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vomum 
De Saeger zit terug op zijn plaats — 

hij gebrek aan liefhehhers-opvólgers —• 
en het incident zou, naar geijkte parle
mentaire uitdrukking, moeten gesloten 
zijn Doch de moeilijkheden heginnen 
nog mair pas. Wat we verleden week 
schreven, werd de jongste dagen op al
lerlei manieren bevestigd : voortaan 
hoort de havenproblematiek thuis in 
hef kommunautaire dossier. 

Voor wat de Saeger bereikt heeft was 
het nauwelijks 'de moeite om ontslag te 
nemen. Hij mag zijn zesjarenplan uit
voeren, maar reeds bij de bouw van de 
slms te Zeebrugge beginnen de moeilijk
heden. Nadat dinsdagavond even de ü-
luzie was ontstaan dat tenminste toch 
deze sluis buiten het kommunautaire 
dossier zou worden gehouden, kwam 
woensdag — na de vergadering van "de 
Waalse Ekonomische Raad en de beslis
sing om de Waalse parlementsleden bij
een te roepen — de ontnuchtering : ook 
reeds daar eisen de Walen kompensaties. 

DE HAVENS 
De krachtlijnen van de komende ont

wikkeling zijn getrokken. De « gema
tigde » Walen houden het bij de eis dat 
in het zesjarenplan en vanaf de zeesluis 
te Zeebrugge iedere frank voor de ha
vens moet gekompenseerd worden door 
minstens evenveel voor Wallonië. Een 
belangrijke en machtige fraktie gaat 
nog verder : zij heeft de vlaamse ha
vens afgeschreven en spekuleert op de 
verbinding met Duinkerke. Deze strek
king heeft hondgenoten in Frankrijk, 
waarmee zij blijkbaar nauw kontakt 
houdt en overleg voert. Het is niet toe
vallig dat dezer dagen ruchtbaarheid 
werd gegeven aan de franