneer ze zich door de unitaire belgische krachten hebben laten overmannen en als zwakkelingen of verkochten
moeten verschijnen voor hun eigen volk.
Uiterlijk scheen De Saeger weinig te
lijden onder zijn kapitulatie te Hertoginnedal, maar diep in zichzelf voelde
hij zich ellendig en leed hij eronder. Hij
heeft toen gezworen dat hij zich geen
tweede maal in een situatie zou begeven
waarin hij overspeeld wordt door zichtbare of okkulte krachten die een politicus verlagen tot de rol van een marjonet : naar buiten moet hij dan verantwoordelijkheden opnemen en beslissingen verdedigen, die hij zelf verwerpelijk acht.
In de C.V.P. is De Saeger niet de eni-

ge die geestelijk gehavend werd door de
nederlaag van Hertoginnedal. Of het nu
kwelling is van het geweten, of eenvoudig cinisch-opportunistische berekeningen en overwegingen van politieke doelmatigheid die hen dwars zitten, laten
we in het midden. Al mag men niet vergeten dat zelfs een partijpolitieker tenslotte een mens is...
De Saeger's persoonlijkheid en zijn
verrassend ontslag hebben ook te maken
m e t zijn slechte lichamelijke toestand.
Sedert lang was hij niet meer de minister die de zaken van zijn kabinet goed
in handen had. Zo werd hij graag afgeschilderd en een (ietwat krampachtige)
rictus geeft aan zijn gelaat gemakkelijk
de t r e k k e n van de zelfverzekerde man
m e t sukses. In werkelijkheid laat zijn
fizische toestand sedert lang veel te
wensen over.
Zijn intieme medewerkers zagen meer

dan eens zijn politieke toekomst bedreigd door lichamelijke kwalen, die
h e m in 1969 veroordeeld hebben tot lange onderbrekingen van zijn w e r k z a a m heid, al werd dit zorgvuldig verborgen
gehouden. Als minister De Saeger veertien dagen onafgebroken gewerkt had,
was hij vaak gedwongen veertien dagen
te rusten.
Dit heeft hem prikkelbaar en achterdochtig gemaakt en hem de indruk gegeven dat hij tegen een berg w e r k en de
tegenstrijdige adviezen en krachten alléén en door de anderen verlaten moest
optomen.
Hij had al sedert m a a n d e n geklaagd
over gebrek aan solidariteit in de regering, m a a r m e t zijn klachten van gepijnigd en gekweld mens — wien het ook
familiaal niet voor de wind is gegaan —
vond hij weinig gehoor bij Eyskens, een
premier die in de loop van zijn lange
carrière bij zoveel h a r d e ontwikkelingen betrokken is geweest dat hij in de
grond een ontgoochelde en gevoelloze
eenzaat geworden is en de indruk begint
te geven dat hij de mensen veracht.
Bij de premier vond De Saeger zeker
niet de « begrijpende ziel » die hij zocht
n a a r m a t e hij zich ingekapseld voelde in
het net van allerlei machtsgroepen. Die
waren h e m des t e meer de baas, o m d a t
hij zijn w e r k k r a c h t en zijn besluitvaardigheid niet op een bestendig peil kon
houden.

Hoe zouden wij nuchter en kalm
en bezonnen en zakelijk
kunnen
schrijven over Biafra ?
Wij hebben ons deze week
getrapt gevoeld in onze
diepste
menselijkheid.
Niet omdat de
Biafranen
de oorlog
verloren
hebben. Maar omdat de hele
mensheid in deze oorlog
zichzelf verloor. Wij
behoren
tot de generatie
die
betrokken
was bij de jongste
wereldoorlog
en met afschuw hebben wij ons
rekenschap
moeten
geven
van het feit, dat de ene mens
de andere kan
verlagen
tot een schadelijk
dier,
dat opgejaagd
en uitgeroeid
en
vergast moet worden. Er was
één enkel lichtpunt
: dat dit
trauma de kentering zou zijn
en dat voortaan tenminste
toch
dié les zou onthouden
worden.
Twee miljoen mensen
zijn
gestorven,
verrekt in eigen
drek,
gekrepeerd
door
honger.
Er was tegen hen een
middeleeuws
anateem
uitgesproken
: wee de
omsingelden.
Wij hebben de
middeleeuwen
beleefd,
geen
historische
rekonstruktie
van
Hollywood
of Cinecitta, maar de
naakte werkelijkheid.
De
afzichtelijk
opgeblazen
kinderbuikjes, de povere
karkassen
alleen in kleur verschillend
met
die van
Auschwitz,
de monsterachtige
karrikaturen
van het
hongeroedeem.
Wij genoten het
moderne
voorrecht, de gevolgen van onze
onmacht avond na avond
te mogen aanschouwen
—
maandenlang
— op het
schemerend
schermpje
dat zelfs
geen herinnering
meer wekt aan
zijn duistere voorganger
uit
het oerwoud ginds, de
tam-tam.
Clean shaved
en met de beschaafde
warmte
van de oliekachel in de rug —
de oliekachel, de losprijs
voor twee miljoen lijken / —
hebben
wij
op de doodskramp
van Biafra
zitten
kijken.
Wij hebben gefaald. Iedereen
in
die reusachtige
meerderheid
van goedmenenden,
van
mensen
met een hart, heeft
gefaald.
Want gekozen en geduld
en gemandateerd
door ons zijn
onze staatslui de wurgers
geworden
van de
menselijkheid.
Ook in Belgë...
dio
Genes.

wtf
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VIVE LA FRANCE...
Als de Walen tegenwoordig
hun mond opendoen over ekonomie, is tet al Franlcrijk wat
er te horen valt. In de havenkwestie heeft dat al geleid tot
de kortsluiting die deze week
de hoofdbrok vormde van het
binnenlands nieuws...
Het A.B.V.V. van de streek
Bergen-Borinage heeft zopas
gekongresseerd. Er werden
daar hartroerend-mooie dingen
over la France gezegd : Wallonië ligt immers vlak tussen
Parijs, europese metropool van
het jaar 2.000, en Brussel, europese hoofdstad. Dus, zeggen de
Waalse A.B.V.V.-ers, moet onze
toekomst afgestemd worden op
Noord-Frankrijk. En zij eisen
dan maar al dadelijk een 3.000Jonskanaal Bergen-Duinkerke.

Op 9 januari — maar dat is
inmiddels weeral een tijdje geleden — maakten we de stand
van de ledenslag per arrondissement op; we rekenden uit,
welk percentage van de opgelegde streefnorm reeds bereikt
was. Dat gaf toen volgend (inmiddels reeds sterk gewijzigd)
rezultaat : Oudenaarde-Ronse
64 t.h.. Kortrijk 37, Mechelen
37, Turnhout 30, OostendeVeurne-Diksmuide 26, Leuven
24, Gent 22, Brugge 19, HasseltSt Truiden 19, Tongeren-Maaseik 16, leper 13, Aalst 11. Dendermonde 11, Brussel 10, St Niklaas 5, Antwerpen 4
Eén arrondissement ontbrak
op 9 januari nog helemaal i
Roeselare-Tielt.

VOLHOUDEN
S..ZONDER WALEN
Heel deze kermis van francoJatrie speelde zich om zo te
zeggen af in de schaduw van
het hellend vlak van Ronquières, de piramide ter verheerlijking van de waalse waanzin die
ons 14 miljard heeft gekost. En
een boogscheut verder gonsde
Feluy van de bedrijvige uitbouw van 'n infrastruktuur die
honderden miljoenen opslokt :
petroleum op onze kosten. Om
maar te zwijgen van de koolputten nog een eindje verder,
die boordevol werden gegoten
met het geld van de belastingbetaler.
«Vive la France > in een
streek die nog slechts voor minder dan de helft uit Walen bestaat en die de krankzinnigste
geschenken en subsidies gekregen heeft van geheel Europa.

DE LEDENSLAG
Zoals onze lezers weten, moeten er tegen midden van dit
ijaar tienduizend nieuwe leden
voor de Volksunie geworven
worden. Deze ledenslag is volop bezig en week na week is er
een grote vooruitgang.
In het midden van de voorbije week waren er reeds 2.813
nieuwe
lidmaatschapskaarten
afgerekend op het nationaal sekretariaat te Brussel. Een-derde
van de opdracht ligt binnen het
bereik van nog een paar weken
aktie.

Op het ogenblik dat we dit
schrijven — donderdagnamiddag — duurt de staking van de
limburgse mijnwerkers onver-

minderd voort. Ze heeft uitbreiding genomen: de arbeiders van
Eisden — eerst nog geïntimideerd door de dreigende sluiting van hun mijn — nemen
aan de aktie deel. Van de door
de sindikaten en de sindikalistische pers voor verleden maandag
voorspelde
«algemene
werkherneming» is niets in
huis gekomen...
De sindikaten durven het nog
steeds aan, deze massale beweging die gans het kempisch
bekken omvat, een « wilde staking » te noemen. Zij krijgen
echter last in eigen rang, waar
het lager kader nog de gezonde refleks zou willen hebben
die hogerop totaal ontbreekt.
De «Soir» pakte donderdag
uit met de jammerklacht : « De
wilde staking in de Kempen
dreigt de waalse metaalnijverheid te verlammen ». Dat is dan
een boontje dat om zijn loontje
komt. Want het is de waalse
metaalnijverheid die het kempisch bekken sinds jaren verlamd en gewurgd heeft.

STANDPUNT
De verenigde V.U.-frakties van Kamer en Senaat bespraken
verschillende aktuele problemen.
De frakties betuigen hun simpatie voor de stakende mijnarbeiders in Limburg en eisen, dat volledige klaarheid zou geschapen worden inzake het prijsbeleid in de kolensektor. In geen
geval kan aanvaard voorden dat door een kunstmatige
drukking
van de cokesprijzen onrechtstreekse subsidies aan de stacdnijverheid zouden verleend worden en dit ten nadele van de kempense mijnen.
In verband met het ontslag van de heer De Saeger klagen de
V.U.-frakties het feit aan, dat de regering eens te meer abdikeerde voor de afdreigingen van waalse ekstremisten. De normale afwikkeling van de grondwetsherziening
werd reeds onmogelijk
geMaakt door het toegeven aan de grendels-eis van de waalse
P.S.C. Inzake de havenpoUtiek heeft de regering eveneens toegegeven aan de druk van waalse zijde. Hierdoor wordt de noodzakelijke uitbouw van de vlaamse havens geremd en in het
gehang gebracht.
De V.U.-frakties menen dat het zgn. « zes-jarenplan » voor de
havens van Antwerpen, Gent en Zeebrugge zonder enige vertraging moet worden uitgevoerd. Het gaat niet op dat de regering
haar verantwoordelijkheid
zou ontlopen en zich verschuilen achter de eis tot oprichting van een zgn « nationale kommissie ».
Kamerlid Schiltz zal de eerst e-minister hierover bij hoogdringendheid interpelleren.
Tenslotte betreuren de frakties de dramatische en gewelddadige ontknoping van het biafraanse drama, waardoor een onafhankelijk
en vrijheidslievend
volk met uitroeiing
wordt
bedreigd. De frakties eisen, dat de belgische regering al het
mogelijke zou doen opdat het biafraanse volk zou beschermd en
geholpen worden.

ABONNEMENTENSLAG
Eens te meer is het een goede week geweest :
'er kwam een fikse stroom nieuwe abonnementen binnen. Kampioen voor de titel van beste
arrondissement van de week is Leuven.
Het lijstje van de goede
arrondissementen
ziet er momenteel als volgt uit : Antwerpen,
Leuven, Brussel, Tongeren-Maaseik,
Mechelen,
St Niklaas, Turnhout en
Oudenaarde-Ronse.
Het zal wel interessant zijn, dit lijstje te vergelijken met de rezultaten van de ledenslag, die
we elders op deze bladzijde publiceren.

DE VLAAMSE
MARTELAAR?
•

De heer De Saeger, die zich lekker thuis voelt

in de huid van een vedette, zou de volgende dagen v^el eens in de verleiding kunnen gebracht
worden om zich te laten doorgaan voor een martelaar van de vlaamse zaak, een minister die liever
ontslag nam dan de Walen ter wille te zijn.

•

« Le Soir » gaf hem verleden woensdag vol-

gend brevet van waalse betrouwbaarheid mee :
« De heer De Saeger is de minister van Openbare
Werken geweest, die deze laatste jaren door de
Walen het minst bekritizeerd werd ».

•

« La Libre Belgique » legde eveneens verleden

woensdag uit, waarom De Saeger boven iedere
waalse kritiek verheven was : « Aan het hoofd
van dit sleuteldepartement wist deze overtuigde
maar realistische Vlaming zich de simpatie van talrijke Walen te verwerven, omdat hij een evenwichtig-beleid van infrastrukturele uitbouw volgde. Hij
voerde de fifty-fifty-politiek in bij de verdeling
van de kredieten en hij ontwierp een vijfjarenplan »,

Brussel, 14 januari.

Twee arrondissementen blijven nog altijd slabakken : Dendermonde en Roeselare-Tielt. Wanneer spelen zij de rode lantaarn kwijt ?
Bij de afdelingen die deze week goede rezultaten hebben geboekt dienen vermeld te worden : Beveren, Erps-Kwerps, Gent, Heverlee,
Torhout en Ichtegem.
Mogen we eens heel speciaal de aandacht vragen voor de aktie van de niet-hernieuwde abonnementen ? De spontane stortingen die nog altijd blijven binnenstromen wijzen er op, dat
heel wat abonnenten die niet hernieuwden niet
beter vragen dan hun leesgeld te betalen. Wanneer ze stelselmatig bezocht worden, is sukses
verzekerd I En natuurlijk loopt inmiddels de
slag voor nieuwe abonnenten verder.
•

De Saeger zelf zag Het In mei 1966 tijdens een

interview met « Spécial » zo : « Wanneer vlaamse

HANDEN AF

notabelen me komen zeggen ' we

verwachten

reeds drie jaar staatssubsidies ', dan scheld ik hen
uit ( i n alle vriendschap) en zet hen aan cje deur :
dat ze zichzelf helpen en de regering zal hen helpen. Met de Walen durf ik natuurlijk niet zo ver
gaan. Maar ik ben altijd getroffen geweest door
de warmte van het onthaal der Walen ».

• De limburgse cokes zijn tans veel goedkoper dan de
prijzen op de wereldmarkt • Een rechtstreeks gevolg
daarvan is, dat de lonen der limburgse mijnwerkers lager
liggen dan elders, met name lager dan in Wallonië • Indien de limburgse cokes aan wereldprijs worden verhandeld, dan zou blijken dat het Kempisch Bekken nog een
toekomst heeft • En dan zou eveneens blijken, dat de
marginale en onekonomische bedrijven precies de luikse
metaalbedrijven zijn, die men met onze miljarden heeft
opgelapt • Wij weigeren te aanvaarden, dat het geld
waar de limburgse arbeiders recht op hebben nog langer
terecht komt in de brandkasten van het waals-brussels
grootkapitaal •

GEEN PROTEST
De nederlandse
regering
lieeft besloten, geen protest
aaii te tekenen tegen de mishandeling van
nederlandse
staatsburgers door de brusselse
politie bij de incidenten in de
Beursschouwburg. Daarmee is,
wat de nederlandse regering
betreft, de kous dus af.
De nederlandse minister van
Kuituur Klompé heeft echter
in de Tweede Kamer ons land
een fikse veeg uit de (hollandse) pan gegeven : zij zegde dat
het niet uitgesloten was, dat de
baldigheid van het politioneel
optreden veroorzaakt werd door
h^t feit, dat de bruselse politie
meende te doen te hebben met

een vlaamsgezinde manifestatie.
Nu Klompé dat officieel heeft
toegegeven, zouden we aan de
Ollanders willen vragen voortaan wat méér belangstelling te
hebben voor vlaamse aangelegenheden. Boven de Moerdijk
is men doorgaans vreselek bezorgd om het onrecht dat in de
meest afgelegen hoeken van de
wereld al dan niet wordt begaan.

« POURQUOI PAS ? »
De Groep Josi — welvarend
imperium dat steunt op de stevige pijlers van verzekerings-

wezen, taxivervoer en autoverkoop — heeft naar het schijnt
een nieuwe parel aan zijn
kroon gehecht : via een zopas
opgerichte « Union beige d'édition » heeft de groep het brussels weekblad « Pourquoi-Pas?»
onder kontrole gekregen.
We zijn benieuwd, welke redaktionele sporen deze machtsovername zal nalaten.
Dat
« Pourquoi Pas ? » zou ophouden een rabiate anti-vlaamse
koers te volgen omdat het nu
gekontroleerd wordt door een
groep die geleid wordt door een
Vlaming, betwijfelen we sterk:
zaken zijn zaken en voor de
verkoop van « Pourquoi Pas ? »
bluft Vlamingenhaat dé zaak.
Maar misschien zien we de
invloed van V.d B. — een « zakenrelatie » — in het brussels
weekblad nog wat méér toenemen.

PERS

« Volksgazet » bracht verleden week dinsdag de mijnstaking in Spanje op pagina één
met een forse kop en met de
nodige plaatsruimte voor heel
veel leedvermaak.
Slechts twee bladzijden verder konden de « Volksgazet »lezers, onder een bescheiden
titeltje, ook iets vernemen over
een staking in de limburgse
mijnen. Het stuk over Limburg
besloeg iets meer dan een vierde van het stuk over Spanje.
Twee dagen later bracht de
kristen-demokratische « Cité »
(betaald met de centen van de
Vlaamse gesindikeerden) op
de eerste pagina drie kolommen titels en tekst over de
Spaanse mijnstaking. Op bladzijde vier stond er OOK wel een
stukje over de staking in Limburg ; het besloeg juist geteld
één-tiende van de plaatsruimte
die aan de spaanse staking was
gewijd.
Sociaal-demokraten en kristen - demokraten
verdedigen
met prijzenswaardige hardnekkigheid de belangen van de arbeiders ...in Spanje. Wat Vlaanderen betreft, daar steekt het
zo nauw niet.

Dat is dan de man die door de sindikalistische penneridders uitgemaakt werd voor het rot van de
straat : Gerard Slegels, een der stakingsleiders in de limbrugse mijnen, geïnterviewd door B.R.T.reporter Vic Lauries.

(jeeveedee) Het spreekwoord dat er nu eenmaal spaanders vallen op de plaats waar er gehakt wordt, is de afgelopen week m Nederland weer eens bewaarheid In de rimboe van het lonen- en prijzenbelëid (het ekonomische
oerwoud waar de gewone burgermens verdwaalt tussen de
betalingsbalans, de werkgelegenheid, de rentevoet industrializatienota's en al wat meer) werd al wekenlang gehakt
op en rond een nieuwe kollektieve
arbeidsovereenkomst
voor de arbeiders in de metaalindustrie. Die CA O zelf bleef
uiteindelijk overeind, maar een forse spaander is op de
grond bh]ven liggen : minister De Block van Ekonomische
^aken Deze bewindsman van een wat oudere generatie (hij
IS de 65 voorbij) legde er het bijltje bij neer, nadat zijn
koilega s hun goedkeuring hadden gehecht aan het veelomstreden nieuwe kontrakt tussen de metaalbazen en hun
werknemers. « Jfier kan ik absoluut geen verantwoordelijkheid voor dragen », aldus mr De Block, « ik heb genoeg
gewaarschuwd tegen de gevolgen voor de prijzen en de
toekomstige werkgelegenheid ».
Wat waren de bezwaren van de (katolieke) minister tegen
*^^,,^'/'*^- ^ ^^^' '"°°'^ ^^* ^^'•^^ ^^^^ ^" s^" gezamenlijke
arbeidsovereenkomst de lonen automatisch gekoppeld aan
de ontwikkeling van het prijsniveau. Dat wil zeggen dat de
lonen der metaalarbeiders automatisch zullen worden verhoogd, wanneer tijdens de looptijd van het kontrakt de
prijzen stijgen. Afgesproken is dat die aanpassing op zijn
hoogst 6 percent mag bedragen, om te voorkomen dat een
al te forse inflatiedrang zou ontstaan.
Voor De Block betekende dit geheel nieuwe element in
een arbeidsovereenkomst een uitermate onrustbarend iets.
Hij had zich, samen met de ministers van Financiën en Sociale Zaken (Witteveen en Roolvink), als doel gesteld om
dit jaar de inflatie spiraal waarin Nederland is geraakt, te
doorbreken. Om dat te bereiken zouden de vakbonden zich
bij het stellen van hun looneisen moeten matigen. Kon men
de lonen wat steviger aan banden leggen, zo redeneerde
De Block, dan zouden de prijzen ook beter in de hand gehouden kunnen worden. Hierbij moet hij ongetwijfeld gedacht hebben aan het « barre jaar » 1969, waarin het land
als gevolg van de invoering van de B.T.W. in een komplete
prijzen-chaos
terechtkwam.

WIJ IN
NEDERLAND
De overige ministers van het kabinet-De Jong, die nochtans ook niet helemaal gerust waren in de metaal-C A O,
zien de zaak minder somber in, al beseffen ze heel goed dat
de metaalarbeiders per fraditie de « gangmakers » zijn bij
het stellen van looneisen en dat dus straks nog meer riskante arbeidsovereenkomsten uit de bus zullen komen. Ze
hebben met zijn allen geen pogingen ondernomen om De
Block van zijn aftreden te weerhouden — Witteveen was
zelfs op vakantie, in Zuid-Frankrijk — en de minister-prezident kon weinig meer zeggen dan dat hij het ontslag van
de minister van Ekonomische Zaken betreurde, maar respekteerde.
Intussen dienen we eerlijkheidshalve te vermelden dat
ex-minister De Block zich al geruime tijd heel wat kritiek
op de hals had gehaald. Een der grote nationale dagbladen
schreef deze week dat De Block wel eens de parlementaire
geschiedenis zou kunnen ingaan als de « minister van de
prijsverhogingen ». het blad doelde hierbij op het afgelopen
jaar, toen de prijzen in Nederland met 7,5 percent de hoogte ingingen. En dat. nadat de minister vlak vóór de B.T.W.operatie in alle kranten de mededeling liet afdrukken dat
de gemiddelde prijsverhoging... twee percent zou bedragen.
Had De Block (zoon van een generaal, oud-direkteur van
de K.L.M.) dan zoveel vertrouwen in het bedrijfsleven ?
Hij had toch wel kunnen voorzien dat de ingewikkelde
B.T.W.-procedure tot een onmiddellijke aanpassing van de
prijzen zou gaan leiden omdat iedere zakenman op zijn
eigen manier het peil van zijn verdiensten zou trachten te
handhaven. Een maand na de invoering van de B.T.W.
waren honderde artikelen met veertig tot vijftig percent
opgeslagen, in de horeca-sektor deden zich waanzinnige
prijverhogingen voor en het antwoord van de minister was
een prijsstop voor dameskousen ! Pas begin april kondigde hij een algemene prijsstop af, maar het kwaad was
toen al niet meer goed te maken.
Een andere zaak die De Block tot groot ongenoegen van
de oppozitiepartijen — vooral de socialisten — oploste, was
de kwestie Verolme (de befaamde rotterdamse scheepsbouwer). De minister gaf aan dit grote bedrijf een kredietgarantie van 75 miljoen gulden (een miljard en vijftig miljoen franken) en later nog eens een derde gedeelte van deze
som. Hij deed dit, hoewel men er in het algemeen van overtuigd was dat Verolme er niet zo best voor stond. De Block
wimpelde echter alle bezwaren van het parlement af, zich
beroepend op geheime gegevens waaruit zou gebleken zijn
dat de Verolm-werven in een uitstekende financiële en eko
nomische pozitie verkeerden. Het merkwaardige is nu dat
vn de afgelopen week een rapport klaar is gekomen over
het Verolme-koncen, waaruit duidelijk naar voren schijnt
te komen dat het bedrijf in grote moeilijkheden
verkeert.
Zelfs wordt er al over een mogelijk faillissement gesproken,
üommige kranten poneren dan ook de stelling dat De Block
net op tijd is verdwenen om te ontkomen aa- de hoon van
de oppozitie, die hem de verstrekte kredietgaranties nu voor
ae voeten zou werpen.
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GEEN W A A I J S E VOOGDIJ
OVER ONZE HAVENS
MIJNWERKERS
Omdat hij vernomen had dat
er slechts weinig Vlamingen
zijn die als oud-mijnwerker
E.G.K.S.-steun ontvangen terwijl er veel Walen wél die
steun onvangen, stak Wim Jorissen via een parlementaire
vraag eens zijn licht op bij minister Leburton.
Het antwoord spreekt weer
boekdelen. De minister zegde
« dat het niet mogelijk geweest
is, de gevraagde inlichtingen te
verstrekken ». Hij gaf dan maar
afzonderlijk per provincie de
cijfers per mijnbekken. In
het bekken Bergen genieten 141
mijnwerkers de wederaanpassingshulp van de E.G.K.S., in
het Centrum-bekken zijn het
er 67, in het bekken Charleroi
230, in het bekken Luik 253 en
in het limburgse bekken zegge
en schrijve twintig. Blijkens
het ministerieel antwoord bestaat er in België nog een bekken waar wijzelf geen weet van
hadden : het bekken Brussel
namelijk, met bijna half zoveel steungenieters — acht —
als het limburgs bekken...

RIK AELVOET

dend toe aangezet, de eentalige ANTWERPEN-GENT
anti-vlaamse frankofonen uit
We hebben enkele weken geTervuren ter wille te zijn.
leden in ons blad herhaaldelijk
Tervuren ligt in eentalig- gewezen op de idiote en antivlaams gebied en van de be- vlaamse politiek die door de
dienden in openbare dienst is N.M.B.S. gevoerd wordt inzake
niet te eisen dat zij zomaar de elektrifikatie van de spoorvrijwillig zouden zijn wat de lijn Antwerpen-Gent. De hele
frankofone villabewoners niet infrastruktuur om deze spoorwillen zijn : tweetalig name- lijn op dubbelspoor tf brengen
lijk.
is voorzien en in uitvoering.
Het Verbond van Vlaams Maar het vak Lokeren-OostakTERVU(E)REN
Overheidspersoneel heeft mi- ker zal op enkelspoor blijven.
Tervuren is een van de nister Anseele terzake op zijn Want de Walen en Brusselaars
vlaams-brabantse
gemeenten verantwoordelijkheid gewezen. willen niet weten van een
die het felst blootgesteld zijn Of dat zal volstaan, betwijfelen snelle verbinding tussen de
aan de fanatieke verfransings- we...
twee Vlaamse havensteden en
' Het is nodig dat de vlaamse van een internationale dubbeldruk van Brussel.
De Vlaamse bediendeh ^'Viri'^ ' personeelsleden 'tè Tervuren spoorweg
Hamburg-Antwerpost, telegiraaf en telefoon wor- zich gesteund voelen door de pen-Gent-Rijsel-Duinkerke.
den er door hun hiërarchische ganse openbare opinie in VlaanEr is daartegen in het Waasbrusselse overheid onophou- •deren! .
land zeer scherp verzet gerezen en het zag er een ogenblik
naar uit, dat minister Bertrand
# In verband met de staking in de limburgse mijnen moet aan dit verzet zou toegeven.
worden gewezen op een paar minder bekende aspekten • De Wim Jorissen wilde zekerheid
hebben en stelde reeds in nozogenaamde «programmatie» is bedisseld geworden in een vember aan de minister van
kommissie, die volkomen verouderd en voorbijgestreefd is
• Verkeerswezen een parlemenDeze kommissie houdt namelijk nog rekening met het bestaan taire vraag terzake.
van vijf belgische bekkens (Borinage, Centrum. Samber, Luik
en Limburg)
• Ieder bekken heeft één stem in de kommissie; twee van de vijf stemmen zijn echter fiktief omdat het MET WIENS VOETEN
Waalse bekkens betreft waar al lang geen steenkool meer wordt
Het antwoord van minister
gedolven • Limburg telt evenveel mijnwerkers als alle waal- Bertrand is een schoolvoorse bekkens samen, maar heeft in de kommissie slechts één stem beeld van kortzichtige onbekwaamheid. De minister zegt
op vijf • De vier waalse bekkens hebben de programmatie dat het enkelspoor tussen Logoedgekeurd, onder meer omdat de lonen in de waalse mijnen keren en Oostakker geen belettoch al hoger liggen dan in Limburg • De limburgse verte- sel zal zijn om de treinen van
genwoordiging stemde tegen, maar moest zich — zoals de sindi- de verbinding Gent-Antwerkaten tans zeggen — « neerleggen bij de demokratische meer- pen en van de internationale
verbinding te laten cirkuleren
derheid • Intussen moeten de limburgse cokes zo goedkoop «zonder enige moeilijkheid»,
mogelijk blijven en de lonen in de limburgse mijnen dus zo laag zoals de minister letterlijk zegt.
mogelijk • Want de luikse metaalindustrie wenst de grondMaar anderzijds verklapt
stoffen uit haar limburgse kolonie aan de allerlaagste prijs
• Bertrand : «Aan de N.M.B.S.

Toen in september 1939 de jongste wereldoorlog
uitbrak en het duidelijk werd dat Frankrijk en het
Verenigd Koninkrijk voor een hele tijd méér bondgenoten dan rivalen zouden zijn, begon men met
het plannen van de samenwerking. Zo zou het nuttig zijn als de beide legers en de wapenfabrieken
niet langer zouden moeten rekening houden met
twee verschillende soorten pantserwagens. Men
zou dus eenzelfde tipe bouwen. Totdat men ontdekte dat, omwille van het verschillend metrieke stelsel, het omrekenen van de centimeters en milimeters in voeten en duimen zoveel maanden tijd zou
vragen, dat het een hopeloze opdracht leek. Het gebeurde dan ook niet.
Dit probleem werd trouwens kort nadien volledig
opgelost door het wegvallen van de franse wapenindustrie voor de Geallieerden. Vorig jaar vloog
echter zowel boven Frankrijk als boven Engeland
een Concorde zijn eerste proefvluchten. Zelfs de
onwetende die dit schrijft, ziet in dat het bouwen
van een Concorde nog al wat anders is dan het bouwen van een pantserwagen, vooral dan als men de
bouwjaren vergelijkt : 1939 en 1969 ! Nu kon echter
de computer voor de « vertaling » van de maten op
de plannen zorgen en die vertaling speelde zelfs
geen enkele rol in het tijdschema : noch het franse
noch het engelse bedrijf ondervonden er enige hin-

werd gevraagd, een vergelijkende ekonomische studie uit
te voeren om te bepalen, of de
voordelen van een dubbel spoor
in de huidige omstandigheden
zouden opwegen tegen de hogere kosten die hieraan verbonden zijn».
Met wiens voeten wordt er
eigenlijk gespeeld ? Aan de ene
kant bouwt men een infrastruktuur die berekend is op dubbelspoor, aan de andere kant gaat
men die infrastruktuur slechts
voor de helft benutten en ten
derde moet nog altijd een studie gemaakt worden over hoe
het nu eigenlijk hoort.
KIEZEN, BERTRAND !
Ofwel volstaat enkelspoor,
zoals Bertrand zegt. En dan is
hij een Verkwister, die geld
weggooit aan een overbodige
infrastruktuur. Ofwel moet het
dubbelspoor zijn, zoals wijzelf
— en met ons de bevoegde
Vlaamse deskundigen — geloven. En dan is Bertrand een
saboteur en een handlanger
voor de brussels-waalse drijverijen.
Waarschijnlijkst van al is
echter, dat Bertrand zich gewoonweg bij de neus heeft late.n nemen door de N.M.B.S.top, dat hijzelf (sinds jaren
« specialist» in Verkeerswezen)
er geen flauw benul van heeft
of er treinen dan wel kruiwagens moeten rijden tussen Antwerpen en Gent, dat hij nu genepen zit tussen waals-brusselse maneuvers en vlaams protest, en dat hij zo maar wat uit
zijn voeten slaat om zijn figuur
te redden.
Alsof dat nog mogelijk was!

BETER DAN OOIT
der van. Is men er, na onderhandelingen, bovendien
niet toe gekomen éénzelfde naam te aanvaarden ?l
Concorde met een « e », hoewel de Engelsen die
niet nodig hadden ?
Wat een ramp was in 1956 het nochtans niet langdurige sluiten van het Suezkanaal ! Ook in ons
land (een van de tien rijkste landen ter wereld)
werden beperkingen opgelegd en in die tijd stookten we nog niet eens allemaal mazoet. Nu is het
Suezkanaal bijna drie jaar gesloten ; we hebben er
geen druppel minder benzine voor verbruikt en
geen kubieke centimeter bedorven lucht minder
voor ingeademd. De normale ontwikkeling van de
nieuwe, de moderne, de echte mens hoefde dus geen
ogenblik te worden onderbroken.
Deze voorbeelden van technische ontwikkelmg
werden niet toevallig gekozen. De nieuwe mens wil
blijkbaar de mens zijn die de techniek schept « i
door de techniek geschapen wordt ! Met als grondslag het meest onvoorwaardelijke geloof in de onfeilbaarheid van de wetenschap, voor zeer velen al

Verleden zondag is, in
de leeftijd van 56 jaar, de
heer Hendrik Aelvoet te
Leuven schielijk overleden. De heer Aelvoet leed
smds jaren aan de hartkwaal, die hem op 11 januari fataal is geworden.
Rik Aelvoet hebben wij
jarenlang gekend en in de
hoogste mate gewaardeerd. Hij was een bescheiden man die zich
nooit en nergens opdrong,
maar wiens raadgevingen
aan onze redaktie — en
aan zoveel andere Vlaamse initiatieven — steeds
getuigden van een ware
hartstocht voor de Vlaamse zaak, een verrassend
helder inzicht en van onbaatzuchtige toewijding.
Elf jaar is hij — als opvolger van mr. F. Van der
Eist, toen die verkozen
was — sekretaris geweest
van het Verbond voor
Vlaamse Akademici ; hij
was trouwens hoofdbestuurslid van het V.V.A.
De echte passie van deze
licentiaat in Wijsbegeerte
en Letteren was de taalgrensstri jd; van zijn hand
zijn — in ons blad en in
ontelbare andere publikaties — tientallen en tientallen minutieus getekende taalgrenskaarten verschenen. Hij was de specialist terzake : van zijn
hand verscheen
trouwens de glasheldere, objektieve studie « Honderd
jaar verfransing in de
brusselse agglomeratie ».
Van bij de oprichtmg
van de Volksunie is hij
een raadgever geweest
zich bescheiden op de
achtergrond h o u d e n d
maar helpend waar hij
kon. Als man van de studie was het partijpolitiek
bedrijf hem s t e e d s
vreemd ; als vlaams-nationalist echter deed hij
wat hij kon en nooit hebben we vergeefs op hem
beroep gedaan.
Zijn vele vrienden in
gans Vlaanderen, in de
Platdietse Streek, in de
Oostkantons en verder,
overal in Europa waar de
volksnationale strijd gevoerd wordt, zullen hem
in dankbaarheid en piëteit blijven gedenken.
Vandaag zaterdag wordt
te zijner intentie een mis
opgedragen te 10 u 30 in
de Kerk van St Antonius,
Schreursvest ( T i e n s e
Poort) te Leuven.
In naam van gans de redaktie bieden we aan de
geachte familie onze zeer
innige gevoelens van deelneming.

een mite in de ergste zin van dit woord. Zo iets is
echter onbelangrijk. De volledige triomf van de
techniek is nabij : de inspanning van de arbeid zal
verdwijnen, want er zullen steeds voldoende vrijwilligers zijn die van techniek houden om de produktie op gang te houden. Lijden en ziekte zullen
overwonnen worden door onfeilbaar werkende pijnstillende middelen en — als die niet meer helpen —
door de zachte dood, beslist door de meerderheid
van de behandelende vrijwilligers-dokters en verpleegsters. De psichologische techniek en het geloof
in de vooruitgang zullen alle angst en onzekerheid
overwinnen.
^. ,
, ow u
Het gaat beter dan ooit ! Maar Biafra dan ? Hebben we daar niet allemaal aan verdiend ? Was de
internationale samenwerking niet voorbeeldig : allen tegen één ? En de miljoenen doden en de miljoenen bedreigde levens ? Och kom, sterven is
toch normaal! En er zijn toch ook verheugende berichten : Omar Sharif won een ka«rtwedstri]d die
72 uur duurde, zo werd ons uitvoeriger bericht dan
over Biafra. En nu wordt ook echt huln ?,eooden :
vanuit Engeland en Nederland (landen die beide
zoveel belangen hebben in Biafra) zoeken vliegtuigen en helikopters al sinds dagen de Noordzee af .
naar een losgeslagen lege s^^^^P^'^°'"PfT5;]yrpoD
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KAMER
Het parlementair trimester is met een
dreunende plof begonnen. De Saeger,
minister van Openbare Werken, zou
worden gemterpelleerd over het havenbeleid door Knoops (Rassemblement
Wallon) en Decroo, een jonge P.V.V.-er
die er met zijn ringbaard uitziet als een
aardmannetje en alsmaar in de weer is
om op een briljante, originele jongeman
t e gelijken.
Onder allerlei mededelingen van Van
Acker keek Knoops nog eens zijn bundeltje papieren in, om bij het eerste
woord van de voorzitter naar de tribune
te gaan en te proberen, de kribbige De
Saeger het leven nog wat zuurder te
maken. Van Acker zei op vlakke toon,
dat er een wijziging in de agenda was
gekomen. Hij zei dat de interpellaties
niet konden plaatsvinden, want dat de
heer De Saeger ontslag had ingediend !
Iedereen keek stomverbaasd, ook de

politieke vrienden van De Saeger, die
niet zo vriendelijk was geweest hen
daarover een seintje te geven. P r e m i e r
Eyskens stond recht, het hoofd in de
nek, weifelend tussen de houding van
verveeldheid omdat een minister het
had bestaan van zo'n k n a p eerste-minister weg te lopen en de luchthartige houding van de man die van alle m a r k t e n
thuis is en het in alle omstandigheden
zal redden. Eyskens zei m e t wat omhaal
dat De Saeger ontslag had ingediend
m a a r dat het nog niet was aanvaard. Decroo, eerst verrast, keek nadien triomfantelijk in het rond. Het leek hem aan
te zien dat hij meende, alleen reeds door
een interpellatie aan te kondigen, in
staat te zijn een minister op de vlucht
te jagen. Hij deed ons denken aan de
haan Canteclaer, die meende dat de zon
was opgestaan omdat hij gekraaid had.
In de wandelgangen was er een stormloopje naar de telex om achter het laatste nieuws te komen. De Saeger bleek
ondergedoken. Hij was nergens te bereiken, ook niet telefonisch, ook niet
voor de eerste-minister. Een joernalist
die een knap politiek w a a r n e m e r is, zei
pontifikaal dat een regeringskrizis en
verkiezingen
onontkoombaar
waren.
Posson, de merkwaardige schepen van
Openbare Werken van
Antwerpen,
draafde als steeds in dribbelpasjes voorbij. Een Antwerpenaar zei kurkdroog :
« Daar heb je de nieuwe minister al ».
En de pronostieken naar de drijfveer
kwamen op gang. Zeker is het dat De
Saeger ontstemd is, omdat de regering
door de knieën gegaan is voor de eis van
de Waalse ekonomische raad en een nationale kommissie voor het havenbeleid
gaat oprichten, waardoor het zes jarenplan van De Saeger, dat reeds door het
parlement werd goedgekeurd, op de helling komt. En hij heeft nog gelijk ook !

De bedoeling van de Walen is, gebruik
m a k e n d van het ongelukkig krakeel tussen de Vlaamse havens, de hele expansie
van die havens te torpederen. Het bezoek aan Duinkerke van een groep Walen, aangevoerd door een provinciegoeverneur, laat daarover geen twijfel bestaan. Buiten deze objektieve reden zullen bij een berekend en ambitieus m a n
als De Saeger wel een paar persoonlijke
bedoelingen hebben meegespeeld. Deze
ijzige accountant zal zeker een winst- en
verliesrekening hebben opgemaakt en
het (politiek) saldo zal volgens zijn rek e n k u n d e batig geweest zijn. Hij wil
zijn gekreukt imago van Hertoginnedal
w a t uitdenken. Hij weet dat de publieke
opinie in Vlaanderen zijn smadelijke
kapitulatie niet vergeten is.
Hij zal proberen een aureool van
Vlaamse onverzettelijkheid rond zijn
granieten kop te laten weven. Het is
geen opgave, maar een aanloop voor een
nieuwe sprong. Het is zijn kandidatuur
voor het eerste-ministerschap nu Eyskens, Segers e.a. de ouderdomsgrens
hebben overschreden. Als de regering
niet aftreedt, zijn al de vlaamse ministers naar Canossa gegaan en werden kapitale Vlaamse belangen eens t e meer
gekelderd.
Reimond Mattheyssens hield een vinnige tussenkomst bij de bespreking van
Middenstand. Hij bewees dat de zelfstandigen sinds de pensioenwetgeving
voor ca. 30 miljard geschaad zijn. Hij
kwam op voor gelijke kinderbijslagen,
een nationaal bazispensioen en een verbeterde verzekering tegen ziekte en invaliditeit, omdat voor hem al de kinderen gelijke rechten hebben, omdat allen
recht hebben op een onbezorgde oude
dag, omdat allen recht hebben op gezondheid.
Nik Claes.

PARLEMENTAIRE KRABBELS

ONZE
PARLEMENTSLEDEN
STAAN HUN MAN

•

Kamerleden
Olaerts,
Coppieters en Mattheyssens
dienden
interpellatieverzoeken
in respektievelijk
gericht tot de ministers van Ekonomische
Zaken en van Nationale
Opvoeding.

• Het
wetsvoorstel
ingediend
door kamerlid Schiltz tot aanvulling
van de wet van 29
maart 1962 over de organizatie
van de ruimtelijke
ordening en
van stedenbouw
alsmede
van
art. 76 van de gemeentewet
inzake televizie-antennes,
werd
in oiyerweging
genomen.
•

Kamerlid
Coppieters
kwam
tussenbeide in het debat na de
interpellatie
Delforge over de
splitsing van het
B.R.T.-R.T.B.orkest.

•

Kamerlid Mattheyssens
voerde
het woord tijdens het
debat
over de begroting 1970 van de
Middenstand.

•

Kamerlid
Schiltz verzocht
de
eerste-minister
te
interpelleren
over het ontslag van
minister
De Saeger.

• Schriftelijke
vragen
gesteld door kamerleden
Ion en Schiltz.
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SENAAT
Vorige week kwam de Senaat niet
bijeen in openbare zitting. Alleen de
kommissies vergaderden. Wat daar gebeurt, is vaak zeer interessant. De meningen botsen er op een vriendelijker
wijze dan in de openbare vergadering
omdat de pers er niet aanwezig is en
omdat de officiële verslagen over begrotingen, wetsontwerpen en wetsvoorstellen wel de mening weergeven van de
onderscheidene leden van de kommissie, zonder evenwel hun naam te vermelden Die naam vindt men alleen in
de notulen, notulen die alleen door de
leden van de kommissie kunnen geraadpleegd worden. In tegenstelling met de
K a m e r mogen alle senatoren de vergadermg van alle kommissies bijwonen en
e r het woord voeren. Alleen de leden
zijn echter stemgerechtigd. In de Kam e r zijn alleen de leden toegelaten, hun
plaatsvervangers zo de vaste leden er
m e t zijn, en de indieners van wetsvoorstellen of amendementen die in deze
kommissie behandeld worden.
In de senaatskommissie voor Kuituur
werden vorige week twee wetsvoorstellen van de Volksunie behandeld. Daar
waar de oppozitie in de Kamer zelden
of nooit een wetsvoorstel besproken
krijgt, is dit niet zo in de Senaat waar
de voorstellen van de oppozitie normaal
en kronologisch op de agenda komen.
De V U -senatoren van Haegendoren,
Bouwens en Jorissen waren er om de
voorstellen te verdedigen.
Het eerste voorstel van senator Bouwens betrof de onverenigbaarheid van
lid van de Raad van Beheer van de
B R T . en uitgever van tv-weekbladen.
Het voorstel werd in beginsel bijgetreden door praktisch alle leden, alleen bepaalde bijkomstigheden werden bekritizeerd. Ook minister Van Mechelen
was principieel akkoord. Zoals in zulke
gevallen vaak gebeurt verklaarde de
minister dat hij zelf een soortgelijk
voorstel als ontwerp zou indienen en
dat hij dat zou doen voor het Paasreces.
Zijn ontwerp en het voorstel Bouwens
zouden dan samen behandeld worden.

werden
Baby-

Het tweede voorstel was er een van
die in het verleden ingeroepen werden
senator Gerard de Paep, de soliede
om de inoverwegingneming van wetsWaaslander, die voorstelde dat de kre- voorstellen te weigeren. Dat het voorstel
• Senator Ballet hield een interdieten voor de radio en de tv niet meer
onzinnig is kunnen de kommunisten
pellatie gericht tot de minister
de helft om de helft zouden verdeeld niet verdedigen zonder de Sovjetregevan Buitenlandse
Zaken
over
worden, m a a r volgens een verhouding r m g te verloochenen, regering die reeds
de rezultaten van de europese
60 tegen 40 in het voordeel van de Ne- op 18 september 1955 amnestie verleende
topkonferentie
van Den Haag.
derlandstaligen. Dit voorstel werd na- aan de kollabarateurs met inbegrip van
Hij stelde aan dezelfde
minister
tuurlijk sterk bestreden door de Frans- degenen die samen met het duitse leger
< een vraag over de houding van
taligen waf te begrijpen valt. De socia- hun eigen land bevochten. De franstalide belgische regering in het
list Dujardin legde hierbij de betekenis- ge senatoren kunnen dit evenmin bewedrama Biafra en deed verscheivolle verklaring af dat, zo de alarmbel
ren zonder de achtereenvolgende franse
dene suggesties inzake
hulpverreeds zou bestaan, hij niet zou nalaten
regeringen te beledigen, regeringen die
lening.
ze herhaaldelijk en luid te laten rinkeamnestiemaatregelen
troffen
onderlen. De C.V.P.-senator Destexhe vroeg
scheidenlijk in 1951, 1953, 1956, L958,
• Jn het debat over de inovervan zijn kant dat het voorstel zou ver1959, 1968 en in 1969.
wegingneming
van het
wetswezen worden naar de kommissie van de
Anderzijds gaf senator Jorissen te
voorstel Jorissen over het vergrondwetsherziening. Alle vlaamse leverstaan het amnestievraagstuk grondig
lenen, van amnestie
in Oostden van C.V.P., B.S.P. en P.V.V. gingen
te zullen behandelen ter gelegenheid
België en over het
verlenen
in op dit Waalse voorstel en zorgden dus
van de bespreking van de begroting van
van, amnestie
aan
oostfrontvoor de begrafenis van dit voorstel. Het
strijders ktoamen senator Jois tipisch voor hun gemis aan strijdvaar- Justitie. Wat niemand hem zal kunnen
beletten.
rissen en Baert
herhaaldelijk
digheid ten opzichte van de vlaamse betussenbeide.
De woensdagnamiddag stond in het
langen. Daar waar de Franstaligen vaak
teken van de buitenlandse politiek.
allen akkoord gaan met voorstellen van
Daarover volgende week.
de K P. of van het F.D F. w a n n e e r het
gemeenschapsvraagstukken betreft, zien
we dit zelden of nooit gebeuren langs
Vlaamse zijde.
liiOIIIVf'
Zelfs niet bij het debat over de inoverwegingneming van de wetsvoorstellen van senator Jorissen voor amnestie.
Bij deze inoverwegingneming ontstaat
zelden of nooit diskussie. Het is een traditie dat men alle wetsvoorstellen in
overweging neemt.
Dit gebeurde voor het wetsvoorstel
voor amnestie in Oost-België, ook een
voorstel van senator Jorissen. Dit werd
bij zitten en opstaan in overweging genomen. Alleen de P.V.V. en sommige
waalse socialisten stemden tegen.
Bij de inoverwegingneming van het
wetsvoorstel voor • amnestie voor de
Oostfrontstrijders ging de kat echter op
de koord.
Zoals in de Kamer kwam het eerste
verzet van de kommunisten. Zij kregen
de steun van de volledige PV.V., de
P.S C , de waalse socialisten en het
grootste gedeelte van de vlaamse socialisten. Lilar en Van der Poorten stemden
tegen. Van de vlaamse socialisten onthield zich De Keyzer. Stemden voor : de
Gentenaar Van Bogaert, de A n t w e r p e naren Block, Calewaert, Rombaut, Dequecker en Roelants. Waren afwezig
Paul De Clercq, Poma en Bascour. De
enige Franstalige die niet tegenstemde
doch zich onthield was Struye. Hij kon
ook moeilijk tegenstemmen als voorstander van het behoud van de tradities
van de Senaat.
Senator Jorissen had immers gedreigd
zich evenmin nog te houden aan de tradities van de Senaat, zo de meerderheid
er zich niet aan hield. Wie hem kent
weet dat hij zijn bedreigingen uitvoert.
Hij had anders zijn stelling handig verdedigd. Niemand betwist de grondwetweerstanders
en politieke
gevangenen
stapten destijds
te Ant
telijkheid van het voorstel zei Wim J o - Oudstrijders,
rissen en niemand heeft aangetoond dat werpen mee op voor amnestie. Maar het parlement blijft neen zeggen.,. De grot»
het onzinnig is, de twee enige redenea
taboe is eens te meer
gehandhaafd.

STAKING

IN HET

KEMPENS BEKKEN
>1'

De diepere oorzaken van een staking opsporen
terwijl deze nog voortduurt, is moeilijk. Waarom
leggen 18 duizend mijnwerkers plots het werk
neer ? En dat tegen de w i l van hun sindikaten ?
Hoe komt het dat zulks geschiedt als reaktie op een
loonsverhoging ? En dat in Limburg, waar de sindikaten er nooit in slaagden dergeliike solidariteit
onder de mijnwerkers te bereiken. Waar arbeiders
uit tientallen landen door het kapitalisme werden
samengebracht. Waar de huishuur in de tuinwijken
met 75 t.h. verhoogt als men één dag ongewettigd
afwezig is met 100 t.h. als er dat twee w o r d e n .
Waar de mensen w e r k w i l l i g zijn. Op 5 januari, als
overal de kas leeg is... Er moeten ernstige gronden
zijn als het hier tot staking komt. Maken diegenen
die, zoals direkteur-generaal Lycops en anderen
deden die operatie herleiden tot een « politieke »
staking uitgelokt door de Volksunie, zich niet eindeloos belachelijk ?

WAT IS DE WAARHEID ?
Ik geloof veeleer dat deze
staking moet verklaard worden
als een verzet van de mijnwerkers tegen het hele sociale en
ekonomische bestel, als een protest
tegen
bureaukratische
s t r u k t u r e n en instellingen, tegen het naamloze en ondoorzichtige karakter v a n de organ e n die beweren h u n belangen
t e dienen en die zich allemaal
ver v a n hen in het naamloze
Brussel bevinden.
Ik hoorde een stakende mijnw e r k e r aan de joernalisten verklaren, toen hij het had over
de sindikale leiders die de staking niet wilden erkennen :
« Wij zijn het sindikaat ; zij
niet ». Deze m a n zei een formidabele waarheid. Helaas een
waarheid die h a a r gestalte verloren heeft in de konkrete
strukturen. De realiteit is zo,
dat de zogezegde sociale partn e r s in het bestel méér bindingen hebben m e t de gevestigde
machten — staat en kapitaal —
d a n m e t h u n eigen bazis. Over
een arbeider wordt berapdslaagd ver v a n zijn ondernem i n g ; hij zelf hoort er niet
meer bij.

berg. Hing m e n toen geen
zwaard v a n Damokles boven
de provincie ? Het w a s gedaan
met de kolen. E r moest, er zou
rekonversie komen.
En' inderdaad, er is sedertdien veel gebeurd. Kleine en
grote
kapitalisten
kwamen
n a a r Limburg afgezakt, niet uit
liefde m a a r mits zware financiële steun en rekenend op w a t
lagere lonen in dat ontwikkelingsgebied. Er w e r d viktorie
geroepen. Was de vreugde ongemengd ? Het gekraai ergerde
de 23 duizend mijnwerkers v a n
de kempische Steenkoolmijnen
die nog altijd meer dan twintig
ten honderd van de RMZ-aangeslotenen in de limburgse bedrijven uitmaken. I n tientallen
gemeenten vormen zij de grootste groep en v a n h u n lot hangt
dat van vele anderen af. Deze
mensen stellen vast dat m e n
bezig w a s hen t e vergeten, t e
verwaarlozen. Al k w a m er ook
een fuzie. m e n vergat h u n lonen gelijk t e schakelen in de
verschillende zetels. Men vergat ook hun loripn gelijke tred
t e laten houden m e t andere
sektoren.

Waarom overigens zou men
zich nog inspannen om leven
te houden in de kolenontgmn m g die toch w a s afgeschreven ? Die intussen — ook in de
Kempen — op miljardensubsidie ging teren ? Velen, vooral
de jongeren, ontvluchtten het
dodenhuis, de mijn. Daar w a s
geen toekomst meer. Zij die
bleven omdat zij niet wisten
waarheen, omdat zij mijnwerker m e t h a r t en ziel waren, ondergingen lange tijd gelaten
h u n achteruitstelling. Waarom
opslag vragen in een bedrijf
dat zoveel verliezen boekte ?
De eerste b u r g e r s van het land
w e r d e n de grootste lastposten
v a n de gemeenschap. De sindikaten lieten de sociale achteruitstelling zonder protest verlopen.

HET GETIJ KEERT
In de loop v a n 1969 ging stilaan het getij keren. Het werd
duidelijk en het wordt alle dagen duidelijker, dat de verant-

woordelijken v a n het kolenbeleid in Europa zware misrekeningen hadden gemaakt. De behoefte aan cokeskulen op de
w e r e l d m a r k t ging de wereldproduktie overtreffen.
WestEuropa zag zijn onverkoopbare
stoks slinken als sneeuw voor
de zon. Men voorziet een tekort tot 1980 : m e n vecht voor
kempense kolen. De p r i i / e n
gingen de hoogte in, de amerikaanse en de duitse alleen de
kempische niet .. Het luikse
staal kreeg op die manier honderden miljoenen kadeau.

BEKENTENIS
Er w e r d geprotesteerd door
de Volksunie. Maar het belgisch Kolendirektorium. dat
blijkbaar als eerste opdracht
heeft de belangen der waalse
staalindustrie t e dienen, bleef
op zijr standpimt : het schaamteloze standpunt v a n de totale
ekonomische overtolligheid v a n
de hele K S.-produktie !
Enkele dagen na het indienen van mijn tweede interpellatie over dit enorm schandaal
— op »24 november — zal de
heer Lycops, direkteur-generaal der K S , op de Limburgse
Ekonomische Raad een rekwisitoor uitsnreken tegen dit schandalig belgisch
energiebeleid.
Hij eist — zoals wij deden —
normale prijzen en een energiebeleid op langere termijn.
Hij besloot ziin historische uiteenzetting m e t de volgende
woorden : « Door de staatstoelagen aan de K S . (Kemnische
Steenkolenmijnen) wordt de
staalnijverheid
gesubsidieerd.
Misschien zou ik verder moeten gaan en zeggen dat een
groot gedeelte v a n de winsten
van de belgische staalniiverheid op de r u g v a n de K S ,
dus van d e gemeenschap, worden geboekt. Ekskuzeer dit r e kwisitoor. Als direkteur-generaal sta ik in dienst van de 23duizend kostwinners en families en moet ik de openbare
opinie wakker schudden ».

PROGRAMAAATIE
Ook de sindikaten hadden
opnieuw moed gevat en gingen
sedert maanden in h u n vakbladen een nieuwe sociale programmatie eisen Er werd uitgerekend dat de lonen der
mijnwerkers in de K S met 15
t.h. waren achtergebleven. De
sindikaten dreigden m e t staking, indien h u n voorstellen
niet zouden aanvaard worden ..
en zij voorspelden dat ze niet
zonden aangenomen worden !
Men zou uit w a t voorafgaat
kunnen besluiten, dat de heer
LvcoDS de ekonomische infras t r u k t u u r van de staking gelegd heeft fhij werd bijgetreden door de B I K . , de Belgische Tngenieur.svereniging v a n
het Kemnisch Bakken) en dat
de sindikaten de sociale onderbouw geleverd hebben...

WAARDIG VERZET
Toen de arbeiders dan h u n
verantwoordelijkheid
namen,
na een ontgoochelende sociale
programmatie,
kapitul eerden
zowel de direkteur-generaal als
de sindikaten. Ekonomische en
sociale programmatie hangen
samen. Men kan de arbeiders
h u n 15 t h . geven als men norm a l e prijzen voor de kolen betaalt.
De Volksunie sprak h a a r solidariteit uit met de kemnis'-he
mijnwerkers Zij hebben beduidend minder gekregen d a n
h u n sindikaten zelf vooronsesteld hadden als minimum-eis.
Het ontreden der mijnwerkers
was een w a a r i e vp^y^t teffen de
ontaarding der fundamenten,
waaron een waarachtig demokratisch bestel hoeft t e rusten.

En diegenen die de berichtgeving

hebben

gevolgd,

vernamen dat de limburgse
afgevaardigden
VERWAARLOZING
De eertijds natuurlijke banden v a n de arbeider m e t zijn
sindikaat zijn verschrompeld
tot een papieren lidmaatschap.
Hij ondergaat het, « m e n »
zorgt voor hem. Hij heeft zelf
niets meer t e zeggen en hij
hoeft ook niets meer t e vertellen. Leven w e niet in een sociale welvaartstaat ? De verzorgingsstaat vervangt de menselijke
verantwoordelijkheid.
Helaas, deze welvaartstaat worstelt m e t welvaarts- en arr'-^re
problemen. Het kompromis,
dat kapitaal en arbeid hebben
gesloten, verwekt n u en d a n
spanningen. H u n afspraken en
akkoorden
zijn
allesbehalve
glashelder en soms groeit het
besef : wij worden bedot onze
persoon telt niet meer m e e .
I n L i m b u r g week die spanning niet meer sedert Zwart-

van

het

A.B.V.V. hun eis van de 15
t.h. handhaafden te Brussel,
maar in de stemming over
de kwestie verslagen werden door de Walen die 4
stemmen hadden; de kempen (met een groter kolenproduktie)
één.

had

De Walen

er

maar

aanvaard-

den het voorstel van

hun

waalse minister Leburton I
J. Olaerts,
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NOG VRIJ O N V E R W A C H T VOOR
VELEN
HEEFT
HET
MIDDENBEDRIJF VAN HET BIAFRAANSE DRAM A ZIJN ONTKNOPING GEKREGEN
DOOR DE INEENSTORTING V A N DE
GEREGELDE
MILITAIRE
WEERSTAND VAN DE
AFGESCHEIDEN
IBO-STAAT. HET EERSTE BEDRIJF
W A S DE UITMOORDING V A N VELE
IBO'S N A DE S T A A T S G R E E P V A N
G O W O N TEGEN G E N E R A A L IRONSI,
H U N V L U C H T UIT H E T N O O R D E N
N A A R H E T Z U I D E N W A A R ZE Z I C H
K O N C E N T R E E R D E N E N O N D E R LEIDING VAN GENERAAL OEJOEKWOE
DE
ONAFHANKELIJKHEID
PROK L A M E E R D E N ONDER DE S I N D S DIEN LEGENDARISCH GEWORDEN
BENAMING BIAFRA, EEN N A A M DIE
VOOR VELEN EEN SIMBOOL OF EEN
NACHTMERRIE WERD.
N U IS H E T D E R D E B E D R I J F B E GONNEN, DE AFREKENINIG
VAN
D E O V E R W I N N A A R S MET DE OVERWONNENEN.
HET
OUDE
«VAE
VICTIS»
(WEE DE
OVERWONNEN E N ) DREIGT N U IN «ZUID-NIGERIA»
BLOEDIGE
REALITEIT
TE
WORDEN.

Op het 9e partijkongres van de chinese kommunistische partij, bijna negen maanden geleden, brachten de grote bonzen in hiërarchische volgorde hun stem uit •
Mac, Lin Piao en Tshoe En Lai. Zal die volgorde nog lang stand houden nu in het
kader van de nakende aanduiding van een nieuw staatshoofd hardnekkige geruchten over een strijd tussen Lin en Tsjoe de ronde doen?

AFRA
De nigeriaanse troepen konden na de
regenperiode, die een laatste en verrassende biafraanse reaktie tegen de druk
van een tienvoudig sterkere vijand mogelijk maakte, op drie fronten tegelijk
doorstoten. Dit gebeurde volgens een
door een brits officier opgesteld plan,
dat door bemiddeling van de biafraanse
geheime diensten in handen van Oejoekwoe terecht kwam. De Biafranen zijn
nu eenmaal het meest ontwikkelde volk
van Nigeria, eens de trots van het britse koloniaal rijk in Afrika, want het
best op de onafhankelijkheid voorbereid. De Britten vergaten echter eens te
meer, dat ook de best voorbereide onafhankelijkheid nog altijd kan stuk springen op het streven naar onafhankelijkheid van een der volkeren, dat binnen
de zo oppervlakkig als kunstmatig ineengeflansde politieke kaart van Afrika
gekneld zit. Dat het juist het meest ontwikkelde volk was dat zich uit Nigeria
wou afscheiden is logisch, vooral omdat
nu eenmaal dit hoge ontwikkelingspeil
macht verschaft en dus naijver veroorzaakt.
De centrale nigeriaanse regering
•werd gesteund zowel door Engeland als
door Rusland. De nigeriaanse gevechtsvliegtuigen werden grotendeels bestuurd
bestuurd door britse, egyptische en russische piloten, een zonderling allegaartje van betaalde luchtpiraten, die voor
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• Biafraanse militaire weerstand stort
ineen. Generaal Oejoekwoe verlaat
Biafra, terwijl honderdduizende Ibo's
de jungle invluchten. Paulus VI bezweert Nigeria zich niet aan vergeldingsakties tegen de Ibo's schuldig te
maken terwijl de britse, amerikaanse
en franse regeringen stappen ondernemen in de zelfde zin en voor hulpverlening aan de hongerende biafraanse bevolking. Lagos verbiedt
elke «buitenlandse inmenging»..,
• China zou rekening houden met een
russische agressie en laat de bevolkmg door militairen trainen. Overal
worden schuilplaatsen tegen luchtbombardementen gebouwd. China
beschuldigt er Ruslad van, gemene
zaak met de imperialisten te maken».
Nochtans doen geruchten de ronde
over de mogelijkheid van chinese be-

honderden biafraanse Guernica's niet
zijn terug gedeinsd. Ook bij de landtroepen traden door Engeland getrainde
of door engelse officieren geleide eenheden tegen Biafra in het veld.
Het wekt stellig verbazing dat Biafra
deze ongelijke strijd niet minder dan
bijna twee en een half jaar heeft volgehouden, met weinig steun van buitenuit, op een steeds beperkter gebied en
ten prooi aan een Ijongersnood, waarvan
de slachtoffers in de miljoenen lopen.
Dit is gedeeltelijk verklaarbaar uit het
feit, dat het hier nu eens om een echte
onafhankelijkheidsoorlog ging, niet zoals in Vietnam, waar ten slotte Oost en
West het willen uitvechten, al is daarin
met de jaren een steeds grotere komplikatie ingetreden. Een onafhankelijkheidsoorlog die echter werd tegengewerkt door de op het spel staande oliebelangen van Londen, dat omwille van
die belangen Lagos steunde en weinig
of niets deed om ten minste een bestand
of een vreedzame regeling met Biafra
te bewerken. Olie is nog steeds een produkt, dat vele gewetens verstikt, vooral
wanneer het om de beste olie ter wereld
gaat, en dat is de nigeriaanse olie, die
voor vier vijfden in Biafra gewonnen
wordt.
Vooral britse en nederlandse humanitaire en kerkelijke instellingen hebben
zich ten zeerste beijverd in de strijd te-

reidheid, het geschil met Taiwan bij
te leggen om aldus het sein op groen
te zetten voor een volledige toenadering tot de Verenigde Staten...
• Amerikaanse Boeing door jonge
Fransman gekaapt en naar Libanon
afgeleid. Aangehouden verklaart hij
met de arabische zaak te simpatizeren. Palestijnse bevrijdingsorganizaties eisen zijn invrijheidstelling.
• Quasi-zekerheid dat door Frankrijk
aan Libië geleverde wapens en munitie gedeeltelijk voor Egypte zouden
bestemd zijn. Voor de 50 te leveren
Mirages zou een speciale klauzule
gelden, waarbij het Libië verboden
wordt, de toestellen aan derden voort
te verkopen. Stijgende antifranse
stemming in Israël. De Palestijnse
bevrijdingsorganizaties beschuldigen
inmiddels de libanese regering ervan,
het akkoord van Kairo, waarbij de
Palestijnse verzetsstrijders werd toegestaan in Zuid-Libanon te opereren,
te schenden door een nieuw verblijfsen aktie-verbod.
« Geruchten over levering van 50 Mirages aan Irak gelogenstraft door
Parijs...
• Grootste wilde staking in zweedse
ertsmijnen sinds 1945.

gen de honger in Biafra. Dat strekt deze
orgamzaties, die met grote moeilijkheden hadden te kampen, niet het minst
deze door Lagos veroorzaakt, tot ere
Het pleit echter de britse (.n in mindere mate de nederlandse regeringen niet
vri3, die zich ter zake onmenselijk hebben gedragen en wier pogingen tot het
voorkomen van een geselektioneerde
Ibo-afsJachting tans zo mogelijk nog
scherper hun cinisme onderstrepen.
Groot-Brittannië draagt zware schuld
aan deze afrikaanse «Endlösung» terwijl de UNO vandaag inderdaad de
naam verdient die de Gaulle ervoor om
aridere redenen uitvond : « ce machin ».
Het zal de schande van de zogenaamde
beschaafde wereld blijven dat geen enkele lidstaat de zaak voor de UNO aanhangig maakte. Het zal de schande van
Oe Tant blijven, ter zake geen enkel
initiatief te hebben genomen, integendeel telkens opnieuw, tot op vandaag
(vanuit een aan Nigeria grenzend
land !) zijn verantwoordelijkheid te zijn
ontvlucht. Het is trouwens niet de eerste keer dat de Birmaan beneden zijn
taak blijft, men herinnere zich slechts
zijn besluit, op het eerste verzoek van
Nasser de Suezkanaalzone door de UNOtroepen te doen ontruimen, waardoor de
UNO-sekertaris-generaal als het ware de
twee vijanden in het Midden Oosten
uitnodigde, er maar op los te slaan. Hoe
lang zal de UNO nog deze lamentabele
opvolger van Hammerskjoeld dulden ?
Of het nu tot 'n guerilla-oorlog of niet
komt is niet zo belangrijk. Belangrijker
is de vaststelling dat de westerse onverschilligheid tegenover het rechtvaardig
streven van Biafra naar onafhankelijkheid en vooral tegenover de massale
honger en de wreedheid van deze oorlog
ten slotte slechts simptomatisch is voor
de mentaliteit van de bezittende wereld
tegenover de zogenaamde ontwikkelingslanden : eerst het gewin, dan de
aalmoezei.
Behalve Frankrijk (de Gaulle erkende
officieel Biafra, om redenen die niet al
te duidelijk zijn al kan er wel anglofobie mee gemoeid zijn) slaan West-Europa en de Verenigde Staten een jammerlijk figuur in dit afrikaanse vrijheidsdrama. Het Westen heeft zich als gevolg van het dwangbeeld der zogenaamde politieke soevereniteit der staten
niet kunnen of willen inzetten voor een
humane regeling, laat staan voor een
regeling op grond van het zelfbeschikkingsrecht der volken. Alles beperkte
zich tot de private pogingen, druppels
op een gloeiende plaat, alibi's die het
falen van de westerse wereld slechts onderstrepen, des te meer dat het Westen
wel degelijk over uiterst efficiënte middelen beschikte, om' aan deze slachting
en uithongering een einde te maken. De
zeventiger jaren zijn gestart met een
demonstratie van schijnheiligheid op
wereldschaal.

D e macht in de wereld neemt velerlei
vormen aan. Wie zich blind «taart op da
militaire macht staat voor het onverklaarbare raadsel hoe het heel kleine en
op
wereldschaal
bekeken
militair
machteloze Israël zo machtig kan in*
werken op de verhoudingen in de gehel*
wereld. Maar ook de aardrijkskundig»
situatie is een macht. En er zijn ook da
verhoudingen in de financiële wereld
Duitsland en Japan zijn niet langer militeraire grootmachten maar ze zijn dat
wel op ekonomisch gebied.
De
verhoudingen
tussen de dria
« grootmachten », de Verenigde Staten,
de Sovjetunie en Mao-China worden in
Europa mede bepaald door het bestaan
van de ekonomische grootmacht die do
Bondsrepubliek is, in het Midden-Oosten
door het zo invloedrijke Israël, en in het
Verre
Oosten door de ekonomische
reus die Japan is geworden.
De weinig talrijke Siberiëm hebben
de tsaren niet gevraagd hun de europeesrussische beschaving te brengen : zij
werden veroverd en bezet. De Siberiërs
en de vrijwillig of gedwongen ingeweken
Russen hebben Lenin al evenmin gevraagd hun het paradijs te brengen ! zij
werden tijdens de burgeroorlog veroverd.
Siberië is russisch bezit gebleven, een
eindeloze ruimte vol mogelijkheden en
moeilijkheden, maar ook vandaag nog in
ruime mate onontgonnen.

japon
niet
vergeten

japon
niel
vergelen
japon
niet

vergeten
Het gedeelte dat dichter bij het kolonizerende moederland ligt is al meer
ontwikkeld, het oosten van Siberië is nog
in ruime mate een grote leegte. Elke
enigszins ontwikkelde ekonomie veron.
derstelt immers niet alleen 'n voldoende
bevolking, maar ook verbindingswegen en
zelfs in de Sovjetunie, kapitalen I
Om die leegte te vullen, en daardoor
ook te beschermen tegen het opdringende China, heeft de Sovjetunie tijdens het
voorbije jaar akkoorden afgesloten met
Japan. En geen onbelangrijke ! De onderhandelingen begonnen al in 1966 en
duurden sindsdien voort Het rezultaat is
dat de Japanse kapitalen massaal Siberië
zullen binnentrekken ieU wat vroeger
steeds werd geweigerd.
Tijdens de komende vijf jaar zullen
Japan en de Sovjet* gezamenlijk de reusachtige Siberische wouden ontginnen i
samen willen zij er voor vijfenzeventig
miljard belgische frank uithalen. Tegegelijk zullen de russbche havens aan da
Stille Oceaan gemodemizeerd worden,
om zo de ontginning van ijzer, kolen en
aardolile winstgevend te maken.
Het zijn de Sovjets die deze massale
samenwerking hebben gevraagd.
Een
dergelijke samenwerking is zeker niet
zonder gevaren, maar in een zekere mate kunnen die gevaren worden berekend.
Het chinese gevaar is echter onberekenbaar. En misschien heeft ook nu nog
Japan de meeste kans hot Verre Oosten
te beheersen.
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Dexe schipper» Keten ilcli vorige week niel door cle vriezeman af«ch-ikken en legfden
•en kaartje vóór hun ingevroren boten. Intussen kwam de dooi hen aan 't werk zetten.

BRETOENS RECHT
Het halfmaandehjks
blad
« Douar Breiz » van de bretoense nationalisten, signaleert een
zeer praktische toepassing van
het oude bretoense gewoonterecht tegen het franse (louter
kapitalistische) recht in. Volgens het bretoense recht mag
geen enkele eigenaar zijn grond
ongebruikt laten liggen Verhuurt of bewerkt hi] die grond
zelf niet, dan is die beschikbaar
voor de gemeenschap en voor
hen die deze grond nodig hebben De bretoense boer Paul
Quero (een gezin met acht kinderen) kreeg geen verlenging
meer van zijn pacht Een van
de mede-eigenaar- wou de
grond zelf bewerken en bovendien had Quero de moed gehad
tf weigeren, zich willekeurig
grond te laten afnemen Daarop
werd besloten een hoeVv. van
2'- hektaren, die braak lag, door
Quero in gebruik te laten nemen Op 28 oktober 1969 heeft
eei. groep van tweehonderd
boeren de hoeve in gereedheid
gebracht en beschikbaar gesteld. Alle aanwezige boeren
hebben het huurkontrakt getekend en de gendarmerie is niet
durven tussenkomen. Dat noemen we pas récht!

OOK AMERIKAANS

Wolf Hess, zoon van de laatste <s Heel-Duitser >, gevangen in Spandau, bepleitte
vrijlating van zijn vader bij de britse regering. Maar Iwan zegt voorts « njet ».

da

Over Dean Rusk, de gewezen
staatssekretaris van de Verenigde Staten, is een grote stilte gevallen. Het lijkt er op als
had hij nooit bestaan. De man
heeft helemaal geen funktie
meer in het openbare leven en
ook niet in de grote zakenwereld. Rusk heeft zich nooit helemaal thuis gevoeld bij de
«intellektuelen » rond Kennedy; tijdens de regering Johnson was zijn pozitie al evenmin
gemakkelijk. Bijna een jaar
lang heeft de man nu werk gezocht En moeite gehad met
zijn financiële situatie die, ook
toen hij minister was, niet
schitterend was. De konservatieven beschouwen hem als te
liberaal, onder andere omdat
hij instemde met het huwelijk
van zijn dochter met een neger.
Maar voor de liberalen is hij de
man die de harde Johnson-politiek op zijn geweten heeft Zopas heeft Rusk dan toch werk
gevonden als universiteitsprofessor (wat hij vroeger ook
was); hij werd ondanks tegenstand benoemd tot professor
voor internatonaal recht aan de
«University of Georgia La-v
S'^hool». Zo is de man uit de
nood geholpen en kan hij zijn
« fellowship » van de Rockefeller Stichting, waarvan hij leefde, opgeven.

ALCATRAZ

Boedapest ziet het groot ! begin deze maa nd namen do eerste klanten hun intrek in
dit superhotel aan de Donau. In Hongarije is er ook een praagse lente, in alle stilte.

Alcatraz is de naam van het
beruchte rotseiland in de baai
van San Francisco, waarop de
niet minder bekende gevangenis met dezelfde naam gebouwd
werd. Sinds enige tnc' (1963)
staat die gevangenis leeg en zij
zal ook niet meer worden gebruikt. Niet dat er geen gangsters meer zijn, maar ook die
krijgen nu komfortabeler levensomstandigheden. De Indianen, aan wie Alcatraz even
goed toebehoorde als de rest
van Amerika, hebben nu voorgesteld het eiland terug te kopen van de regering van de
Verenigde Stater En ze hebben
dat heel fijntjes gedaan Zij
bieden de regering dezelfde
voorwaarden die de blanken

destijds de Indianen hebben
geboden : «vierentwintig dollar in glaskralen en rode stof »
en daarbij de verzekering, dat
de inwoners van het eiland
« een gedeelte van het land zullen krijgen voor hun eigen gebruik onder de waarborg van
de indiaanse regering — voor
zolang de zon opgaat en de rivieren naar de zee stromen —
onder de administratie van het
Bureau voor Kaukazische Zaken ».

HERLEVENDE TRADITIE
Bi] de Indianen in de Verenigde Staten groeit opnieuw
een waardevol zelfbewustzijn.
Na hun laatse poging tot zelfbevestiging in de negentiende
eeuw schenen zij alle moed en
levenskracht verloren te hebben De moderne beschaving en
mogelijkheden lokken natuurlijk velen van hen aan. Maar
ook het bewustzijn van de eigen kuituur en van de eigen
waarde wordt als het ware herontdekt door jonge Indianen
die een « amerikaanse» opleiding kregen Want dat is toch
ook niet alles! Deze jonge Indianen willen nu een « Indiaans
Kultureel Centrum » oprichten.
Daarvoor wensen zij om te beginnen het eiland Alcatraz terug te krijgen. Maar zij sluiten
ook de rest van Amerika niet
zonder meer uit. Die rekenen
ook niet met jaren!

KULTUURMOORD
De uit de Sovjetunie gevluchtte Koesnetzov heeft al
voor heel wat verrassingen gezorgd. De voorlopig laatste verrassing was dat hij tijdens een
bijeenkomst van het londense
Mazeppa-genootschap, dat zich
bezig houdt met de zorg voor de
kulturele en literaire tradities
van Oekraïne, Oekraïens sprak.
Bij dezelfde gelegenheid verklaarde hij Oekraïner te zijn
en geen Groat-Rus, zoals tot nu
toe gedacht werd. Hij maakte
verder bekend dat bij de benoemingen aan de universiteiten en hogere instituten geen
rekening gehouden wordt met
de kennis van het Oekraïens.
Begaafde Oekraïners worden
benoemd ergens ver weg ia
Rusland, waardoor zij dan
noodgedwongen gerussificieerd
worden. In de administratieve
diensten in Oekraïne zijn de
officiële aanwijzingen wel in
de eigen taal gesteld, maar het
personeel spreekt en schrijft
meestal Russisch, ook als het
geboren Oekraïners zijn In
1964 brak in de gebouwen van
de « Oekraïense Akademie voor
Wetenschappen» brand uit.
Eigenaardig genoeg werd alleen
de afdeling met onnoemelüke
schatten oekraïensf^ oudheden
en boeken vernield De russische afdelingen konden gered
worden.,.

MOLOTOV-UITSPRAKEN
De weinig spraakzame Molo
tov heeft zopas toch enkele
merkwaardige uitspraken gedaan Over de dochter van Stalin • « Zij is drie keer verrader :
van haar vaderland, van haar
vader en van haar kinderen ».
Over Kroetjsjov : « Hij is beneden elke kommentaar» Over
wat zou gebeurd zijn met Solzhfcnitsin in Stalin's tijd • K Hij
zoi. doodgeschoten zijn » Zo,
dat weten we weer.
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HET DESIGN CENTRE

W A T IS
DAT MOOIE DINGEN
ER TOT DE VREUGDE
VAN IEDEREEN ZIJN
IS EEN BEKENDE WAARHEID.
MOOIE VOORWERPEN MAKEN,
DIE DAARBIJ NOG FUNKTIONEEL
VERANTWOORD ZIJN,
IS EEN BEWONDERENSWAARDIGE
BEZIGHEID.
DIE VOORWERPEN WETEN
TE KIEZEN UIT DE MASSA
DIE DE MARKT OVERSPOELT
IF EEN KUNST

DAT;

DESIGN IS IN
Overal is design « in » Men streeft er
naar, goed uitgebalanceerde industriële
voorwerpen te ontwerpen en die dan
ook klaar en duidelijk van de « gewone »
voorwerpen te onderscheiden Het Design Cehtre is een niet meer weg te
denken schakel en ze heeft a' heelwat
rezultaten afgeworpen, zowel wat be-

werkte produkten overschakelt Industriële vormgeving is noodzakelijk omdat zi] voor onze nijverheid de' enige
manier is om in de internationale konkurrentiestrijd kopje boven water te
houden Het Design Centre werkt als 'n
stimulans Het kan de rezultaten van
de industriële vormgeving vizuali/eren.
Het legt kontakten tussen de ontwerpers en de industrie, het is a h w. een

ER VOOR ZORGEN DAT HET GROTE
PUBLIEK ER AANDACHT
VOOR HEEFT,
ER VAN GAAT HOUDEN
EN ER NAAR VRAAGT
IS EEN ZWARE TAAK.
DIT IS ZOWAT DE OPDRACHT
VAN HET DESIGN CENTRE
NU HET VIJF JAAR GELEDEN
TE BRUSSEL
OPGERICHT WERD,
ZIJN WIJ HET OPNIEUW GAAN
BEZOEKEN
NIET ALS GEWONE BEZOEKERS,
MAAR MET EEN HOOP VRAGEN
U HET HOOFD
WAAROP DE ANTWOORDEN
ZOUDEN MOETEN UITWIJZEN
OF HET CENTRUM
ER WERKELIJK
NIET VOOR NIETS IS.
OIM§|§§|§|||||g|||||0^||pTONDE
INI
U
CENTRAALS^TION"
NAAR HET ^ ^ J ^ V O O R
SCHONE KI
DE LINKSE T I ^ ^ ^ I V I T )
MERK JE V L U G I ^ ^ B D D E
EMBLEEM VAN I ^ ^ B N T R U M
TEGEN DE WITTI
LANGS EEN D E j ^ ^ H l A P
KOM JE IN £ | ^ ^ ^ ^ L I G E
RUIMTE
WAAR JE R ^ M T E N ONGESTOORD
HET M O O I s f l ^ U N T BEKIJKEN
WAT ER IN BELGIË
AAN GEBRUIKSVOORWERPEN
OP DE MARKT KOMT.
VAN STOELEN EN MELKKANNEN
TOT BEHANGPAPIER
IS ER WERKELIJK ALLES,
ALS HET MAAR MOOI
EN FUNKTIONEEL IS...

Om die redenen zijn in haast alle lan.
den op een paar jaren tijd dergelijke
centra's tot stand gekomen.
De General Agreement on Tariffs and
Trade (GATT) voorziet, binnenkort Design Centres in de ontwikkelingslanden
op te richten. Dit zou vooral zijn om de
op vormgeving onervaren landen te verhinderen, dure en minder goede produkten in het buitenland aan te kopen. De
GATT spekuleert een beetje op de oorspronkelijkheid en het nieuwe dat minderontwikkelde volkeren nog in zich
hebben en tracht hen tot een volwaardige design te brengen.
Deze stimulans, die vooral financieel
is speelt echter ook een rol voor de
oude landen In België is men ondertussen al aan een vijfde jaar Design Centre
toe en het is bij die gelegenheid dat een
balans kan opgemaakt worden.
Een eerste maar belangrijke vaststelling is dat een doorgedreven designbeleid een betere produktie en winst meebrengt Er zijn ook minder interessante
vaststellingen : dat het aantal ekspozeerbare produkten in ons land te klem
blijft en dit omdat België een te groot
aantal halfafgewerkte produkten voortbrengt Negatief zijn ook de slechte wil
en het wantrouwen vanwege d nijverheid tegenover het centrum. Sommige
sektoren, zoals de meubelindustrie, zijn
grotendeels op traditie (of op namaak)
afgestemd Andere houden te veel rekening met technische hoedanigheden ten
koste van de vormgeving en vallen vanzelf buiten beschouwing Tenslotte is er
de naïviteit waarmee
fabrikanten
chroom en ander blinkend materiaal
misbruiken om hun produkten te versieren
Het Design Centre wil de verdediging
van de verbruiker op zich nemen, maar
ook het gezondhouden van een volkskultuur. Het centrum wijst elke publiciteit af en kan dan ook totaal vrij oordelen. Het stelt enkel de produkten
voor, die grondig en objektief onderzocht werden. Het wil het publiek tot
nadenken brengen over de voorwerpen,
waarmee het dagelijks moet omgaan en
die deel uitmake van het leven Het
helpt daarbij het opsporen van het waarom dat de struktuur en de vorm moet
verklaren Het spreekt vanzelf dat een
kritische instelling van de mogelijke
koper een volwassenheid vereist. Zonder
dat men 't zelf weet zit men meteen op
het terrein van de kuituur. Het gebruiksvoorwerp komt opnieuw in de
kultuursfeer als men de schoonheid ervan gaat beklemtonen, er de estetische
waarde aan teruggeeft De nijverheid
wordt verplicht, verantwoorde voorwerpen te ontwerpen en te fabriceren. En
ergens helpt het ook mee, ons leven levenswaardiger te maken

EEN AMERIKAANSE UITDAGING ?

treft het stimuleren van de ontwerpen
als het bevorderen van «de goede
smaak» bij de kopers. De ekonomische
waarde van zo'n centrum komt vooral
tot haar recht in landen zoals het onze,
waar de arbeidskracht duur is en waar
men daarom meer en meer naar afge-

testbank voor de nieuwe produktei
waar het achteraf de promotie voor zaï
voeren.
Het Design Centre is zoals men het er
vlot uitdrukt «de barometer die het
peil aanduidt van het door de markt
vereiste vernuft in de produktie >.

De Italianen spelen het klaar om in
Europa de eerste viool te spelen wat
design aangaat. De industriële vormgevers uit het land van «de schone
schoen» zijn er werkelijk in geslaagd,
een groot afzetgebied voor hun goedleaontworpen voorwerpen te veroveren. In
de V.S A. is de design zo een geweldige
kracht geworden (zij heeft de grootwa(va- ' m
renhuizen bvb. ingepalmd), dat men
hier, in het oude Europa, van een amerikaanse uitdaging spreekt. Zelfs de
Amerikanen, die toch wat meer gewoon
zijn dan wij spreken van een «design
explosion». En wanneer wij vaststellen
dat alles uit de V S. — zij het met vertraging — naar ons toekomt, dan mogen wij ons over een korte tijd aan een
design-overspoeling verwachten. Het

DE BEOORDELINGS.
KRiTERIA

• DE FUNKTIONELE WAARDE OF GOEDE AANPASSING VAN HET VOORWERP BIJ ZIJN GEBRUIK.
DE
MOGELIJKHEDEN
VOOR PLAATSING, ONDERHOUD EN SCHOONMAAK

T

• DE ESTETISCHE WAARDE : VORM, KLEUR EN
GRAFISCHE ELEMENTEN.
• DE TECHNISCHE KWALITEIT.
• DE KEUZE VAN DE MATERIALEN

•^

^'

% DE KWALITEIT VAN DE
UITVOERING.
• DE VINDINGRIJKHEID.
• DE KOSTPRIJS IN VERHOUDING MET DE GEVRAAGDE KWALITEITEN.
• DE EENHEID EN MENSELIJKE WAARDE VAN DE
GEVONDEN OPLOSSING.

hoeven niet altijd de slechte dingen te
zijn die van overthere komen ..
Om deze amerikaanse uitdaging te
beantwoorden vond men het iiodig om
minstens in elke europese hoofdstad
een Design Centre op te richten.
DE JURY

t

De beoordelingskriteria voor de vormgeving worden zeer streng toegepast.
De eerste jaren van het bestaan van het
Design Centre m België brachtea slechts
mager gestoffeerde tentoonstellingen,
omdat er in ons land te weinig mooie
produkten vervaardigd werden. Men
heeft er toen aan gedacht de voorwaarden te versoepelen, maar tenslotte kon
men daartoe niet besluiten omdat anders het onderscheid tussen de jaarbeurzen of grootwarenhuizen enerzijds en
het Design Centre anderzijds zou overbrugd worden Men zocht en vond een
andere oplossing. Er werd een bestendige kleine tentoonstelling ingericht en
een tijdelijke, die een bepaald tema
ruim zou behandelen. Zou kwamen tekstiel, verwarmingstoestellen, behangpapier, speelgoed enz aan de beurt
Het schiften van de voorwerpen geschiedt op twee manieren. Om de maand
nodigt de jury industriëlen uit om « iets
nieuws» te komen voorstellen. De uitgenodigde producenten mogen dan gedurende een kwartuur de voor- en de
nadelen van hun voorwerp aantonen.
Een tweede manier is het bezoek van de
jury aan de fabriek Het is wel al eens
meer voorgevallen dat bij zo'n bezoek
de jury voorwerpen ontdekte die door
de ontwerper zelf niet in aanmerking
werden genomen maar goede dingen
waren
Is een produkt goed bevonden dan
komt het in het Design Centre waar het
tentoon gesteld wordt maar niet kan gekocht worden
De jury bestaat uit vijfendertig leden, allen designers, architekten en deskundigen die in groepen van vijf maandelijks samenkomen. Ze wordt bijgestaan door technische advizeurs uit de
industrie, universiteiten en laboratora.

De inkomsten van het Design Centre
bestaan uit bijdragen door het fonds
van Buitenlandse Handel geschonken
(50 %) en inkomsten door de tentoonstellende firma's en ontwerpers betaald.
In Nederland en Zweden probeerde men
het enkel met de steun van de privésektor, met als gevolg dat het centrum
van zijn doelstellingen afweek, de eisen
van de producenten inwilligde en in
handen van de industrie viel.
De dienst voor Buitenlandse Handel
zorgt er voor dat de designprodukten op
de buitelandse markt geraken zodat
deze uitvoer een stimulans is voor de

ontwerpers. De dienst is natuurlijk op
zijn beurt gelukkig een instelling als
het Design Centre te hebben, omdat hij
zo zeker is steeds met volwaardige produkten in het buitenland uit te pakken
en een goede pers te krijgen...
De instituten voor de Middenstand organizeren jaarlijks tentoonstellingen
over de kunstambachten in ons land.
Kunstambachtslui zijn zowat de « geestelijke vaders » van de industriële vormgevers. In de privésektor vindt het Design Centre nog steun bij het Verbond
van de Belgische Nijverheid, bij banken enz, zodat het onafhankelijk zijn
gang kan gaan.

Er is bij vele mensen steeds «en drang
geweest om mooie dingen te i.iaken, bij
anderen om mooie dingen te kopen. Een
grote grroep heeft er zich echter nooit
om bekommerd en zag een voorwerp
enkel en alleen maar in funktie van
zijn gebruik. Dat het ook helemaal anders kan is reeds bewezen. In een tijd
echter dat haast iedereen in onze streken het goed heeft, over voldoende geldmiddelen beschikt en kan kiezen uit een
arsenaal van goed ontworpen voorwerpen, moet men vaststellen dat de
«slechte smaak » nog steeds geroot is.
Er is gelukkig een stijgende toeloop
van het publiek naar het centrum, volgens onze mening echter nog te beperkt.
In 1968 bezochten 65.000 mensen de tentoonstelling. Ongeveer 200 toeschouwers
per dag : het is niet te veel .
Het Design Centre te Brussel hoopt,
dat vooral jonge mensen steeds meer
en meer zullen kunnen entoeziast gemaakt worden voor het initiatiel.
De Vlamingen (en er zijn er heelwat
dit, het centrum bezoeken) hebben wel
eens geklaagd over het taalgebruik
daar. De keren dat wij er waren was het
onthaal vriendelijk en in een perfekt
Nederlands, net zoals de persdienst van
het centrum. Maar waakzaamheid is
niet overbodig
Wat het verspreiden van de idee bij
grote bevolkingsgroepen betreft zou
het doeltreffender zijn dat het centrum
meer naar het volk zou komen. Brussel
is nog steeds de gespleten stad, waar
mensen met twee kuituren naas^ mekaar leven en waar iets dat niet uitgesproken tot één kuituur behoort weinig
aantrekkingskracht heeft Waarom geen
centra te Antwerpen bvb en tt Luik ?
Al te weinig mensen weten wat af
van het bestaan van het Design Centre.
Het is er zeker niet alleen voor de ontwerpers en de handelaars De kulturele
waarde ervan is niet te onderschatten.
Het helpt om tot een andere kijk te komen op het gebruiksvoorwerp er de omgeving waarin het thuishoort
Het publiek, dat vrij zijn wandeltje
mag doen in het centrum zal zeker
graag terugkeren naar de gezellige
ruimten waar alleen mooie dingen te
kijk staan.
iVIaurits van Liedekerke.

DE LEEFBAARHEID
VAN EEN CENTRUM
De mensen van het Design Centre
gaan fier over de onpartijdigheid die
zij aan de dag leggen tegenover de producenten. Ze kunnen zich veroorloven,
voorwerpen te weigeren zonder « kwade
gezichten » te ontmoeten Ze bezwijken
niet onder de druk van firma's die him
produkten opdringen.

BIJ DE FOTO'S

Boven links binnenhuistelefoon met alle mechanische elementen in de hoorn, irt
plastiek gemaakt waarop geen schrabben komen Lvil s onder : zicht op de terttoonstellingszaa
^oven rechts : design utt Japan, een gasttentaonstelling.
Rechte
onder : tentoonstelling kunstambachten van bij ons.
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Onlangs verkozen de luisteraars van « Ak.
t u e d ï, het radiomagazine van de B.R.T.
Bemadette Devlin als dé figuur van het jaar.
Ze versloeg glansrijk figuren als de maanreizigers, sportvedetten en zelfs de Paus. Zij
!s samen n>et nog een paar andere politieke
kollega's een van de weinige vrouwen die
verleden jaar in het nieuws kwamen en in
het wereldgebeuren een plaatsje wisten te
veroveren.
De andere vrouwelijke politieke vedettes
zijn de nieuwe burgemeester van Luksemburg-hoofdstad Colette Flesch (32 ) en het
duitse parlementslid Liselotte Funcke (51 )
die vice-prezident werd van het west-duitse
parlement. De bijnamen van Bemadette
Devlin opnoemen zou ons te ver leiden. Wij
noemen haar ttusendoor wel eens graag met
een van de vele namen die dit jongste parlementslid kreeg. Onlangs kwam van haar
een boek uit onder de veelzeggende titel ;
« The price of my soul ». Het is een wanhopig verhaal van een voortrekster van de kontestatie die het voorbije jaar zo vaak gebruikt en misbruikt werd. Het is een zelfportret geworden, de geschiedenis van een
familie en te gelijkertijd het verhaal van een
volk dat vecht « om de ketens van de ekonomische slavernij af te werpen. »

bernodelle devlin

SCHERMKAMPiOENE
In een van Luksemburgs grootste
staalcentra, Dudelange, werd op 14 april
1937, Colette Flesch geboren. Nadat ze
in de V S A. haar studies beëindigd had
soliciteerde ze in 1962 bij de luksemburgse regering naar een baantje als
diplomaat. Omdat de regering dergelijke jobs voor vrouwen niet voorzag
kwam Colette Flesch naar Brussel waar
ze als lid van de staf van de ministerraad bij de E.E.G. een gedroomd baantje vond. In 1968 werd ze als kandidaat
van de demokratische partij voor het
luksemburgs parlement verkozen en
aangewezen als een van de vertegenwoordigers in het europese parlement
te Straatsburg In de loop van 1969 werd
Colette Flesch lid van de gemeenteraad
van Luksemburg-hoofdstad en deze
maand aangesteld tot burgemeester. Colette Flesch gaat door als een sportieve
energieke, j e u g d i g e en talentvolle
vrouw die niet alleen op intellektueel
gebied maar ook op het sportvlak steeds
de voorste was. Op de olimpische spelen
te Rome, Tokio en Meksiko-stad vertegenwoordigde ze haar land in de
schermproeven.
FINANCIEEL EKSPERT
Nadat Maria Probst in 1956 als eerste
vrouw vice-prezident van het west-duitse parlement werd, kreeg opnieuw een
dame deze funktie op de tere schouders:
Liselotte Funck van de Vrije Demokratische partij. Ze staat bekend als een
ekspert in financiële zaken en Belastingen en is 'n deskundige in socialeen vormingspolitiek. Ze studeerde bedrijfsekonomie en was prokuratiehoudster in het ouderlijk bedrijf. Ze geniet
als ervaren parlementslid de achting
van haar kollega's zowel van haar partij als van haar tegenstrevers. Tussen

Geen hraaf Bernadetteke,.*

colene flesch
liselotte funcke
1950 en 1961 was ze lid van de Landdag
van Noordrijn-Westfalen en verhuisde
daarna naar de Bondsdag te Bonn. Haar
stokpaardje is de sociale gelijkstelling
van de vrouw in de Bondsrepubliek.
Elegantie, vriendelijkheid en goede
luim zijn haar voornaamste wapens en
maken v£in haar het prototipe van de
ideale voorvechtster.

DE PRIJS VAN HAAR ZIEL
Onder de titel « De prijs van mijn
ziel » verscheen van Bemadette Devlin
onlangs een boek. Als jongste Lagerhuislid, rebel en meisje van haar tijd
schrijft zij over haar land dat 't een van
Europa's dwaaste stukjes achterland is
en waar de middeleeuwen zijn blijven
hangen. Iedereen, en daar is Bemadette
ook bij, in Noord-Ierland die tot de
twintigste eeuw wil behoren gaat door
als een revolutionair en is een gevaarlijk element.
Bemadette beschrijft in haar boek
haar eigen persoontje. Ze schrijft dat ze
iemand van vlees en bloed is en weet
haarfijn uit te leggen dat het socijial
achterlijke en van ekonomische problemen zwangere Noord-Ierland mensen als zij heeft voorgebracht : jeugd
die reageert tegen sociale wantoestanden.
In het gedeelte over haar familie voelt
men de droevige achtergrond aan, die
het dekor is van haar werk. Zoals iedereen in haar omgeving Devlin heet behoort ook zij tot een van de vele Devlinklans. Haar vader behoorde tot dè
« vechtende Devlins », haar moeder tot
de « roodharige Devlins ». Zij was van
een beter klan dan haar vader die tot
een der laagste behoorde. Vechten was
het enige dat de klan van vader Devlin
deed.

Uit het hoofdstuk over haar jeugd
klinkt de galm van grauwe ervaringen;
de plotselinge dood van haar vader die
om zijn politieke onbetrouwbaarheid in
Engeland moest werken en het droeve
lot van haar moeder die achterbleef met
zes kinderen. Toen Bemadette twaalf
jaar was voelde ze voor het eerst wat
iwlitiek is. Eens droeg ze op school een
anti-engels gedicht voor. De proklamatie was zo knap dat ze de eerste prijs
wegkaapte. De protestantse aanwezigen
schoten uit hun krammen en een week
lang moest de kleine van de Devlins
onder politiebewaking naar school. Op
het gimnazium stond de toekomstige
Jeanne d'Arc van Noord-Ierland sterk
onder de invloed van een non, die uit
de ierse republiek kwam, en die van
geen protestanten en Engelsen moest
weten en met wie Bemadette vaak tot
diskussies kwam die meer op botsingen leken. Toch vindt ze in haar boek
woorden om de zuster te danken. Wat
later is Bemadette op de universiteit
te Belfast waar ze psichologie volgt. Daar
komt ze meermalen in kontakt met de
politie. In die tijd begint ook haar liefde
voor de beweging van de burgerrechten
vorm te krijgen. Daar ook haalt ze haar
zwak voor het whisky-drinken...

tro in minirok tot de Jeanne d'Arc vaa
Ulster.
Ze is zeker niet van plan eeuwig La»
gerhuisiid te blijven : ze wil afstuderen
en weer een gewone jonge vrouw uifi
Noord-Ierland geworden. Ze vindt heti
een schandaal dat ze met haar 450 000
fr jaarsalaris voor haar volk niet meer
kan verkrijgen dan nieuwe straten, telefooncellen en wachthuisjes voor de
dubbeldekbus .. Toch wil ze politiek geëngageerd blijven tot zolang Noord-Ierland haar nodig heeft. En dat zal nog
wel een heel tijdje duren...
« The price of my soul » is een eerlijk
boek dat werkelijk met het hart op da
lippen geschreven is. De auteur is iemand die het nooit bij mooie woorden
heeft gelaten, maar die het vooral mefl
daden heeft gedaan. Bewijs daarvan
haar verschijnen voor de rechter van
Londonderry wegens « aansporing tot
oproer ». Lezers die in het boek een
mooi levensverhaal, een politiek manifest of een pamflet zoeken hebben hefi
verkeerd voor. Het is zoals Devlin zelf
een « doorslaand argument ». Van de
prijs die haar volk zal moeten betalen
om zijn vrijheid af te kopen heeft zij al
haar deel betaald. Wij zijn dat van de
Ieren gewoon ..
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pZaat «
Liesbeth
List zingt Jacques
Brei » zingt L.L. elf
liedjes van Brei. De
vertalingen zijn van
Ernst van Altena.
Liesbeth List is na
haar pastorale ge'
zangen
opnieuvo
meesterlijk
alhoe'
wel ze
duidelijh
nooit het gehalte
van Jacques Brei
haalt. De
teksten
zijn niet slecht geko'
zen want zowel Vla'
mingen als Hollanders vinden hun gading, handig bekeken van de (neder}andse). samenstellers. Hoe zou je zelf
zijn ? Beurtelings worden liedjes over,
Amsterdam en Vlaanderen aangehaald.
Knap zijn « Mtjn vlakke land », waarbif
de poging van Will Ferdi verbleekt en
« Mijn vader zei », over de Noordzee en
het land tuisen Gent en Brugge. Ont'
roerend mooi zijn de liedjes « De oudjes » en « Verlegen Frieda ».
Het meest interessante lied op deza
Phihps-stereoplaat (255 fr) is « Brussel »
Een lied dat ongetwijfeld op de plaat
staat om de Vlamingen een plezier te
doen. Het zegt dat Brussel tóén nog een
vrolijke stad was, toen, dat is voor de
eerste wereldoorlog. Jacques Brei maakt
het als verfranste Brusselaar de Vlamingen gemakkelijk. Hij zegt dat het
in Brussel ook dat niet meer is, dat het
plezier er van af is, dat de stad niet
meer leeft. Eigenlijk kunnen wij Brei
alleen maar danken omdat hij als mandie-Parijs-gezien-heeft het de blinden in
dit land eens deftig heeft gezegd. Dat
Liesbeth List dit lied overgenomen heeft
doet ons, Vlamingen, enorm veel plezier.
Meteen weet Nederland het ook dat
« onze » hoofdstad een plaats van iizer,
beton, glas en aluminium is waar men
alleen gaat om te werken, om op kan'
toor te zitten en waar het niet goed is
om te leven Dit kan niet genoeg gezegd
en .. gezongen worden. D,ank u. Lies'
beth List.

Bij tussentijdse verkiezingen in Midden-Ulster wordt zij op 22-jarige leeftijd tot lid van het Lagerhuis verkozen.
Ze haalde 34.000 stemmen waaronder
zeker 3 duizend van protestanten. Hoe
ze in het Lagerhuis raakte weet ze zelf
niet goed meer... « het is allemaal zo
vlug gegaan ». Bemadette Devlin is
zeer scherp wanneer ze het over de wereldpers heeft die « ..mij zelfs tot in
mijn slaapkamer achtervolgde en die
van mij een soort openbaar speelgoed
maakte ».
Van toen af heeft men haar bijnamen
met de vleet gegeven van de Fidel Cas-

Wij doen voor de winter onze muts niet
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25 lAAR VLAAMSE BEWEGING
Na de vierdelige « Geschiedeiiis van de Vlaamse Gedachte » voltooide dr. H.J.
Eltas ook de eveneens vierdelige « 25 Jaar Vlaamse Beweging ». Het eerste werk
behandelt de geschiedenis van de vlaamse beweging vanaf haar ontstaan tot
1914. In het tweede werk wordt een historisch overzicht gegeven vanaf 1914 tot
1939. In de titel dezer twee historische werken ligt reeds een aanduiding omtrent
het onderscheid tussen beide. Het eerste is een geschiedenis van ontstaan en
groei der vlaamse gedachte tot op de vooravond van de eerste wereldoorlog : het
ontstaan van een nationaal bewustzijn tengevolge van heersende
toestanden,
maar vooral door de heersende ideeën. Het is de geschiedenis van een gedachte,
zoals zi] door de feiten heen merkbaar is : /;en « Ideëngeschichte », maar van
een uitzonderlijke waarde tevens wat de weergave van de feitelijke geschiedenis,
betreft. Na 1914 zou deze « Vlaamse Gedachte » haar logische weg doortrekken.
Zij zou gebruikmakend van de eeboden gelegenheden, zich meer en meer politiek affirmeren en op de hele landspollitiek haar invloed uitoefenen.
Er wordt nog al dikwijls - Willemsen doet het, en^ ook Lamberty in zijn « Filozofie der Vlaamse beweging - de nadruk gelegd op het feit dat de vlaamse
beweging aanvankelijk slechts dacht aan de bescherming van het « Vlaamsch »
en dat pas na 1900 aan de expansie van het hele vlaamse wezen en slechts vanaf
de wereldoorlog aan een eigen staatsmacht gedacht werd. Toch is het verkeerd
de vlaamse beweging - met haar uitgesproken en verzwegen motieven, drijfveren en gedachteltjke inhoud • in kompartimenten te verdelen : wat zich later
openlijk manifesteerde was van in het begin embrionair aanwezig. Het is juist
aan deze kompartimentele > opvatting te wijten dat vlaamse belgicistcn bijvoorbeeld het aktivisme als i. vreemd aan de vlaamse beweging» konden voorstellen,
terwijl het in feite de eerste belangrijke politieke daad was van een beweging,
die in de taal wel haar eerste maar niet haar enig « stieefobjekt » zag.

« 25 Jï^ar Vlaamse Bewep;ing » begint
met deze eerste politieke daad der \laamse
beweging en het voorspel ertoe. Het werk
eindigt bi) het uitbreken van de tweede
wereldoorlog. Geen « Ideèngeschidite »
hier, maar een uitgebieide notitie van de
ebeurtenissen en feiten zoals zij zich heben voorgedaan.
Wél worden zowel sociologische achtergrond, individuele psichologie en algemene
politieke konstellatie mee betrokken in het
relaas, zodat het brede panorama ook in
de diepte uitgewerkt woidt. Dit biede panorama woidt oveizichtelijk ingedeeld, en
uit de sinteze leien wij dan telkens de onderlinge samenhang beter zien. Zodoende
wordt het nogal veiwarde en mindei-o\erzichtelijke van Picaids boek vermeden.
Delen 1 ' n 2 - hier reeds besproken - handelen over de periode van 1914 tot 1928 :
aktivisme, frontbeweging en nasleep tot de
Boimsverkiezing in 1928. De delen .S en 4
handelen lespektievelijk over de periode
van 1928 tot 1936 en A an 1936 tot 1939.
Het laatste deel bevat daarenboven een
35-bladzi]den lange kronologische tabel,
een uitgebreid bibliogialisch overzicht en
het gebruikelijke peisonen- en namenregister.
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Het derde deel begint met de vaststelling
dat de Bormsveikiezing een kentering betekend heeft in de geschiedenis der vlaamse
beweging. Daarom neemt Elias ook deze
datum tot vertrekpunt van een peiiode die
loopt tot 1936, jaar der beruchte verkiezingen die niet slechts de oude partijen
maar heel het regime een schok bezorgden.
Het vierde en laatste deel handelt over de
cebeurtenissen tot aan het uitbieken van
de tweede wercldooilog in september 1939
«n de duitse inval in mei 1940.
De ondertitel van het derde deel geeft
ons reeds een idee van de inhoud ervan :
de verovering der grote taalwetten en het
groeiend! radikalisme in Vlaanderen. De
verechillende hoofdstukken zijn als zovele

etappen in de « groei der zelfstandigheidsgedaehle » De Bormsvei kiezing stemt zelfs
de mcest-veistokte belgische patiiotten tot
nadenken. Bij alle innerliike konflikten
slagen de vlaams-nationalisten bij de verkiezingen in 1929 erin, van 8 op 10 volksvertegenwooidigers te komen ( 12 meÉ
Vindevogel en Delille ). De gelegenheid is
nu gunstig voor het vlaams belgicisme om
een nog oiganizatorisch zwak en ideologisch vetdeeld nationalisme de wind uit de
zeilen te nemen door de verwezenlijking
van enkele grote taalwetten. De verkiezing
in 1932, op het ogenblik dat de radikale
en gematigde elementen in het nationalisme meer dan ooit verdeeld zijn, betekenen
een teruggang eigenlijk meer van psichologische dan van werkelijk-elektorale aard.
Uit gioolnederlands en sociaal radikalisme
groeit het Verdinaso, daarna het V.N.V.
Staf De Clercq weet de radikalen en de
gematigden zoniet te verzoenen, dan toch
te verenigen. De ekonomische kiizis gepaard gaande met financiële schandalen en
een algemene « kontestatie > van de parlementaire demokratie en haar verwording
geven de verkiezingen van mei 1936 een
biezonder uitzicht : zowel de meteoor-achtige opkomst van Degrelle en het rexisme
als de nationalistische verkiezingsoverwinning stemmen tot nadenken.

CARTOON-PLUIM
De tweejaarlijkse carloonwedstrijd van
de V.T.B, is een reeds ingeburgeide manifestatie, die zowel in de diepte als in de
breedte bijdraagt tot de ontwikkeling van
de satire in de vlaamse grafiek. Voor de
jongste wedstrijd waren er niet minder dan
GOO inzendingen. Onder de bekroonden be-

In het vierde deel behandelt Elias de periode na deze verkiezingen. Zij staat reeds
in het teken van de spanningen in Europa.
In de belgische politiek spitst de vlaamse
beweging en haar voorlinie, het politiek
nationalisme, zich met afwisselend sukses
toe op enkele belangrijke punten. De koncentratie-politiek loopt uit op een fiasko,
vooral door de onwil van het A.C.W. De
strijd voor amnestie eindigt op een nederlaag en de Grammens-aktie toont duidelijk de officiële onwil om de taalwetgeving
toe te passen. Toch wint de zelfstandigheidsgedachte meer en meer veld. Spijts
een nijdig gevoerde verkiezingsstrijd verdween het nationalisme in 1939 niet van
het politieke toneel, zoals de katolieke partij verwacht had. Het verstevigde integendeel nog zijn pozities, met 185.000 stemmen
en 17 zetels.
Op de vooravond van de oorlog, niettegenstaande de versteviging van het vlaamsnationaal bewustzijn en de pas ingezette
strijd voor kulturele autonomie, bleef de
feitelijke rechtspozitie van Vlaanderen in
België zeer wankel.
« 25 Jaar Vlaamse beweging » betekent
voor velen onder ons het overzicht, de grote sinteze van een tijdsbestek dat zij geheel
of gedeeltelijk hebben meegemaakt en
waarin zij zich terugvinden, waarin zij
hun plaats in het geheel leren zien. Het
betekent tevens voor de jongeren, buiten
de pedagogische waarde van het historisch
werk op zichzelf en buiten de objektieve
kennis van een aantal feiten en personen,
een maning om zich te bezinnen over het
feit ook zij schakel zijn in een keten.
Het zal hen dat wat nu en morgen gebeurt, leren zien als een faze in het geheel
van een nationale beweging die, rekening
houdende met de mogelijkheden van elke
tijd en openstaande voorde geestelijke stromingen in elke periode, in essentie toch
steeds trouw bleef aan de bazisgedachte
van de geestelijke en politieke zelfstandigheid.
« 25 |aar Vlaamse beweging > lijkt ons
in het algemeen vlotter geschreven dan de
«Geschiedenis van de Vlaamse Gedachte ».
Het is bij alle wetenschappelijke waarde
een ook voor de leek zeer leesbaar boek
geworden.
Dit tweede grote werk van Elias is als
historisch relaas én als sinteze van een faze
uit de vlaamse beweging een nieuw bewijs
voor de betekenis van de auteur als historicus van onze nationale strijd.
H.J. Elias : « 23 Jaar Vaamse Beweging > Delen 3 en 4
Prijs per deel :
ingenaaid : 245 Fr
gebonden : 300 Fr
De Nederlandsche Boekhandel,
Kapellen.

vindt zich onze bloedeigen Omer, die na
Punt tweede werd in de kategorie grauwe
humor. Onlangs nog veroveide Omer de
eerste prijs van een cartoonwedstrijd te
Lier, die doorging onder de benaming
« tijdskritische tekening ».
Omers tekeningen zijn gekenmerkt door
een zekere monumentaliteit, geven blijk
van een sterke grafische sinteze en van een
zeer spitse humor. Uit deze eerste onderscheidingen valt af te leiden dat zijn cartoons ook buiten « WIJ > meer en meer
gewaardeerd worden.

De K.N.S. speelt tans een historic
sche komedie van James
Goldman,
die in 1966 op Broadway werd gekréeerd.
Tema : de strijd enerzijds tussen
Henry II, koning van Engeland en
zijn echtgenote Eleonore, en ander'
zijds tussen beiden, ieder afzonderlijk of samen, en hun drie zoons.
Het speelt rond Kerstmis 1183, in de
tijd dat Henry 11 de macht van de
anglo-normandische
dinastie
overbracht
op de
anglo-angevijnse.
De vijf personages vormen stuk voor
stuk, een stel machtswellustigen die
« in een oerwoud leven, waar het
steeds donker is » en die mekaar met
alle middelen onmeedogend bestrijden en vei wensen. Waar de koningin meer geslepen is en doortrapt
dan de koning, is deze laatste een
brok geweld, die zich aan de schandelijkste spanningen en moordpartijen heeft schuldig gemaakt, oorlogszuchtig als geen, waarbij zijn
herhaalde overwinningen een stimulans waren. Doden vallen er niet in
deze komedie ; vóór en na, zoveel i,e
meer !
Sterk stuk, knap geschreven ( m
de eerste helft iets 'te langdradig ) ,
dramatisch
goed gestoffeerd,
met
krachtig getekende figuren, luchtig
opgevat in al hun verdorvenhheid.
Jef Demedts en Tine Balder zijn
een enig koningspaar alhoewel we de
eerste graag wat brutaler hadden gezien. G. Landeghem, Ugo Prinsen en
Hugo Vanden Bevghe zijn de drie
zoons ; Marilou Mermans en Eddy
Asselberghs in aanvullende rollen.

GLOBE

Voor het nieuwe optreden in de
K.V.S.-Brussel viel de keuze op twee
eenakters, een amerikaanse € Pasklaar » ( Adaptation ) van E. May
en een russische « Oost-West » van
A. Amelrik.
« Pasklaar » « geïnspireerd
op
Mort Sahl die, naar het schijnt, een
der best betaalde rebellen is uit de
amerikaanse nachtklubs en tijdens
zijn conférence een « grote spraakwaterval > .' Als andere referenties
wordt opgegeven dat hij houdt van
scheerapparaten, dure horloges en
racewagens : kenschetsend en door'
slaggevend, inderdaad l
« Pasklaar » hebben we zeer matig
kunnen appreciëren, ook mede de
zwakke opbouw : de ontelbare tafereeltjes geven de spelers de gelegenheid niet in stemming te geraken en
met de specifieke amerikaanse humor hebben we echt niet moeten
bulderen !
Ook « Oost-West » heeft niet veel
om het lijf Het hekelt zekere gedragingen en mistoestanden in het huidige Rusland, hetgeen de auteur nogal moeilijkheden heeft bezorgd. Alles
zo onbenullig en simplistisch dat we
het reeds vergeten zijii.
Een vergissing van < Globe > met
dergelijk zwak werk naar hier te komen.

BEURSSCHOUWBURG

Naar « Het dagboek van een krankzinnige > van Gogol wordt nog al
eens teruggegrepen, alhoewel er beter werk van hem te tonen ts.
Waarom nu ook door de Beursschouwburg ? Het weinige dat er dit
seizaen reeds werd vertoond, was
niet bijster gelukkig gekozen. ( « De
schurkenstreken van Scapin » is een
afgezaagd werkje en werd zwakjes
vertolkt, in Nederland werden stuk
en vertolking duchtig af gekamd )
Werd het < Dagboek > ( evenals
Scapin, weinig progressief ! ) op het
programma genomen om een bekwaam lid van de groep een onemanshow te laten opvoeren en om
de anderen toe te laten vakantie te
nemen f
Hoe dan ook : een feit is dat er werk
werd van gemaakt ( prestigekwestie f ] en de prestatie va.n Dirk Decleir, alhoewel niet altijd overtuigend, is verbluffend en verdient alle
lof.
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TUSSEN CELINE EN NILLER

Rezvani, auteur van de roman « Les Années-Lumière
» die in W65 verscheen, verwierj echter voordien reeds bekendheid op een ander terrein :
als kunstschilder
en tekstdichter
van chansons die door Jeanne
Moreau
gezongen werden Een veelzijdige persoonlijkheid
? Maar ook een eigenaardige persoonlijkheid.
Zoon van een perzische vader en een russische
moeder, geboren in Perzië maar opgevoed in Frankrijk, verloor hij zijn
moeder toen hij negen jaar was, bekwaamde zich in de schilderkunst
en
schreef in 1965 zijn eerste roman die unaniem door de kritiek als de revelatie van het jaar werd
beschouwd.

Dit boek, een pikaresk en zeer uitgebreid relaas van de avonturen van de
jonge Cyrus (Rezvani) vanaf zijn jeugd
bij de zieke en onevenwichtige moeder
en bij een aantal families en instellingen waar hij aan toevertrouwd wordt,
tot op het ogenblik van de bevrijding
waarop hij ook zijn eigen weg gaat, ver-

OMMeETU..
•••

beXilKen

toont wel enigszins t r e k k e n van overeenkomst qua stijl m Celine. In zoverre men met de . eer persoonlijke stijl
van de auteur van « Voyage au bout de
la nuit » of « Mort a crédit » kan vergelijkingen m a k e n ! Deze autobiografie
werd vorig jaar uitgebreid met een
nieuwe roman, « Les Années Lula », die
even pikaresk en op even gedetailleerde
wijze het vervolg van Rezvanis avonturen verteld, m e t de klemtoon ditmaal
op « Lula » (Rezvani huwde in 1949 voor
de eerste maal, maar hertrouwde in
1951). Deed zijn eerste roman denken
aan Céline zowel qua stijl als wat de
bijna -^'verloze uitwijrf'Ta over detail?
betreft en het plotse •^fbr'-ken van onderwerp of gedachte om op iets anders
over te gaan, in zijn « Années-Lula »
blijft deze reminiscentie bestaan, maar

er is tevens een aspekt dat wel eens aan
Henri Miller doet denken, zonder dat
Rezvani in diens uitersten vervalt. Er is
de laatste tijd een vitalistische, in het
pikareske en in de schelmenroman zich
uitende reaktie w a a r te nemen op een al
te intellektualistisch en eklektisch kristallizeren van de vorm,' een reaktie die
wil trouwens ook zien bij een Grass, een
Bi .atovicen bij ons in het omstreden
bekroonde werk van Jef Geeraerts Dat
men hierbij wel eens van het ene uiterste in het andere vervalt, blijkt ook
al uit het werk van Rezvani. Wij willen het hier niet hebben over de erotiek
als levensbevestiging, als uitdaging in
deze vitalistische repliek : waar en in
zoverre zij dit blijft binnen de grenzen
waarbuiten de literatuur eindigt en de
pornografie begint, is haar aanwezigheid verantwoord. Zuiver literair gezien
echter is deze roman van 420 bladzijden
te lang uitgesponnen.
Er konden uit deze liefdeshistorie —
want daar komt Rezvanis tweede autobiografische roman grotendeels op neer
— gemakkelijk een honderdtal bladzijden geschrapt worden. En toch zijn ze
niet overbodig, toch is Rezvanis uitwijding heel wat anders dan praatziekte :
het is de losbarstende stroom van een
inten? beleefd leven, van een intens genoten geluk, van een taboe- en konventieloos bestaan, in een eerlijk en ongekornpliceerd uitstorten van het gemoed.
Er is geen aanknopingspunt met de traditionele moderne roman, maar wel een
aanwenden van traditionele procédés
zowel als een gebruik van de jongste

•••

: « Les Années

Lula ». « Flam'

marion,

Parijs ». 420 blz — 19,50 FF.

PLATENRUBRIEK
ALS OPINIEMACHT !

•••

« De Baclianten
y>-toneelkring
van de Vlaamse Klub Kust speelt
op 28 en 29 januari en op 1, 2, H
en 5 februari « De Muizenvaï »
van Agatha
Christie,
een
komisch en boeiend
marionettenspel
met de dood in het engelse spookgraafschap Cornwall, in het stedelijk feest- en kultuurpaleis,
Wapenplein te Oostende, telkens om
20.30 u. Lokatie tegen 60 fr (jeugd
40 ir) in de Standaard
Boekhandel. Knvellestraat 103 te Oostende.
De Beursschouwburg
Brussel
brengt tot en met 25 januari elke
vrijdag en zaterdag om 20 u. en
zondnanamiddag
om 15 u. « Dagboek van een krankzinnige
» van
Nikolai Gogol door de
werkge•meenschap. Aan deze
voorstellinoen is telkens een voorsvel en een
nagesprek tussen publiek en spelers verbonden, ei^enals een tentoonstellina in het foxier. Nadere
'••nlicht^nnpn en
vlantsbespreking
August Ortsstraat 22. Brussel 1,
'el 02111.25.25.

Rezvani

« DE GRAMMOFOONPLAAT

Na de jaarwisseling
stijgt de
drukte- of koortsmeter
weer in
het bonte wereldje
van
onze
steeds talrijker
tentoonstellende
kunstenaars
en instellingen.
We
vestigen uw aandacht op : tot 1
februari in de Koninklijke
Biblioteek te Brussel, Nassaukapel : stalen van de Apóllo 11-vlucht ; tot
15 februari « honderd beste Japanse affiches »
(Schenkingszaal)
het brussels Paleis voor
Schone
Kunsten : tot 15 februari : « Het
goud der Vikings » ; tot 8 febrvxiri
Raynaud.
Richard
Lucas
en
« Beeld I » (foto's van Cordier,
Goulommier,
Meuris en Morian).
Einde januari gaat in
hetzelfde
gebouw « Duizend jaar japans toneel » open. In de latemse
galerij.
Dorp te St. Martens Latem
stelt
Emiel De Cauter ten toon tot 1
februari onder het motto « Fantastiek 1969 ». In « Celbeton » te
Dendermonde is het de beurt aan
Guy Mees en Yves Desmet mei
werktekeningen,
Lili Dujouri mei
seriewerk
en Daniel Buren met
kopie 'en illustratie.
De bekende
antwerpse surrealist Robert Geenens,
gewezen
m,arine-offcier
stelt tot 5 februari ten toon in de
Standaard Galerij te Oostende.

... weten

aanwinsten, van bewustzijnsstroom tot
nouveau-roman-elementen. Ook de t a a l
is allesbehalve traditioneel : Rezvani
gebruikt evenals Céline argot en jongleert met woorden en taal.
Zodoende is deze in 't F r a n s geschreven roman allesbehalve frans n a a r de
geest (in de zin die Maurras er aan gegeven heeft !). Het is een chaotisch
boek, met de fantazie en de hang tot h e t
superlatieve, tot de overdrijving en t e vens m e t de duizend-en-één-nacht-zinnelijkheid van de oosterling, zonder
nochtans te vervallen in ontaarding of
ontwaarding der liefde. In Reznavis
boek reiken, evenals in zijn persoon, de
oosterse en Slavische wereld elkaar d e
hand op westerse bodem.
Maar hoe persoonlijk Rezvanis r o m a n s
ook wezen mogen naar taal en vorm e n
konstruktie, toch sluiten ze aan bij een
grote klassieke traditie.
Dit vitalisme is een wel eens uit d e
band springende m a a r toch gezonde
reaktie tegen een vervreemding tussen
literatuur en leven. Er schuilt echter
een gevaar in. Rezvani gaf zijn t w e e d e
roman de ondertitel « Les sentiers de la
liberté». Deze vrijheid heeft echter door
de mens zelf getrokken grenzen, grenzen die de maatschappij van de jungle
scheiden. Wij willen hier niet mee bedoelen dat Rezvani ze niet kent ; in h e t
licht van sommige recente uitlatingen
echter, van de prediking van een a n t i kultuur omwille van dit hooggeprezen
« vrije » leven, is het nodig erop te w i j zen dat ook hier — zoals naar de a n d e r e
zijde, die van het intellektualisme toe
— elke overdrijving schaadt.

sprookies van
lieve moenssens
Een jaar geleden overleed Lieve Moenssens. de jonge vrouw die acht jaar tevoren
bij de geboorte van haar zoontje volledig
verlamd werd. Zij kon slechts door een
klein teken - het knipperen met een ooglid - aanduiden wanneer de gewenste letter gespeld werd Men kan zich indenken
welke inspanning dit gekost heeft om op
die wijze woord na woord, zin na zin aaneen te rijgen Zo ontstonden deze sprookjes die ze s.peciaal voor haar zoontje be-

dacht. Naast deze sprookjes stelde ze ook
een bundeltje gedichten. « Bloesems > samen. In 1967 werd de eerste bundel
sprookjes uitgegeven. De daarin opgenomen sprookjes :
( « Het betoverde prinsepaar », « Anja het -Ifje », « De droom van het wilde
roosje », « Anemoontje vertelt » « Leo de
Giraffe » enz. ) werden ook apart uitgegeven. Dit jaar verscheen er een tweede
bundel sprookjes, evenals -ie vorige uitgegeven door De Roerdomp te Brecht en
zeer mooi geïllustreerd doot Ludo Laagland.
Door hun eenvoud en de toch zeer
poëtische sfeer getuigen zij niet alleen
voor de bewonderenswaardige wilskracht,
maar ook voor de begaafheid van deze
jonge vrouw.

In « Weekberichten
» van de
Kredietbank
verscheen een uitzon, derlijk interessante studie over 'n
onderwerp dat momenteel
in het
brandpunt
van de
belanstelling
staat en waarvan de « vormende »
(of « misvormende
» !) invloed op
de hedendaagse jeugdscharen
ontzettend groot is
We staan hier voor een « Opinie-macht » zoals men er in de
loop der tijden nooit één ontwaarde. Haar greep gaat naar hart en
geest van miljoenen jongeren die
morgen volk zullen zijn. Ze worden er door gefascineerd
op een
wijze die psichologen enige kansen biedt om het innerlijk
wezen
van de mens te
doorgronden.
Men laat er zich vaak. als een
makke kudde, door bedwelmen
en
op lange termijnen
(of
korte)
door richten langs
verschillende
banen. De verantwoordelijken
van
de « producers » staan
hoofdzakelijk in verband met de « winstoogmerken » .' Dat er een deel van
de jeugd moreel, artistieJc en nationaal mee ten onder gaat is voor
die sektor van neen of van hijkomsfin
belang
Kleine volkeren,
met
tekorten
aan nationale Verheid en weinig
of geen nationale tradities
(muzikale vnrmina of sterk
aansprekende -folklore), worden er in hun
eirtenheid beslist door bedreigd
Voor de leidinagevende
elementen van het vlaamse volk en in
het bijzonder voor het
onderwijzend personeel is deze studie van
u^fzonderliike
waarde. We kunnen niet anders dan daar als be•^luit aan toevoeaen " de vlaamse
arammo-fonnvlantnroduktie
die
~ich tot doel stelde dit bazisele^ent in dienst te stellen van de
^eund- en rio^ksonvoedinn en ver"doijna -t^nn de mens moet on alle
hpri'rpTnrlp -fron+^r? innezet
worden
We honen dat deze
wekroev
ervHa zal overiiwaen xoorden en
danken reeds hii voorbaat voor de
versvr/'^rl^ng dezer nota's op ruim" schaal
De K-redTofbank aeeft alle belannntpnpnden
toelnHna tot overdruk (aeheel oi gedpelfpTink) van
deze ^f^'id.ie mits vermeldina
van
de bron.
« ^oelnnd-üitnaven
» William
Woodsfraat 12 Boraerhout
(2200)
tel 03-35.36.24. is steeds bereid ü
kosteloos ka.talogxissen van vlaamse arammnfoonrylnten
toe te zenden.
(1) Informatie van « Weekberichten » Kredietbank.
24e jaaraano nr <1R 10 rfc>r(>rnhpr IPpq
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ill
Het feuitteton « Wij, heren van
Ztchem» wordt verder gezet
daar waar het eindigde het vorig seizoen : bij de plechtige
kommunie
van Lewie. Het
worden tien afleveringen waarin wij Lewie zien als bediende
op de drukkerij van Averbode
en Herman Coene in het kosthuis van Fien Janssens. Op de
foto : Elza van Berckelaer en
Zelia. Brussel Ned, zondag 18
januari om 20u40.

DE PRIJS
Maandagavond heeft te Brussel de Vereniging van de
Vlaamse Televizie-Pers een
vergadering gehouden om de
jaarlijkse prijs van de tv-kritiek toe te kennen. Ik wil de
dames en heren van die vergadering geluk wensen om hun
beslissing. Niet zozeer omwille
van de programma's of de
mensen die zij bekroond hebben — alhoewel ik mij grosso
modo met die keuze kan akkoord verklaren — dan wel omwille van de stevige motivering
Tf^aarmee zij hun beslissing hebben omkleed.
Als ik de B.R.T. was, zou ik in
de grond zinken van schaamte
ah ik het advies van de jury
las
De prijs voor 1969 gaat immers naar Walter Geerts omwille van zijn, voor de B.R.T opvallend-objektieve, informatieve programma's en met name
het programma over drugs.
«Voor de B.R.T. opvallend-objektieve» staat er. Het programma van Geerts was een
' stevige uitzending, waarin hij
de diverse facetten van dit aktuele probleem belichtte. Het
was sober en objektief. In een
gewoon land zou dat een alledaags feit moeten zijn. Het is
toch maar beschamend voor ons
aller B.R.T., als een vereniging
van tv-kritici een informatief
programma moet bekronen omdat het objektief was. Dit bete-

Entre la mer et l'eau douce is een frans-kanadese speelfilm die
de geschiedenis van een plattelandsjongen verhaalt. Omdat zijn
dorp voor hem te klein geworden is trekt hij naar Montreal om
er een gevierd zanger te worden. Na een liefdesgeschiedenis, die
een ontgoocheling is geworden, keert hij naar zijn dorp aan de
noordkust van Kanada terug. Hij kan zijn draai in het dorpje
niet vinden en reist weer naar Montreal waar hij als zanger
grote suksessen kent. Hij ondergaat er tevens de grootste ontgoocheling. Zijn grote liefde — die ondertussen gehuwd is —
kontt hem achter de schermen gelukwensen. De film werd in
1967 door Michel Brault gedraaid en kreeg om zijn overtuigende
vertolking van de hoofdfiguren de grote prijs voor lange speelfilms op het filmfestival van Montreal. Op de foto Genevieve
Bujold, de verloren liefde. Brussel Ned., maandag 19 januari om
20u25.
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den was werkelijk om de mukent zoveel als : de overgrote DE AFSTAMMELINGEN
ren op te lopen. De kerel die
meerderheid van de informatieBepaald ergerlijk was de uit- daar verantwoordelijk voor
ve programma's bij de B.R.T.
zending over de Hohenzollern was stelde geen vragen; hij
zijn allesbehalve objektief.
Maar de B R.T. krijgt nog in de reeks «De afstammelin- tierde gewoon. Precies of het
een steviger veeg uit de pan : gen ». De lotgevallen van een de bedoeling was dat de B.R.T.
de jury heeft dit jaar uitzonder- historische pruisische familie iemand in voorraad heeft die
lijk ook een extra-vermelding en alle politieke esbattementen zeer luid kan spreken en die
toegekend aan het programma die daar in het verleden kwa- dan nog eens een extra-inspan« S.O.S.-Fonske ». Dit was een men bij kijken zullen wel ning heeft gedaan. Vanuit dat
uitzending over een konkrete boeiend zijn, maar de manier oogpunt was het programma
hoop menselijke ellende naar waarop de vragen gesteld wer- bijzonder geslaagd...
aanleiding van het Belfortschandaal. Het was een filmpje
van Patrick Le Bon en enkele
andere jonge kineasten. De jury
beklemtoonde, dat die jonge
kerels dat programma hadden
gemaakt op eigen riziko en
eigen kosten. Normaal was het
een taak geweest voor de B R T.
zelf, die wél tijd en geld heeft
voor een stupiede kwiz als
Kwisthetwel.
Wij leven toch in een raar
land. Een verzekeringsmaatschappij gaat bankroet Honderden kleine mensen komen daardoor in financiële en andere
moeilijkheden en de vlaamSe
tv vindt het niet nodig, daar
een programma aan te wijden.
Als er dan drie jongens zijn die
daarover met de bescheiden
middelen die hen ter beschikking staan zelf een filmpje
draaien, bestaat de enige taak Waar gebeurd (True) : een serie korte verhalen over reële gevan de B.R.T. erin vlug-vlug
beurtenissen. Brussel Ned., zaterdag 24 januari om 20u25.
het filmpje te kopen en uit te
zenden. En diezelfde B R T . had
21u : DUITSLAND 1
in datzelfde jaar geld te over
Liesbeth
List
(nederlandse
voor allerlei onbenullige aktiviMontr eux-bijdrage ) .
teiten.
20ul5 : DUITSLAND 2
Ik wil de gelauwerden hun
Onze arme neven (de chimpanprijs van harte gunnen. Maar
sees).
ik vind het wel een teken aan
de wand. Uit de motiveringen
21u : DUITSLAND 2
van de jury blijkt heel duide//
bidone
(italiaans-f ranse
lijk dat, voor wat de zakelijke
speelfilm van Felinni).
en degelijke informatie betreft,
onze B R.T. hopeloos tekort
Dinsdag 20 januairi
schiet. En de fout daarvoor ligt
20u25 : BRUSSEL NED.
aan de top!
Dag
ma, dag pa (over een ge»
En om dat aan te duiden
riatrisch
ziekenhuis).
moet de Vereniging met de lange naam echt niet een hele Zaterdag 17 januari
21uI6 : BRUSSEL NED.
maandagavond in Brussel zit- 17u : BRUSSEL NED.
Rondo( première van Joegoslaten vergaderen. Iedereen in dit Van bezetting tot bevrijding.
vische speelfilm).
land, die een beetje hersenen
19u30 : BRUSSEL FRANS
21u30 : BRUSSEL FRANS
heeft, is daar helaas al lang
Le jardin extraordinaire.
Frans Masereel (film
over
van overtuigd.
Vlaams houtsnijder).
20u30 : BRUSSEL FRANS
Scott of the Antartic (over de 20u20 : NEDERLAND 1
tweede poolreis van Scott).
Papa Doe en Haiti (dokumen20u20 : NEDERLAND 2
taire).
De mantel (naar het verhaal 21ul0 : NEDERLAND 1
van Gogolj).
David Frost (show).
2IuI0 : NEDERLAND 2
Zondag 18 januari
Willem Duys (voor de vuist
19u30 : BRUSSEL NED.
weg).
Zo met de zoo in huis (de
22u45 : DUITSLAND 2
nachtdieren).
Riten (film van Bergman).
20u40 : BRUSSEL NED.
Wij, heren van Zichem.
Woensdag 21 januari
12ul5 : BRUSSEL FRANS
22u : BRUSSEL FRANS
Face d. la presse.
Drie korte films.
19u05 : NEDERLAND 1
Jules de Corte (een filmpor- 22u35 : NEDERLAND 1
BETER OP RADIO
tret).
Persoonlijk (vragen over binnen- en buitenlandse aktualiZondagavond met gemengde 20u35 : NEDERLAND 1
gevoelens gekeken naar «Von Ballade van de Zuiderzee (do- teit).
uns für sie», een duits pro- kumentaire).
Donderdag 22 januari
gramma met bekende opera- en 21u : NEDERLAND 1
operettenmelodieën. Die mu- Liesbeth List (show).
20u30 : NEDERLAND 2
ziek zelf kan me best bekoren, 21u45 : NEDERLAND 1
Josef von Sternberg
(dokttmaar of dat nu precies goede tv De grote stenen van Carnac.
mentaire).
is, blijft een andere vraag. Ik 21u35 : NEDERLAND 2
geloof nog altijd dat in een mu- Zienswijze (is de ondergang 21u30-: NEDERLAND 2
Duck Soup (film van de Marx
zikaal programma muziek de
van de wereld nabij ?).
Brothers).
hoofdzaak zou moeten zijn en
ik heb altijd de indruk dat bij Maandag 19 januari
Vrijdag 23 januari
dergelijke tv-uitzendingen het
leeuwenaandeel van de inspan- 20u25 : BRUSSEL NED.
22u25 : BRUSSEL NED.
ningen naar de dekors en de Entre la mer et l'eau douce Mens en wetenschap
(weten(kanadese film).
kostumes gaat. Ik meen dat een
schappelijke magazine).
echte muziekliefhebber dan ook 20u45 : NEDERLAND 2
liever hetzelfde over de radio Eind augustus in hotel Ozon 20u30 : BRUSSEL FRANS
De soldaten (toneelwerk van
zoa horen. Dan zou alleen de (tv-spel).
Rolf Hochuth).
muziek spreken en zou de aan- 20u30 : FRANKRIJK 2
dacht niet worden afgeleid door De sneeuw van de Kilimandja- 19u30 : NEDERLAND 2
toiletten en rekwizieten die ro (speelfilm naar werk van Bespied (over een eiland in de
mijn grootmoeder ontroeren.
buurt van Madagaskar).
Hemingway).
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? A VA
Om uw jaarlijks betaald verlof te regelen, kwestie van naar Fred de Bruyne
t e kunnen luisteren, de ronde van
F r a n k r i j k wordt gereden van 26 juni tot
19 juh. Om de ronde met meer kennis
'van zaken te volgen : hij draait rond
F r a n k r i j k volgens de wijzers van de
klok. Om uw idolen te komen aanbidden : de dag van de zevende rit zuilen
alle koereurs zich « laten zien » te Vorst
.(Forest natuurlijk, rechtover de nieuwe
«f buroos » van moeder B.W.B., en niet
dat gat daar ergens in de Kempen) tijdens een individuele tijdrit En om u
allemaal gelukkig te maken, en ons ook;
toen hij de omloop van de ronde had gezien, zei Eddy Merckx spontaan «ga va»,
en dat was, zoals « Les Sports » terecht
deed opmerken, « une conclusion magnifique de concision et de clarté ». Toch
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PJOGOOO
plezant als ge zo een beetje kunt « klappen » hé. De « nuts » van de amerikaanse generaal in Bastenaken zijn er niks
bij.

MOOIE KANS
In Mexiko werden de reeksen voor
het betwisten van de wereldbeker voetbal samengesteld. België vormt een eerste reeks, samen m e t de Sovjetunie,
Mexiko en El Salvador. De eerste t w e e
van deze reeks (België en de Sovjetunie ?) vormen dan nadien een reeks
voor de kwart-finales met de eerste
twee van de tweede reeks. Dat zullen
Uruguay en Italië zijn, denken wij. Vermits wij er niet aan twijfelen dat onze
witte rode duivels tot die kwart-finales
zullen doordringen, en vermits wij
daarin als hun tegenstrevers dus de
Sovjetunie, Uruguay en Italië verwachten, zien wij zelfs een kans dat onze
Belgen doordringen tot de halve finales.
De mogelijkheid bestaat, m a a r veel
zal afhangen van het doorzettingsvermogen van onze spelers — precies niet
h u n grootste kwaliteit —, m a a r verder
zal het dan toch niet meer gaan. Uit de
derde en vierde reeks zien wij i m m e r s
eerst Brazilië, Engeland,- Duitsland en
Bulgarije overblijven, en nadien Brazilië en Engeland, en die worden ons toch
wel wat te sterk. Maar als wij doordringen tot de halve finales, en dat is mogelijk, dan lijkt het ons al heel wel.

EZEL

De weg van de ronde van
Frankrijk
ligt vast, de Merckx-fans zullen in hun
nopjes
zijn...

Tijdens de voetbalwedstrijd StandardBeerschot hebben de luikse supporters
en spelers het nogal gortig gemaakt.
Flessen op het terrein (juist geteld t w e e
volgens « Les Sports »), grensrechter
getroffen en gekwetst, een antwerps
speler K.O. gemept, en nog een paar uitingen van supporter lijk entoeziasme.
S t a n d a r d moest dus voor de groene tafel verschijnen, en het zou niet van de
poes zijn. Kleine klubs plegen voor die
dingen een zondag m e t « gesloten deur e n » t e « krijgen », en vermits het niet
de eerste keer was dat op Standard zoiets gebeurde, mocht m e n zich aan het
ergste verwachten. Om h e t kort te maken, Standard kreeg een boete van
25.000 frank, om niet te zeggen een simbolische frank. Vinden wij toch nóg onrechtvaardig. Waarom heeft die ezel
van een arbiter er niet voor gezorgd dat
S t a n d a r d won, zoals van h e m verwacht
werd ? Dan was er niks gebeurd. Hij
moest dus die 25 brieven betalen.

LE SPORT, C'EST MOI

Voor de aftrap van de wedstrijd
Charleroi-Beveren
kreeg
Bertoncello
als
beste speler van de maand de trofee.

Wij gunnen alle
gitaartoekers
en alle mikroslikkers,
alle stripjoffers en alle blote akteurs
van
het zevende knoopsgat van harte
hun plaatske onder de zon, zelfs
in het besef dat hün « kunst » niet
van aard is om de kulturele
voorsprong van ons oude westen —
voorsprong waaraan wij nochtans
méér te danken hebhen dan de
kontestatie — te verstevigen of te
bestendigen.
Wij kunnen best verdragen dat
al onze koereurs, sjotters en vfiandsmijters alsmede hun coaches, m,anagers.
verzorgers,
valiezenslepers, bondsdirigenten,
sponsors,
sportdirekteurs
en alle
andere
profiteurs en meedrinkers met de
spektakeltjes
die ze plegen te verkopen — en die ook niet van aard
zijn om de kulturele
voorsprong
en zo verder - goed hun boterham verdienen
Wij vinden
zelfs
dat ze beter hun boterham zouden
moeten verdienen, want één die
rijk wordt en 99 die arm blijven
dat is het ook nog niet
Voor het werk van al die jongenen meisjes voelen wij. zoals
reed-' nezegd. minder
Als volk,
als et' oenschap als natie (naar
keu~e I hebhen wij daar niet zove"'
•'(in Wij kiLnnen de vedetjes
gaan hficonderen
— dat noem,t
men nntsvannmg
— tegen
vijftig
of - o r e ° ! per uur. wij
kunnen

Grote sensatie in «Les Sports». Genie
Luc Varenne richt een open brief tot de
politici. En wij m a a r spellen, en wenkbrauwen fronsen, en herspellen. Wij lazen dat het voor politici goed is n a a r de
voetbal te gaan, kwestie van gezonde
ontspanning. Dat een senator — toevallig van de V.U. — zo stompzinnig was
t e vragen hoeveel oud-agenten van wijlen de administratie in Kongo behoorden tot de franse en de vlaamse taalrol.
Dat een andere zo vermetel was zijn
neus te steken in Varenne's zaken (Ie
sport, c'est moi, waarschijnlijk) door
perfors een of ander onnozel wetsvoor-

stel te willen indienen, dat de politici,
ieder op « toer » en niet dringen, ook
eens iets mogen zeggen door de m i k r o
van de Luc, dat zij welkom zijn op « de
voetbal » en dat zij van de sportlui, die
elkaar na de wedstrijd de hand drukken,
kunnen leren hoe ze hun kommunautaire problemen kunnen oplossen. En nu
m a a r de partijraden samenroepen, jongens, om dit enig dokument, dat alles uit
de doeken doet, grondig te bespreken.

EEN OP 95
87 van de 95 belgische sportjoernalisten (beroeps natuurlijk) vinden Merckx
de beste sportman van het jaar. Wij
vinden dat bedenkelijk voor onze sportjoernalisten, want men kan Merckx de
showman n u m m e r één van het spektakelsportje noemen, maar toch geen
« sportman ». Dat genoemde sportjoernalisten het kommerciële gedoe — waarbij ze overigens betrokken zijn, we kunnen het hen dus niet kwalijk nemen —
aanzien als dè sport, blijkt uit het feit
dat ze meer dan 70 % van hun s t e m m e n
schonken aan de grote spektakelsporten, ^
en 95 % als men daar de éne Reding nog
bijrekent. Eén enkele sportjoernalist —
en we zouden hem doodgraag kennen —
vond F r a n k Jespers de sportman van
het jaar, en m e t die éne vinden wij J e s pers, de gehandicapte zwemmer, m e e r
sportman dan al de rest samen. En ipso
facto die éne sportjoernalist meer joernalist dan zijn 94 kollega's samen. Ieder
zijn mening natuurlijk, maar de keuze
van onze sportpenneridders bewijst voor
ons dat de sportjoernalistiek nog op een
zeer laag peil drijft.

BLIJFT : TWEE
De grote bazen van de belgische basketballiga zijn verleden zondag samengekomen. Het belangrijkste punt van de
agenda was het voorstel voortaan per
ploeg m a a r één vreemde speler toe te laten, in plaats van twee zoals tot hiertoe
reglement was. Het voorstel werd verworpen, ledere ploeg mag dus t w e e
vreemde spelers blijven opstellen. D é
grote heren zullen het pro en het contrai
zeker goed overwogen hebben, m a a r w e
vinden hun beslissing toch verkeerd. Wij'
zijn zelfs geneigd te pleiten voor : geen
enkele vreemde speler. En dit om diverse redenen, waarover wij het hier al wel
meer gehad hebben. Onze a r g u m e n t e n
zijn echter van zuiver sportieve aard. en
wij houden daarbij moedwillig geen r e kening met de voornaamste bekornmernis van de basketdirigenten — die n u
eenmaal in het kommerciële schuitje
zitten —, en dat is : geld. Zij strijken
echter, denken wij, boter aan de galg.

M.TÊ.m
Jaak Teugels van Union
op het juiste ogenblik
zijn sprong was echter
Crossing-keeper
kon de

m

St-Gillis ging
de ruimte
in,
nutteloos,
de
bal
stoppen.

JOERNALISTIEK
Uit een n u m m e r van « Reflector »
(maandblad gewijd aan het hedendaagse
wereldgebeuren, en bestemd voor leerlingen uit het hoger middelbaar onderwijs) lichten wij vrijpostig enkele zinnetjes : « Het ging in deze Tour in feite
om een machtsstrijd tussen twee franse
« managers » en een belgische (Van Buggenhout). Deze drie hebben de « m a r k t »

in dienst der gemeenscliap
daarbij eventueel nog een beetje
het zotteken uithangen, en fannetje of supportertje
spelen — dat
lüordt van ons zelfs verwacht —
maar wij worden daarvan, bij manier van spreken niet zoveel heter,
niet zoveel sportiever, niet zoveel
wijzer, niet zoveel
gezonder
Aldus zaten wij, op een onbewaakt ogenblik, te denken en ons
af te vragen of men al die vedetten niet zou kunnen ten nutte maken voor de gemeenschap.
Bij
voorbeeld door de massa er toe
te brengen,
de zo
broodnodige
sport te gaan beoefenen. Ach, men
zegt wel dat zij nu ook de sportbeoefening
stimuleren,
maar wij
zijn zo dweers daar niks van te
geloven. Als Ickx, zoals
voorzien,
volgend
jaar
wereldkampioen
wordt, worden wij dan wat meer
sportieve heer in het verkeer ?
Laten wij onze bijna betaalde wagen thuis om ons per fiets, of er
ger nog, te voet op straat te wagen, omdat Merckx de ronde van
Frankrijk
won en Roelants
de
landenprijs
? Neen, wij
dachten

in h a n d e n van alle kriteriums, wegwedstrijden, koersen en rondes. Zij bepalen
wie er wel en niet meedoet, de startgelden, etcetera, en strijken zo'n 10 % van
de verdiensten op. De Belg nu wilde een
groter aandeel op de m a r k t , en was v a n
plan Eddy Merckx als breekijzer te gebruiken... Dat zou Van Buggenhout een
betere onderhandelingspozitie geven, hij
kon dan een groter deel van de m a r k t
opeisen, en in ruil daarvoor zou hij
Merckx halverwege de Tour weer intomen... Dit opzet is echter een beetje uit
de hand gelopen ». Een paar vraagjes in
verband daarmee. Moesten onze tv-Fred
en Daniël hün publiek daarover niets
vertellen ? Vindt gij onze vlaamse
psalm-sportjoernalistiek niet beter ? En
w a a r o m heeft Zjang van Buggenhout
de prijs voor de sportinspanning niet
gekregen van de toffe jongens van pa
Cooremans ?

dat men die vedetten uit hun ivoren toren moest halen en hen, samen met hun sport, naar de massa brengen. Zij zouden hun vrije
tijd kunnen gebruiken, in plaats
van altijd maar zitten te kaarten,
om zo maar voor de lol samen met
de « sumpele » m a n en vrouw
wat aan sport te doen. Zo zagen
wij Polle van Himst al met een
twintigtal buikig en kaal wordende heertjes achter een hal hollen
en Bert van Damme
met
een
groep driftige knapen door hos en
hei rijden en lopen en Serge Reding met een bende « moeilijke
jongens » aan halters en gewichten sleuren. Carla Galle zagen wij
met
een
troep
huismoeders
in
het
zwembad
evolueren
en Merckx
met
zeven-acht
gezinnen
op een vroege zaterdagmorgen
door het pas ontwaakte Zoniënwoud
fietsen,
met
een klein spurtje
in
Jezus-Eik
voor
de krieken-lamhiek.
Wij
dachten dat de heertjes, de knapen, de moeilijke jongens, de huismoeders en de ouders met kinde-

Zo tekende Koens het tweede
doelpunt
tegen Anderlecht
aan. Paars-wit
zou
tegen de eeuwige rivaal uit St
Truiden
met 2-1 de klassieke
duimen
moeten
leggen.

ren dat liever zouden doen als
Pol, Serge, Bert, Carla en Eddy
meededen,
hun leerden dat het
allemaal plezant is als ge het doet
voor de lol
Wij zouden daarvoor die vedetten eens aanspreken
Wij
zouden
die mannen een kleine
opleiding
geven, want dat zijzelf het in een
bepaalde
sporttak
ver
geschopt
hebben, soms dank zij
misbruiken
zelfs, wil nog niet zeggen dat zij
een groep amateurs zouden
kunnen leiden op een goede
manier.
Wij zouden die mannen
daarvoor
ook betalen. Nuttig werk
moet
billijk vergoed worden en als zij
het op ons sportveld, in hos en
hei, in het water en in de gimnastiekzaal
kunnen
brengen,
dan
hebben zij nuttig werk
geleverd.
Voor de rest zouden we niet te
veel zotte kosten doen. De bestaande sportinstellingen
van
scholen,
gemeenten, klubs of staat die nu
zo vaak leegstaan, en de nog beschikbare wegen in velden en hossen en parken moeten volgens ons
volstaan.
In één wooord, wij waren luchtkastelen aan het bouwen.
Want
dat kan toch allemaal niet. Geleerden in dienst van de gemeenschap,- ja, en kunstenaars
en (afgedankte)
heiligen. Maar
sportvedetten, zelfs betaald, in die rol ?
Dat zal nog wat vroeg zijn, zeker?

n

Ons Erfdeel staat niet In de partlipoütielc
Niet uit misprijzen. Gewoon omdat het wat
onders is. Een driemaandelijl<s kultureel ti)dschrift met een zeer grote aandactit voor een
olgemeen-nederlandse t a a l - en kultuurpolit i e k Ons Erfdeel informeert over alles wat
von belang is in het kulturele leven in geheel de Nederlonden. De gebieden waar onza
kuituur vanouds een belangmke rol heeft
gespeeld, zoals Frans-Vlaanderen, genieten
de speciale aandacht En wat belongnik is :
Ons Erfdeel staat volkomen onofhankeliik en
probeert eerli|k, open en objektief iedereen
aan het woord te laten komen die bezorgd is
om de bloei en de verbreiding van onze kuïtuur in de breedste zin. Ons Erfdeel is een
stuk kulturele integratie in de praktijk. N a
lektuur gooi je Ons Erfdeel niet weg. Je leent
het zelfs niet graag uit Je wil het echt niet
meer missen. Toch kost een abonnement
slechts 200 fr. voor 4 fraai verzorgde n u m mers van ieder 192 biz Knip de hieronder
staande bon uit en stuur hem op. Wij verwachten er veel uit « WIJ » I

BESTELBON TOEZENDEN A A N t
Centrale
8530

administratie

Ons Erfdeel,

Ik wens een abonnement op de 13e laar-

Straat en nr. ;

r,,.,iiwT.

.'&;..nè*¥*i>«*«7

Postnr. en ptaats l
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Het vlaamsnationaal studiecentrum voor provincie- en gemeentemandatarissen stelt ter Uwer
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13*
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Federalisme, een zekerheid 60 F
Brussel,
stad zonder gezicht

30 F

Volksunie,
fundament en taak

15 F

De Volksunie
en het wetenschapsbeleid 20 F
Geen grendel

10 F

Witboek over Zwartberg

10 F

Sociaal ekonomisch
ontwikkelingsplan

25 F

driemaandelijks tijdschrift, jaarabonnement 100 fr DE TECHNIEK V A N DE GEMEENTERAA.DSVERKIEZINCEN door F
De Brul - 25 fr. H A N D L E I D I N G
BIJ DE GEMEENTEWET door mr.
J. Verniers - 25 fr.

Nadere inlichtingen op het sekretariaat, ). Torfs, Melkouwensteenweg 29 Berlaar (Lier), tel.
(015)214.59 - p.c.r. 5140.69.
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De Zuldnederlandse
taalgrens

t

GEEN GRENDEL

10 uitgaven van de
VOLKSUNIE • PERSDIENST

Naar Vlaamse welvaart
door Vlaamse macht

Rekkem.

gang van Ons Erfdeel.
Naam

DE TIEN
GEBODEN
KANSEN...

30 F

Standpunt van de Volksunie 10 F
Totaal : 2 1 5 F
Gun uzelf
een nieuwjaarsgeschenk I
De 10 brosjuren
In 1 pakket j 150 F
Xe storten op gironum. 1476.97
van Volksunie, v z w , Brussel 1 ,
net vermelding op de strook van
de reden der betaling.

Ondanks Het verzet van de
vlaamse kultuurverenigingen en drukkingsgroepen
trachten de regering en de
« traditionele » partijen nog
steeds ons de fatale grendels
te doen slikken.
De C.V.P. noemde Feï zelfs
een « overwinning ». Sedert
Hertoginnedal kennen we
ecfiter voldoende dit soort
overwinningen.
Wenst u ons standpunT te
kennen ? Stort dan nog heden 13 fr. op gironummer
1476.97 van Volksunie vzw
Brussel 1, met vermelding
op de strook van de reden
der betaling, of zendt ons
13 fr. Jn postzegels en u
ontvangt per kerende post
de brosj'ure «Geen Grendel»,
uitgegeven door de Volksunie persdienst.

N I E U W VERSCHENEN I

ZWARTBOEK
OVER DE
KULTURELE
ACHTERSTELLING
VAN
VLAANDEREN
van de hand van senator
M . V A N HAEGENPOREN
Deze belangrijke brochure kan
besteld worden door storting van
40 fr. op giro nr 1476.97 van
VOLKSUNIE vzw. Brussel I.

Restaurant

WALLEBEKE
Rijksweg Gent-Kortrijk
ASTENE - DEINZE
'a Maandags gesloten

De Vlaamse Toeristenbond
breidt zich steeds uit !
Om zijn leden beter te kunnen helpen werden zopas twee
nieuwe V.T.B.-V.A.B.-tehuizen geopend :

AALST: Kerkstraat 12 - Tel. (053)717.27
BOEKHOUDEN

HERMES

MODERNE TALEN
HANDELSCORRESPONDENTIE
ENZ.
D A G - EN AVONDLESSEN

Zuidlaan 54, Brussel

Volledige
secretariaatkursussen
STENO- en DACTYLOGRAFIE
in vier talen

BECO

M

Lemonnlerlaan 2 1 1 , Brussel
Tel. (02)11.00.33

DE school waar Vlamingen
zich thuis voelen

BECO

T U R N H O U T : Herentalsestraat 3 - Tel. (014)428.40
Loop er eens even aan en vraag tevens de reiskalender 1970
van de «V.T.B.-groepsreizen».
Ook op het V.T.B.-sekretariaat, St-Jakobsmarkt 45, Antwerpen (tel.(03)31.09.95) en op onze andere kantoren zal men
U gaarne helpen.

Inlijstingen
Kunst vergulden
Kunst verzilveren

Herstelling van oude en
moderne schilderijen
wassen van etsen

Specialiteit van
etsen - reprodukties
en schilderijen

levering van gas- en stookolie !

BECO

BECO

benzinestations !
BECO verwacht ook Uw bestelling I
p.v.b.a. BECO. Krijgsbaan 236, Z W I | N D R E C H T
TeL: (03)52.81.73 - 32.02.10

ENCADRA
)ef Van Hoof
St Jacobsmarki- 7 4 , A n t w e r p e n - t e l . 3 3 . 0 0 . 1 2
Privaat : Uilendreef 4, Halle/Kempen - tel. 79.11.30
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HET VOLK
« Wij laten de Biafranen maar uitmoorden » titelde dit blad reeds vorige
week. «De moordenaars zijn onder ons»
zouden we zo zeggen bij de aanklacht
hier geformuleerd.

« Hier wordt een volk vermoord »
hebben wij Vlamingen dikwijls gezegd
om de kultuurmoord te Brussel en op de
taalgrens aan te klagen.
De volkerenmoord in Biafra is de zoveelste bloedparel aan de schandkroon
die Europa in Afrika verworven heeft.
Het ijdel geklaag hierover werkt op
de maagspieren. Beter onderzoeken we
wie hier mee verantwoordelijkheid
draagt, ook bij ons. Want de moordenaars zijn onder ons.
Waar in Limburg weer een etterbuil
is uitgebroken van ons belgisch-kapitalistisch bestel gaan de ziekteverwekkers
zelf weer de oorzaak zoeken bij de eeuwige zondebok : de Volksunie.
Doe maar : aanklacht uit bepaalde
hoeken is een eer.
GAZET VAN ANTWERPEN
Geeft een korte historiek van het drama dat militair-politiek nu naar zijn
einde loopt. De hoofdverantwoordelijken van deze west- en oosteuropese
schande hebben wij ondertussen reeds
mee aangeklaagd door onze aktie van
de voorbije week.
« Deze overwinning, die dank zij britse en russische wapens en een onbarmhartige uithongeringstaktiek van de biafraanse burgerbevolking werd behaald,
zal jammer genoeg niet het einde van
het drama betekenen, maar waarschijnlijk het begin van een nieuw drama, nu
de federale troepen de handen vrij krijgen om zich op de Ibo's te wreken voor
de vernedering, die ze gedurende die
ongelijke strijd tegenover heel de wereld te slikken kregen.
» Van het ogenblik af dat Gowon in
1966 door een staatsgreep in Nigeria de
macht in handen kreeg en weigerde met
de Oostprovincie een federatie aan te
gaan, zijn de Ibo's blootgesteld geweest
aan de meest onbarmhartige volkenmoord, die men zich kan voorstellen. De
nachtmerrie van de uitgemergelde Biafraantjes heeft heel de beschaafde wereld twee en half jaar achtervolgd. Zij
heeft de britse Labourregering en de
russische kommunistische regering echter niet belet de moordende nigeriaanse
troepen ruim van wapens te voorzien en
op die manier te helpen acht tot negen
miljoen onschuldige mensen door uithongering om het leven te brengen ».

« Het is jammer, dat onze openbare
opinie zo weinig interesse kan opbrengen voor al deze zaken. Onlangs heeft
men in onze tv een reportage gegeven
over Biafra en de hulpverlening via de
luchtbrug. Spijtig werd de film sterk
ingekort en had hij bij ons niet zoveel
impakt bij het publiek. In Nederland
waar de film integraal gegeven werd,
kwam na de uitzending een ware stortvloed van giften terecht bij de kerkelijke organizaties die in Biafra helpen.
» We vragen ons af of onze regering
en vooral ons ministerie van Buitenlandse Zaken niet luider en duidelijker
de stem zouden moeten verheffen om de
Nigerianen, de Engelsen en de Sovjets
tot meer menselijkheid te bewegen ?
Men kan begrip opbrengen voor de politiek van toenadering met het Oostblok
van minister Harmei, zelfs nog na de
gebeurtenissen in Praag, alsmede voor
de petroleum- en andere problemen van
britse premier Harold Wilson. Maar het
bloed van miljoenen onschuldigen kan
niet ongestraft blijven vloeien.
» Indien onze « beschaafde wereld »,
de U.N.O. inbegrepen, dit alles verder
laat gebeuren zonder effektief in te
grijpen dan zal de vreedzame toekonjst
van de wereld op losse schroeven worden gezet.'Want wie zal nog kunnen geloven dat de zwakke volkeren op bescherming kunnen rekenen ? Onze
jeugd kan slechts teleurgesteld zijn door
het wereldbeeld dat zij te zien krijgt.
En wat kan er in haar ogen nog overblijven van het moreel gezag van de
Paus ? Zijn dringende oproepen als die
van nieuwjaarsdag in de Gesu-kerk te
Rome, geen wapens te leveren aan arme
landen die nood hebben aan ploegen
scholen en ziekenhuizen (zie ons blad
3-4 januari blz. 2), blijken immers zogenaamde kristelijke naties en zelfs katolieke ministers niet meer tot handelen te kunnen bewegen ».

DE STANDAARD
In verband met de dwaze belgische
politiek niet alleen op havenvlak, maar
ook op steenkoolgebied gaf «De Standaard » een aantal beschouwingen waarin posthuum een aantal bedenkingen
van senator Jeurissen worden aangehaald die de lichtzinnigheid waarmee
hier wordt te werk gegaan in het volle
licht zetten vooral van bij de jongste
gebeurtenissen in het limburgse mijngebied.
« Een en ander heeft limburgse parlementsleden er herhaaldelijk toe genoopt
de minister van EZ hierover te ondervragen. De jongste vraag terzake werd
gesteld door de inmiddels overleden
V.U.-senator Jeurissen, die vooral de nadruk legde op de tegenstrijdigheden
tussen de diverse verklaringen en de
werkelijkheid. Zo vroeg hij minister

Leburton hoe de bevoorrading van de
kooksovens en de huisbrand zou kunnen worden verzekerd indien alle kempense mijnen werden gesloten. Nu al
hebben de betrokken mijnen de grootste moeite om de vraag bij te houden,
wat het de westduitse mijnen mogelijk
maakte de prijzen voor kooksfijnkolen
met ca. 10 procent te verhogen.
» Jeurissen noteerde ook dat het sluiten van nieuwe kontrakten met amerikaanse kolenexoorteurs met grote moeilijkheden gepaard gaat. Er zou zelfs
worden geëist dat belgische kapitalen
zouden worden gestoken in amerikaanse
mijnexploitaties. Bovendien heeft een
Japanse handelszending kort geleden
besprekingen gevoerd voor de aankoop
van alle belgische kolenvoorraden. De
leden van die kommissie waren bereid
een langlopend kontrakt te sluiten.»

LA LIBRE BELGIQUE
De Volksunie is toch wel machtig. Zo
maar achttienduizend mijnwerkers doen
marsjeren via een « vaag nationalisme »
en onder leiding van «een tweetal
Volksuniemilitantcn» (inciviek en gestoord) dat zün prestaties waar zelfs
de «Libre» elke dag vele lijnen aan
vuil maakt. Maar dat wij Volksunionisten allemaal zot en zwart waren, dat
wisten we al langer.
«De Volksunie profiteert van nu af
van een werkelijke en begrijpelijke psichologische malaise. Vooral door de speciale komitees op haar hand te zetten en
voor te fluisteren. De verschillende oorzaken van de krizistoestand buit de
Volksunie uit door een vaag gevoel van
streeknationalisme te onderhouden en
de sindikaten hun te nationaal karakter
op vlak van organizatie en verantwoordelükheden te verwijten...
»De enige gezaghebbende woordvoerder van het « permanent komitee » dat
duidelijk de dans leidt is een zekere Siegers die uitgesloten van het kristelijk
sindikaat een toevlucht heeft gevonden
bij de Volksunie. In Beringen is het een
oud-S.S -man die de troepen leidt. Overigens gaat het hier om een man die wegens kronische nervoziteit reeds tweemaal in een daarvoor pa'ssende instelling te Sint Truiden werd onder gebracht. »
DE RODE V A A N
Moet zelfs toegeven dat de Volksunie
(onder leiding van de ploetokraten Raskin en Olaerts ?) haar « demagogische
en anti-sindikale rol» kan spelen om
volgende redenen.
« Meer dan 18.000 mijnwerkers zijn op
dit ogenblik bij stakingen betrokken in
Zolder, Winterslag, Beringen, Waterschei en op andere plaatsen. Wanneer
we met voorbehoud staan tegenover de
rol van de vakbonden in deze zaak, dan
is het omdat de massale stakingsaktie
op spontane wijze is losgebroken. De
vakbonden hebben het blijkbaar moeilijk om het kontakt met de arbeiders en
hun eisen te onderhouden. Spontane
stakingen hebben steeds een zeer groot

KOM OOK naar het

ongenoegen als achtergrond. Een ongenoegen dat zich soms tegen de vakbonden kan keren, zo deze niet optreden
als de ware vertegenwoordigers der arbeiders. De dramatische gebeurtenissen
van Zwartberg, vijf jaar geleden, en de
demagogische rol die de Volksunie hier
kon spelen is blijkbaar niet van die
aard geweest om de vakbondsleiders de
begane fouten te doen inzien.
»De mededeling van de vakbonden
naar aanleiding van de wilde staking
die nu plaats heeft is grof verkeerd, en
onaanvaardbaar.
»Indien het inderdaad zo is dat enkele « politieke herrieschoppers » de kans
krijgen zulke akties te ontketenen, indien de Volksunie werkelijk haar demagogische en anti-sindikale rol kan spelen, dan is dat te wijten aan de onvoldoende strijdvaardige rol die de limburgse vakbondsleiders speelden.
»Inplaats van over « onverantwoordelijke aanhitsingen » te reppen, zouden
ze beter hun leden onmiddellijk bijeenroepen om op demokratische wijze de
problemen te bespreken en de leidinS
van de aktie te nemen.».
Walter LUYTEN.

Belangrijke distributie firma
in Brabant
werft aan voor haar
AFDELING VOEDINGSWAREN

3 DAMES • 3 HEREN
voor opleiding van
lokale afgevaardigden
Wif vragen t
goed voorkomen - tweetalig
verkoopsondervinding
over wagen en tel. bescliikken
Wij bieden :
volled. opleiding en publ. steun
vast loon 10.000 fr. plus RMZ
plus procent wagenvergoeding
Schrijven met curr. vitas
bureel blad - CR

Groepen en maatschappijen
allerhande ! I I
Speciaal voor U bedacht.

IEDER DORTMUNDER
THiER BRAU HOF
kan U op feder ogenblik van
de dag van het jaar middagen avondmalen aanbieden.
INTERESSANT
Avondmaal op vrijdag,
zaterdag of zondagavond
in een gezellige sfeer.
Nadien krijgt U gratis gedurende 5 uur een der beste
Oberbayern orkesten.
Middag- «n avondmaal in groep

THE TIMES

gazalilg, flln. goad an goedkoop.

De officiële verklaring van Nigeria
over « amnestie » en « milde behandeling » moet met een dikke korrel zout
worden genomen. Er zijn inderdaad nog
andere middelen dan de brutale uitmoording om de toekomst van een volk
te breken. Zo zeggen toch deze buitenlandse waarnemers.
« Officiële waarnemers houden vol
dat uit de veroverde biafraanse dorpen
de vrouwen worden meegenomen « als
vrouwen voor de Hausa-officieren » en
de kmderen worden naar Nigeria gezonden om « heropgevoed te worden ver
van hun Ibo-idealen ». Maar zelfs dit
rapport kon de uiteindelijke beslissing
van het biafraanse volk niet tegenhouden in het besef dat het-geen zin had de
drie jaar van offers voort te zetten ».
CORRIERE DELLA SERA

GALABAL

De grote specialiteiten ziln i Ochsansctiwanzsuppe - Hongaarta goelac] •
Eisbein mit Sauerkraut • Kip aan hat
spit - Krachtvleesschotel, beter dan in
Duitsland.

der FLAMINGANTEN
« VROEGER EN NU »
op zaterdag 21 februari a.s.
in de zaal HARMONIE hoek Koningin Elisabethlei •
Mechelse steenweg, ANTWERPEN

Legt de namen vast in zijn eerste beschouwingen na de biafraanse nederlaag van de landen die door de geschiedenis 'moeten veroordeeld worden voor
hun cinisch spel tegenover het Ibovolk.
« La Belgique, petite en superficie, mais
grande par ses actes héroïques » is er
ook bij.
8 Eens zal de geschiedenis zich uitspreken over de politieke en morele verantwoordelijkheden bij de geboorte en
dood van Biafra. Zij zal de hebzucht
aanklagen van Engelsen, Russen, Fransen, Belgen en Portugezen die naar hun
voordeelschemas het leven en de realiteiten in Nigeria trachtten te beïnvloeden ».

Kaarten 200 fr. door storting op postcheckrekening

inlichtingen ter plaatse

nr 61.75.11 van G. Bergers, St. Jansviiet 19, Antw.

Leuven . Tel. (016)46311

THIER BRAU HOF
THIER BRAU HOF
Hulste

Deuren 21 uur > Parkeerplaatsen tn Harmoniepark zelf.
Ons eerste avondfeest ging vorig ïaar door In Chantilly-Century i een ongelooflijke
geestdrift - entoezlaste perskommentaar - een propvolle zaal.
Tans kan In de zeer ruime zaal van de Harmonie aan een groter aantal plaatsaanvragen gevolg gegeven v/orden.

Tel. (056)71536

THIER BRAU HOF
Antwerpen Tel. (03)312037
DE K L A R O E N
Aalst Tel. (053)22853
T H I E R BRAU HOF
Nieuwbrugstr. 28, Brussel 1
Tel. (02)18.74.89

bewegingsiiiJJffir
ANTWERPEN
Antwerpen (stad)
KOLPORTAGE
Met radiowagen in het oostelijke gedeelte der stad op zondag 25 jan. V e r t r e k Dageraadplaats om 10 u.
SEKRETARIAAT
Het is n u gevestigd Wetstraat
12 Antwerpen, tel. 36.84.65
DUi^NSTBETOON
Op het sekretariaat tijdens
de uren van opening. Alle
werkdagen van 9 tot 16u30 donderdags tot 19 u., zaterdag en
zondag gesloten.
Voor pensioenen zo mogelijk
donderdag rond 13 u.
W I J IN ANTWERPEN
•^et nieuwe propagandistische n u m m e r van de afdeling
w e r d voor de tweede maal in
alle bussen van de stad gestoken. 80.000 ex. E r zal vóór
de gemeenteraadsverkiezingen
okt. 1970 alle m a a n d e n een
n u m m e r verschijnen.
Mensen uit A n t w e r p e n die
per toeval geen n u m m e r in h u n
bus hebben gekregen worden
vriendelijk verzocht ons dit
mede te delen.
SOCIAAL DIENSTBETOON
SENATOR BALLET
Maandag 26 januari 1970 van
18u30 tot 19u30, bij hem aan
huis, J a n van Rijswijcklaan 74
A n t w e r p e n of na telefonische
afspraak.

Bornem - Mariekerice -

Weert
JAARFEEST
Zaterdag 24 j a n u a r i worden
alle leden en simpatizanten uitgenodigd op ons jaarlijks gezellig samenzijn. Het is echter
wel nodig vooraf en wel vóór
zondag 18 januari uw inschrijving t e bezorgen aan een v a n
de bestuursleden. Inschrijvingsgeld 130 fr. Hiervoor krijgt u
op 24 j a n u a r i vanaf 19u30 in de
zaal Alcazar, Puursesteenweg
te
Bornem een
welgevuld
avondmaal. Daarna ontspann i n g en dans en bovendien een
reuzeverrassing. Als eregasten
verwelkomen wij volksvertegenwoordiger dr De Commer
uit Dendermonde, gemeenteraadslid Oscar Renard uit Mechelen en Amedé Verbruggen
u i t Bazel.

Borgerhout
GEBOORTE
Hartelijk proficiat aan de h.
en mevr. Eykens en onze vrienóe^ mevrouw en Karel Eykens
mp'^ de geboorte van hun eerste
zo'->n en kleinzoon.
ADRESVERANDERING
Vanaf heden is het adres van
onze
persverantwoordelijke
Fons Janssens, J a n Borluutplein 4, te Borgerhout (dus niet
m'^°r Florastr.)
Het is verkieslijk, bij familiale gebeurtenissen, geboorte,
huwelijk enz., zowel de sekretaris J u u l Dillen, Lode Van
Berckenlaan 184 Borgerhout,
tel. 21.30.90 als de persverantwoordelijke daarvan in kennis
t e stellen.
NTTTTIGE ADRESSEN
Voor sociaal
dienstbetoon,
aansluiting als lid, het abonner e n op « W I J » als voor gelijk
welke inlichting, kan men zich
wenden tot een van de volgende adressen : voorzitter : Dirk
Stappaerts, Bikschotelaan 246,
te: : 21.39.97; sekretaris : schepen J u u l Dillen, Lode Van Berckenlaan 184, tel. 21.30.90; gemeenteraadsleden : Bert Verbeolen, Jozef Posenaersstr., 37
tel 35,57.08 of F r a n s Dirks, Kar e Vaa den Oeverstraat 26,
tex. 36.38.94.
Kommissie van Openbare Onderstand : mevrouw Raets, VinCOttestr. 41, tel. 36.79.97. Deze
vier voornoemden komen in
aanmerking voor sociaal dienstbetoon.
Voor de andere gevallen kan
men oo.i terecht bij : organizatie ^uet Willems, De Winterstr i - tel : 36.43.08; penningmeest^-i : Jos Verbergt, Florastr. 81; propaganda : Gerard
Storme, Mertensstr. 11; public-

relations : Karel Eykens, Weversfabriekstr. 40, tel : 35.56.10;
jongerenwerking : Erik Beeckman, Valkenputstr. 31, pers :
Fons Janssens, J a n Borluutplein 4.
ABONNEMENTEN- EN
LEDENSLAG
Kijkt in uw vrienden- kennissen- of faTniliekring uit n a a r
gebeurlijke simpatizanten. Bezorgt ons de namen en adressen; onze dienst organizatie
zorgt voor de rest.
KOLPORTAGE
Morgen zondag is het kolportage in de wijk van de Collegelaan. Bijeenkomst om 10ul5 aan
café « Bristol »- hoek Turnhoutsebaan en St Jansstraat. Wij rek e n e n op een talrijke opkomst.
Broechem
OVERLIJDEN
Op 31 december overleed, na
een korte ziekte, burgemeester
Constant Jacobs. In de heer Jacobs verliest gans Broechem
een nobel mens, die de kunst
verstond, ondanks politieke meningsverschillen in de schoot
van de meerderheid zelf, de gem e e n t e m e t vaste hand te leiden.
De Volksunie-Broechem biedt
aan m e v r o u w Constant Jacobs
en aan de heer en m e v r o u w
Maurits Jacobs h a a r deelneming aan in deze zware beproeving.
GOUDEN JUBILEUM
Op 20 j a n u a r i e.k. vieren de
heer en m e v r o u w F r a n s Duys,
ouders van onze voorzitter, h u n
gouden huwelijksjubeleum. De
Volksunie-Broechem stelt er
prijs op meester Duys, die bijn a twintig j a a r schoolhoofd in
onze gemeente was, alsook zijn
achtbare dame, h a a r hartelijkste gelukwensen aan te bieden.
Ad multos a n n o s !

Edegem
ZIEKEN >
Wij v e r n e m e n dat de arrondissementele sekretaresse Mia
Dujardin m e t een lichte longontsteking te bed ligt.
Geert D'Hanis, een van onze
trouwe leden, ligt eveneens t e
bed met een hartinfarkt. Een
spoedig herstel aan beiden vanwege het afdelingsbestuur.
LEDENWERVING
Een derde van de voorgestelde honderd nieuwe leden voor
de maand maart, is nu reeds
aangeworven. Wij vragen nog
een kleine inspanning vanwege
de kaderleden en aan alle leden : werf nieuwe leden aan.
V.U.-DANSFEEST
Het staat nu reeds vast : het
Elzenhof aan het KerkpleinElsdonk zal op zaterdag 24 januari e.k. vollopen. Het orkest
The May Djins speelt vanaf 21
u u r ten dans. Kaarten bestellen bij de dienst voor centralizatie, Ernest Staesstraat, 13
2520 Edegem tel. 49.21.03.
KOLPORTAGE
Oproep tot alle medewerkers
voor de kolportage met « W I J
Vl.-N.» op zaterdag 31 januari,
afspraak om 2 uur aan het Kollege, R .Keldermansstraat.

Heist-op-den-Berg
Booischot • Hallaar
DERDE VLAAMSE NACHT
DER Z U I D E R K E M P E y
Na de twee vorige «nachtsuksessen » richt de Volksunie
opnieuw een Vlaamse Nacht
der Zuiderkempen in op zaterdag 31 januari 1970 vanaf 20 u.
in Feestzaal Eden, Bergstraat
144-146 te Heist-op-den-Berg.
Medewerking : Louis Neefs, orkest The Silhouettes, discjockey Coeckelbergs en The
P u r p l e Bus. 1500 zitplaatsen.
Bijdrage : 50 fr.

Hoboken
ABONNEMENTENSLAG
Onze afdeling heeft zich bij
deze aktie, eens te meer niet
onbetuigd gelaten. Wij wensen
al diegenen geluk die meewerkten aan dit sukses ! Mogen
we echter nog een ekstra in-

spanning vragen voor deze
maand, onder het motto : Hoboken in de Top-tien!
VLAAMSE
SOCIALE W E R K E N
Van Clem De Ranter, provincieraadslid, vernemen we, dat
het ledenaantal van de Vlaamse
Ziekenkas, gestadig aangroeit.
Aan de belangstellenden : telefoneer op 27.72.78 en u ontvangt
diezelfde week nog het bezoek
van onze plaatselijke afgevaardigde.
Mecheien
JONGERENAVOND
De V.U.-afdeling
Mecheien
nodigt alle jongeren uit op de
Jongerenavond op vrijdag 23
januari om 20u30 in de Beethovenkelder. Vrije
bespreking
over : « D e Volksunie en de
jongeren» ingeleid door Nelly
Maes. Daarna stuif-in en verbroedering
« ouderen - jongeren ».

Merksem
OPROEP
Oproep aan onze leden en
medestanders, en in het bizonder aan de jongeren, die menen iets te kunnen presteren
m e t het oog op de voorbereidingen van de a.s. gemeenteraadsverkiezingen, o.a. de samenstelling van de kandidaatslijsten,
zich te willen aanmelden op ons
sekretariaat, of ieder donderdagavond vanaf 20 u u r in ons
lokaal Tijl, Bredabaan 298.
Worden in dank aanvaard alle
suggesties, materiële en financiële steun.
Voor
lidmaatschapskaarten
1970, kan men ook terecht op
donderdagavond in Tijl, of op
het sekretariaat.
Onze leden wordt een inspanning gevraagd om in h u n onmiddeiijke nabijheid, bij familieleden, vrienden of kennissen nog enkele leden of bijleden te werven.
LENTEBAL
Zaterdag 7 maart, van 20 u u r
af in de zaal De Kring, J a a k de
Boeckstraat, lustig dansfeest
door de Vlaamse K r i n g Groeninghe, aangeboden aan al de
Vlamingen van Merksem.
Toni Herreman, m e t zijn orkest, speelt ten dans. Inkom :
30 fr. K a a r t e n bij de bestuursleden van Groenighe en in Tijl.

Sint-Amands
OPEN G E S P R E K S A V O N D
Vrijdag 23 januari om 20 u in
het Kultureel Centrum Emiel
Verhaerenmuzeum,
Kaai, te
Sint-Amands, leidt volksvertegenwoordiger Maurits Coppiet e r s het onderwerp « Waarheen
met ons openbaar onderwijs»
in. Daarna open gesprek. Iedereen welkom.

Westerio (kanton)
KOLPORTAGE
Zondag 25-1-70 kantonnale
kolportage te Tongerlo en
Oevel. Bijeenkomst t e 10 u u r
stipt aan de kerk van Tongerlo.
Nog steeds blijven een paar afdelingen afwezig, mogen ook
hiervan een paar bereidwillige
medewerkers verwacht worden.

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 »,
m e t zanger Staff. Loranti in
feestzaal « Modern », Antwerpsesteenweg 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 worden voor de Brusselse Randgemeenten. Aldus zijn reeds op
het sekretariaat de eerste affiches verkrijgbaar : paalaffiches
met de tekst Randgemeenten
= Vlaams. Andere affiches volgen. Er komen nog werpwegvignetten, pamfletten, waarvan
er rechtstreeks in de betrokken
randgemeenten, andere aan de
brusselse stations aan de pendelaars zullen uitgedeeld worden. Het hoogtepunt wordt

voorzien tegen einde februari
met een grote volksvergadering
in een der randgemeenten. Inlichtingen op het arr. sekretariaat Brussel, Dupontstr. 27 te
Schaarbeek 1030. Tel. 17.92.18.
Financiële steun voor deze aktie op de frontlijn op PCR. :
8654.50 van de Volksunie Brussp' te Brussel. Beste dank
ARR RAAD
De volgende gewone arrondissementele raad heeft plaats
op zaterdag 7 februari 1970 om
14u30 in het lokaal Waltra (bij
Stan Philips) Arduinkaai te
Brussel De agendapunten dienen op het arr. sekretariaat te
ziin vóór donderda" 22 lanuari
e.k
DIFNSTBETOON VOLKSVERTEGENWOORDIGER
E. DE FACQ
In samenwerking met provincieraadsleden G. De Doncker. F Van Droogenbroeck.
20 januari ; 7 u. Essene, Café
Roels, Kerkstraat; 8 u. Hekelgem. Café Oud Zandtapijt.
27 januari : 7 u. Asse ,Café
Kummelshof; 8 u. Opwijk, bij
F. Berghmans, Nanovestraat 28.
28 januari : 6 u. Dworp, Café
De Leeuwerik; 7u . Buizingen,
Café In de Welkom- 7u30 HalIe, Café De Sleutel.
3 februari : 7 u. Pamel (Roosd^al). Café Den Tim; 7u30
Gooik, Café Groene Poorte.
11 februari : 6u30 Brussel 3.
Dupontstraat, 27.
17 februari : 7 u. Essene, Café
Roels, Kerkstraat; 8 u Hekelgem. Café Oud Zandtapijt.
19 februari : 7 u. St-MartensBodegem, Café De Rijbel, Stationstraat; 8 u. Ternat, Café
Meert, Keizerstraat.
24 februari : 7 u. Asse, Café
Kummelshof; 8 u. Opwijk, bij
F. Berghmans, Nanovestraat 28.
25 februari : 6 u. Dworp, Café
De Leeuwerik; 7 u. Buizingen,
Café In de Welkom; 7u30 Halle,
Café De Sleutel.
Schriftelijke vragen sturen :
Tribunestraat, 14, 1000 - Brussel.
Telefonische
afspraken
02/18.30.82 (tijdens w e r k u r e n ) .

Hekelgem - Essene •

Teralfene
VERKIEZINGEN 1970
Algemene ledenvergadering
op zaterdag 17 januari 1970 te
20 u. in het Oud-Zandtapijt.
Dagorde : gemeenteraadsverzingen van 1970.

Laken
VOLKSUNIE LAKEN
WERFT AAN
Dinamische elementen. 17 tot
77 jaar oud, met vaste wil om
Vlaamse strijd te Brussel te
winnen. Uitbetaling gebeurt in
(ontgrendelde) Volksuniestemmen bij de komende verkiezingen. Zich aanmelden na 17 u. op
sekretariaat, R Neyberghl 188.

OOST-VUANDEREN
Deinze
FIJN DANSFEEST
Ons
vijfde
V.U.-dansfeest
gaat vanavond om 21 u door in
het gasthof « d'Hulhaeghe » te
Deinze. Orkest : de Bartels.
Kaarten bij de bestuursleden.
Prijzen worden ingewacht op
adres Driesstraat 36, PetegemDeinze.

Heusden
ABONNEMENTENWERVING
Ook wat de werving van
abonnementen betreft,
heeft
onze afdeling haar streefnorm
reeds overschreden ! Hartelijk
dank aan allen, die ons geholpen hebben ! Wij geven het nog
niet o p ! Graag naam en adres
van belangstellenden in « W I J »
aan ons.
GRATIS SOCIAAL DIENSTBETOON VOOR IEDEREEN
Provincieraadslid
Oswald
Van Ooteghem : iedere 2e donderdag van de maand : Nederbroekstraat, 1, Heusden, tel. •
52.73.88
V.U.-Heusden . iedere zaterdag van lOu. ot 12u30 (zelfde
adres) of na afspraak.
Indien de verplaatsing U te
moeilijk valt, verwittigt ons,
wij komen tot u.
ARRONDISSEMENTEEL BAL
V.U. GENT-EEKLO
Voor dit groot bal zaterdag
31 januari in zaal « R i v a » ,

Deurle zijn kaarten te verkrijgen bij alle bestuursleden.
Ronse
BESTUURSVERGADERING
Deze zal gehouden worden in
het gewoon lokaal maandag 26
januari te 20 u.

zoekertjes
Wordt gevr voor Brussel 2 nederlandstalige sekretaressen met parfekte kennis Frans • Engels strekt tot
aanbeveling. Ook 2 monteurs elektromekaniekers. Inl. A Geens, tel. :
09-702 268 of 02-174 145
T 155
W E E K B C A D . WIJ . ZOEKT TIPC>.
GRAAF DIE LINOTIPIST WIL W O R DEN GEEN PLOEGWERK A A N G E NAME
WERKKRING
SCHRIJVEN
BUREEL BLAD OF ZICH AANBIEDEN
BIJ ROTATYP, SYLVAIN DUPUISLAAN 110, BRUSSEL 7 (ANDERLECHT - OP VIJF MINUTEN V A N
HET DAPPERHEIDSPLEIN)
O p sekr. V.U, Voldërsstraat 7 1 , Brussel 1, verkrijgbaar
V I - en leeuwenvignetten om aan te brengen op
de wagens Prijs : 15 fr.. voor min.
10 . 12 fr, stuk
Samenstelling van de wemmelse b e volking volgens geboortestreek 13 biz, stencil. Verkrijgbaar door
storting van 30 fr. op p.c. nr.
31.48.35, Jan Van Dooren, M o e i straat 28, St-Martens-Latem
T 182
22 jarige : humaniora zoekt betrekking als bediende : Antwerpen,
Brussel, Mecheien of Leuven. Schrijven of telefoneren -. W Jorissen,
Astridlaan 80 Mecheien - Telefoon ;
015-199.94
T 184
Lic. in politieke en sociale w e t e n schappen zoekt passende betrekking (sociaal g e v a l ) . Schrijven of
opbellen : senator W i m Jorissen Tel 015-19994
^ 185
Jongedame, 22 j . zt. passende oetrekking bediende te Antwerpen,
Mecheien of Brussel. Opbellen of
schr. W Jorissen, Astridlaan 80,
Mecheien, tel. 015-199.94.
T5
Juffrouw 21 j . , dipl. wetenschappel.
humaniora B en dipl. machineschrift
zkt. betrekking als bediende, Z,w.
tot volksvert. E. Raskin, Ursulastr. 1 ,
Eigenbilzen - tel (011)19.454 — T 7
Belangrijke distributiefirma in Brabant werft aan voor haar afdeling
voedingswaren, 3 dames en 3 heren
voor opleiding van lokale afgevaar.
digden. Wij vragen : goed voorko»
men,
tweetalig, verkoopsondervin»
ding, over wagen en tel. beschikken.
Wij bieden : voll. opleiding en publ.
steun, vast loon : 10.000 fr plus
RMZ, plus procent en wagenvergoeding, Schr, met curr. vitae bureel
blad onder letters CR
—
T 8
Verhuur mooi appart. in Spanje,
voord, prijs - 2 terr, . 2 sipk. - 80
m. van strand. Inl. L.V., Kammenstraat 44, 2000 Antwerpen — T 9
Dame, spreekt en schrijft 5 talen
( N e d . , Fr., Duits, Spaans en Portugees) zoekt pass. betrekk in Brussel of Antwerpen. Schr. of bellen
san. Jorissen, Astridlaan 80, Mecheien, tel. (015)199.94
—
T 11.

m

1. van Overstraeter
Hoofdredakteui
Alle brlefwissellno voor
redaktie naar :
Rotatyp, Sylvaln Dupulslaan
110 Brussel 7 Tel 2 3 1 1 . 9 8

Beheer
Voldërsstraat 71, Brussel 1
Tel.
(02)125.160
Alle klachten voor niet ontvangen van blad op dit adres
Jaaraljonnement : 300 fr.
Halfjaarlijks : 170 fr.
Driemaandelilk» : 95 fr.
Abonnement buitenland :
480 tr.
Steunabonnement
820 fr.
(minimum)
Losse nummers
S fr
Alle stortingen voor net blad
op postrekening
1711.39,
< Wi) > Vlaams-nationaal weekblad.
Verantw uitgever Mr. f
der Eist. Beizegermtraal
Brussel 12.

Var)
20.

22
Dendermonde
SOCIAAL DIENSTBETOON
ZITDAGEN
Het sekretariaat van h e t
OCDNA, in samenwerking m e t
•"olksvertegenwoordiger dr. De
Commer of zijn afgevaardigde
de h. Borrey en de hh. O. De
P u s en Th. De Kegel, provincieraadsleden, zullen in j a n u a r i
1970 zitdag houden :
Zaterdag 17 januari : Laarne,
herberg « S t H u b e r t u s » , Dorp
6, 14 tot 14u30; Wetteren,
Vlaams Huis « D e R e u z e n » ,
Markt, 15 tot 15u30; Massemen,
herberg « St Martinus », Dorp
7, 16 tot 16u30; Schellebelle,
herberg « D e Valk», Dorp, 17
tot 17u30; Wichelen, herberg
« De Palmenaere », Margote, 18
tot 18u30; Schoonaarde, «'t Palingshuis», Brugstraat, 19 tot
19u30.
Zaterdag 24 januari : Overmere, bij de h. De Palmenaere,
Lausneystr., 14 tot 14u45; Zele,
«Vlaams Huis», Kloosterstraat
15 tot 15u45; Waasmunster, bij
de h. Yserwyn, W a r a n d e 10, 16
tot 16u45.
Vrijdag 23 januari : Baasrode, de h. De Smet, Heirbaan
14, 19ul5 tot 19u45.
Zaterdag 31 januari : Wieze,
« D e Afspanning»,
Kapellestraat, 14 tot 14u45; Dender belle ,bij de h. V. d. Pooten R., Visstr., 15 tot 15u45; Lebbeke, « Palingshuis». Grote Plaats, 16 tot
17 u.
Vaste zitdagen op het sekretariaat te Appels (tel. : 052/
247.76). Elke woensdag van 20
tot 22 u; elke donderdag van 20
tot 22 u. voorbehouden aan de
leden van ziekenfonds Flandria).
Huisbezoeken : alleen na telefonische afspraak met het gewestel. sekretariaat : R. Meert,
Stuifstraat 7, Appels tel. : (052/
247.76).

Gent
VERBROEDERINCx ONDER
GEPENSIONEERDEN
Vijf afgevaardigdenn van het
V.V.V.G. (vlaams verbond van
gepensioneerden) afdeling Gent
woonden het kerstfeest van het
V.V.V.G. Antwerpen bij. Ze
werden er gul onthaald Na een
korte verwelkoming door de
voorzitter kregen ze een lekker
hapje terwijl het orkest er de
blijde Vlaamse noot inhield.
Dan werden ze vergast op een
zeer mooi, gevarieerd en uitgebreid programma van « De Uiltjes ». Tussen de volksdansen
en -liederen in werden de winnede nummers van de tombola
getrokken.

Kalken
GEZELLIG BEGIN
In deze dagen van jaarwisseling voelen wij het maar al te
goed aan v, . de ene mens voor
de andere mens betekent : een
brokje levensvreugde midden
het ruimtetijdperk waarin de
r u i m t e voor de mens steeds
kleiner wordt.
Mag Volksunie-Kalken je dan
ook, beste lid, van harte een
vredig en blij 1970 toewensen ?
Alle bestuursleden verhopen
voor jou veel voorspoed op al
de domeinen die je dierbaar
zijn.
Langs deze weg om heten wij
al onze nieuwe leden — en dat
zijn er heel v e e l ! — van harte
welkom in onze grote vlaamsnationale kring.
FEEST
Kom je, beste lid ook aanzitten aan het nieuwjaarssouper
van Volksunie-afdeling
Kalken ? Op het menu : frieten
met mosselen tegen 2Ü fr per
hoofd. Op 20 januari moeten
alle
inschrijvingen
binnen
zijn ! Zaal « De Pluim » Koffiestraat, Kalken, op 24 januari
1970 om 20 u.

Merelbeke
V.U.-DRIEKONINGEN
Wel geslaagd drie koningsfeest in de zaal « Vier wegen ».
Bomvolle zaal kinderen die genoten van
het
poppenspel
« P a t s » . Meer dan 300 maagjes
werden met boterkoeken gevuld. Na de voorstelling was
het één zee van gele ballonnetjes met de benaming Volksunie die de straat doortrok.
Met lede ogen zien de politieke
tegenstanders
dergeljk
sukses aan.
JONGEREN V.U.
Zondag 15 februari voor de
eerste maal ons eigen tee-dan-

wu.
s a n t aan Merelbeke-statie. Inkom 10 fr. We dansen van 14
tot 20 uur. Iedereen welkom.

Sint-Niklaas
2de NACHT VAN EUROPA
« Brussel Europese hoofdstad
m a a r vooral, onze hoofdstad ».
Zaterdag 17 januari 1970 gaat
in Hotel Serwir de 2de Nacht
van Europa door.
Kaarten tegen 90 f. verkrijgbaar op het arr. sekretariaat :
Verdurmenstraat 6, Sint-Niklaas, tel. 76.51.30.
De kaarten krijgen een volgn u m m e r en geven recht op een
plaats in de grote zaal, mits
vóór 20.30 u u r aanwezig te zijn.
Twee orkesten : Louis Neefs
en zijn orkest. Ronny Clark en
het orkest Buddy Heyninck,
kleinkunst met Miei Cools :
Drezentatie : Koen van Meenen.
LEDENVERGADERING
De algemene ledenvergadering van 9 januari werd een
zeer geslaagde aanloop als voorbereiding tot de gemeenteverkiezing. Voor een ruim en aandachtig publiek sprak volksvert. M. Coppieters over de effektieve werking en de noodzaak van de V.U. als onpozitiepartij. Mr J. Verniers gaf daarna een overzif^ht over de w e r king van de V.U-fraktie in de
gemeenteraad. Met muziek en
worstenbrood eindigde deze interessante avond.
LIDM/VATSCHAP EN
ABONNEMENT
De mensen die om diverse reden hun lidgeld of abonnement
op « W I J » niet hebben hernieuwd kunnen zich in orde
stellen via Alb Aendenboom.
Kazernestraat 79.

STEUN UIT BRABANT
Onze oproep tot steun voor
de uitgave van een eigen blad
kende reeds sukses. Een arbeider stuurde 40 fr in, hij was de
eerste die in gesloten briefomslag 2 bankjes van 20 fr instuurde. Deze eersteling woont
echter te... St Pieters Leeuw
nabij Brussel! Het gaat vermoedelijk wel om een uitgeweken Bruggeling, die we trouwens hier meteen van h a r t e
danken. Zullen echter de bnigse leden, simnatizanten en W i l lezers zich de loef laten afsteken door brabantse Bruggelingen ? Dat mag zeker n i e t !
Daarom herhalen we onze oproep : stuur minstens één bankje van 20 fr aan onze sekretaris J. Naessens, Ontvangersstraat 10, Brugge, met vermelding «voor het afdelingsblad».
Dank bij voorbaat. Het eerste
n u m m e r is al in de maak, zorgt
er mede voor dat het zo rap mogelijk verschijnt, want er moeten nog vele n u m m e r s voleen.
Draagt uw « t o n » bij voor
200.000 tonners te Zeebrugge !

De Haan
VLAAMS DANSFEEST
Zaterdag 31 januari te 8u30
gezellig vlaams dansfeest in het
« Elektrisch Cirkus » (Mispelburg), Vosseslag 94-96 Klemskerke. Dansorkest « The Ostend
S t a r s » . Kaarten (40 fr.) bij het
V U. sekretariaat, Vo.sseslag 15,
Klemskerke of door storting op
pc rek. 41.48.31 van N. Mahieu,
Klemskerke. Iedereen hartelijk
welkom.

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

WEST-VUANDEREN
Blankenberge
DANSAVOND
Op 25-1-70 treden de vrienden
van « Were-di» terug in aktie
m e t een tweede knal-dansavond. In zaal « Breughel » de
Smet de Naeyerlaan 141. Inkom
gratis.
WENSEN
Het plaatselijk bestuur wenst
aan al zijn leden en simpatizanten een gelukkig en voorspoedig nieuwjaar.
Wij hopen op een aktieve en
voorbeeldige medewerking van
al onze vrienden, in de zware
strijd die ons te wachten staat
bij de gemeenteverkiezingen in
1970.
Ook ware het wenselijk dat
onze leden wat meer samen
kwamen in de « B r e u g h e l »
hetgeen enkel de werking kan
ten goede komen.
GEMEENTEVERKIEZINGEN
Wij vestigen er de aandacht
op, dat degenen die een plaats
wensen op nze lijst verzocht
worden zich ten spoedigste te
melden op het sekretariaat : de
Smet de Naeyerlaan 141 te
Blankenberge.
LEDEN
Talrijke nieuwe leden werden er ingeschreven. Bent u
reeds lid ? Neen, schrijf spoedig in bij de sekretaris J. Tersi,
de Smet de Naeyerlaan 141.
SOCIALE DIENST
Indien sommige behoeftige of
sociaal misdeelde mensen kennen aarzelt niet om deze personen te melden, wij zullen helpen met alle beschikbare middelen.
Brugge ( s t a d )
EEN LAATSTE DUW
Voor de abonementenslag is
er nog een bijkomende inspanning nodig, om tot een goed
rezultaat te komen. Nu de
feestdagen voorbij zijn vragen
we al onze leden dat ze elk
minstens 1 nieuw abonnement
zouden werven en er alleszins
zelf een nemen wanneer ze nog
geen abonnee zijn. Stuur uw
aanvraag of de naam en adres
van een gegadigde in bij de sekretaris, J. Naessens, Ontvangersstraat 10 (niet 9 zoals bij
vergissing opgegeven), Brugge.

IN MEMORIAM
Onlangs overleed ons trouw
lid, de heer Remi Maddens.
Zijn hele leven stelde hij in
dienst van zijn medeburgers.
Als goed en overtuigd huisarts
stond hij met h a r t en ziel al
zijn patiënten bij tot het laatste uur van zijn leven. Als
vlaams-nationalist
heeft
hij,
spijts moeilijkheden en tegenslagen, nooit nagelaten, om
w a a r hij kon, bij te dragen tot
de bewustwording en de zelfstandigheid van h e t vlaamse
volk. Wij verloren aan dokter
Maddens een groot man en leider.
Onze afdeling betuigt de familieleden h a a r oprechte deelneming.

Izegem
MOSSELSOUPER
Zaterdag 31 jan. mosselavond
door de afdeling. Alle leden
worden er verwacht in het
Vlaams Huis « T r a p j e o p » om
20 uur. Persoonlijke uitnodigingen volgen.
DIENSTBETOON
ledere ^de zaterdag van de
maand door volksvertegenwoordiger Babyion in het Vlaams
Huis van 10 u tot 10u30.
Kortrijk ( a r r . )
GESLAAGDE F E E S T J E S
Na het zeer geslaagd feest
ingericht door afdeling Tiegem,
kenden ook de feesten ingericht
door de volgende afdelingen
een groot sukses.
Te Marke bewees de talrijke
opkomst dat deze afdeling de
wind in de zeilen heeft.
Te Kortrijk werden kinderen
en ouders ten zeerste geboeid
door
enkele
goocheltoeren,
waarna het vieruurtje en de
geschenkenbedeling
er
een
waar familiefeest van maakten.
Te Lendelede werd in samenwerking met afdeling Heule
een welgelukt kerstfeest ingericht voor de kinderen van de
leden.
Wevelgem en Lauwe richten samen een driekoningenfeest in, opgeluisterd door goocheltoeren
waarna
genoten
werd van de koffie en chocolademelktafel en van de geschenken voor de kinderen.
Zouden zekere opiniepeilingen aangetoond hebben dat de
vrouwen minder belangstelling
betonen voor de V U. dan werd
dit in ons arrondissement glansrijk tegengesproken.
AMNESTIE
HONGERSTAKING
Onder de negen deelnemers
aan deze aktie waren twee leden uit onze afdeling : een jongere : Johan Velghe en een er-

kend weggevoerde Roger Claerhout. Onze hartelijke gelukwensen aan deze kranige kerels
voor wie het woord «vergeven » nog een betekenis heeft.

Oostende (arr.)
LEDENHERNIEUWING
Als eerste
arrondissement
van Vlaanderen kwamen wij
klaar met de hernieuwing van
de leden. Rezultaat : iets meer
dan 95 %. De afdelingssekretarissen en afdelingsbestuursleden verdienen hiervoor een applaus, wat trouwens op de partijraad gebeurde.
DOSFELINSTITUUT
Morgen 18 januari
derde
reeks lessen. We verzoeken alle
deelnemers tijdig aanwezig te
zijn, en een paar «brossers»
van vorige keer, zien we gaarne weer terug.
APR. RAAD
Op zondag 25 januari vergadert de arr. raad te Diksmuide
en de leden zullen zich uit te
soreken hebben over een wijziging aan de statuten inzake
het arr. bestuur. Leden die verhinderd ziin, dienen zich door
een ander bestuurslid te laten
vervangen.

ABONNEMENTENSLAG
Deze verloopt bij ons nog
niet zo goed als n o r m a a l ! Hf.
schoon verreweg het grootste
p a r t van onze lezers vernieuwden, dient er een aanvullende
inspanning gedaan om de afvalligen weer op te vissen.
Oostende (stad)
J E U G D EN POLITIEK
Onze halfjaarlijkse ledenvergadering met verslag van de
werking gaat door op dinsdag
27 januari. Spreker : de h e e r
Reddy De Mey over « J e u g d en
Politiek ».

Winsten...
voor gemeentebeambte, -agent,
onderwijzer,
onze

lokaliteit.
dagsdienst,
235,

bediende.

KORRESPONDENT
Schrijven :

Wordt
in

uw

Verjaar-

Kuringersteenweg

Hasselt 3500

—

T 10.

Medegedeeid
Samenstelling van de
wemmelse bevolking
Van de hand van de heer J.
Van Dooren, uit St MartensLatem (maar afkomstig van
Wemmei) verscheen een brosjuurtje over de samenstelling
van deze zozeer omstreden
brusselse
randgemeente-metfaciliteiten. Hij deed dat aan de
hand van de kiezerslijsten van
1963, 1968 en 1969 (deze laatste
gedeeltelijk). De auteur gaat
eerst de globale samenstelling
van het wemmelse kiezerskoros
na, dan van de groep jon.gere
kiezers, vervolgens per geboortestreek en per leeftijdsgroep,
van de nieuwe kiezersgroep
voor 1969 en bepaling van het
aantal nederlands- en franstaligen Aan de hand van cijfers
en procenten krijgt m e n een
klaar inzicht.
Men kan deze brosjure verkrijgen door storting van 30 fr
op postnr 31.48.35 van J. Van
Dooren, Moeistraat 28 te St
Martens-Latem.

Waarschoot
V R U E VOLKSVERGADERING OVER « HET LEEN »
Zondag 25 j a n u a r i 1970 te
10u30 vindt op het gemeentehuis een vrije volksvergadering
plaats over « h e t L e e n » door
de heren Lampaert en Leloup
van de V.V.V.-Eeklo.

Edegem
KULTURELE KRING
Onze kring h e r v a t zijn aktiviteiten, met een voordrachtavond op vrijdag 23 januari
e.k. te 20 u. in de zaal van het
sportterrein. Prins Boudewijnlaan te Edegem-Elsdonk. De h.
C. Tindemans, komt spreken
over het onderwerp «Toneel
vandaag ! ».
Zaterdag 14 februari e.k.,
wordt in samenwerking met
het ministerie van Nederlandse
Kuituur, een balletavond Lydia
Chagoll ingericht. Op 7 m a a r t
e.k. jaarlijkse dansavond. Beide
laatste manifestaties gaan door
in de zaal «Elzenhof», Kerkplein te Edegem-Elsdonk.

Brussel
DANSSCHOOL ONDER ONS
In de «Graaf van E g m o n t »
zaal Vlaamse Klub, Jules van
Praetstr. 28 alle salondansen,
ook moderne en modedansen.
Inlichtingen en voorwaarden
ter plaatse. ledere zondagavond
van 20 u tot 23 u : vrije oefenavonden. Aanleren van gezelschapsdansen.

Gent
V.M.O
Jaarlijkse
kameraadschapsavond op zaterdag 7 februari te
20 uur in het Vlaams H'i-'s
« R o e l a n d » . Naast ernst " n
luim, bieden wij u een ec'-+e
gentse hutsepot aan voor B'^ "r.
Inschrijven bij Mark Van Hemelrijck, Eendrachtstraat 128,
Gent.

33ste Vlaams Nationaal
Zangfeest
Op 31 mei in het Sportpaleis
te Antwerpen onder het m o t t o
« Vlaanderen, land zonder grenzen ».
De voorbereidingen voor deze jaarlijkse i n d r u k w e k k e n d e
manifestatie van het Algemeen
Nederlands Zangverbond v.z w.
in samenwerking m e t V.T B.V.A.B. vorderen op overtuigende wijze.
De
vele
belangstellenden
worden er attent op g e m a a k t
dat de kaartenverkoop vanaf 1
m a a r t a.s. wordt opengesteld
op het Nationaal ANZ-sekretariaat, Oudaan 22-24 (4e verdieping), 2000 Antwerpen of door
storting op postrekening 963 36
van ANZ-Antwerpen, uiterlijk
tot en m e t 20 mei e.k.
P R I J Z E N DER PLAATSEN :
— gerezerveerde zitplaatsen t
125 of 75 fr.
— niet-gerezerveerde zitplaatsen : 50 fr.
— volksplaatsen : 25 fr.
Voor een vlotte en veilige
verzending storte men 5 fr.
meer.

Willem De Meyer zeventig
De enige « b a r d » w a a r o p
Vlaanderen zich nog beroemen
kan, Willem De Meyer, w e r d
op 23 december 1969 zeventig
jaar ! Naar aanleiding h i e r v a n
werd een huldekomitee samengesteld, dat zich tot taak stelt
deze méér dan verdiensteliike
man een passende hulde van
Vlaanderen aan te bieden.
De viering zal plaats hebben
tijdens de e.k. « Dagen van het
Vlaamse L i e d » in februari
1970. Zij zal bestaan uit : de uitgave van een huldeboek, het
aanbieden van een geschenk
aan de gevierde en het inleggen van een grootscheeps-opgevat hulde-koncert in de stadsteestzaa' van Antwerpen.
Men kan toetreden tot het
erekomitee door het storten
van min. 500 fr op P.C. Kredietbank Anselmostr. A n t w e r p e n
nr 14830 voor rek. nr. 1033/13/
02860. Het huldeboek wordt
franco toegezonden aan de toetredenden.
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MEESTERLIJK EN FEESTELIJK WONEN
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daarvoor zorgen wij
600 arbeiders =

1001 mogefijkheden

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN
ANTWERPEN
Meir 18

Tel.: (03)31.78.20

CENT
Onderbergen 43

Tel.: (09)25.19.23(09)25.94.69

GENK
Winferslagstraat 22
Tel.: (011)544.42

LEUVEN
Brusselsesïraat 33
Tel.: (016)337.35
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DE STAKING IN LIMBURG
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BIJ DE FOTO'S
•
De ingang van de mijn te Beringen wordt vrijgelaten, maar
niemand gaat binnen % Lang gezicht : een vakbondsafgevaardigde wordt uitgejouwd
# De sterke arm van de wet weegt
eens te meer op Limburg • Traangas over Waterschei
#
Het stakingspiket haalt de boterhammen boven • Een arbeider uit de Eorinage betuigt zijn solidariteit
•

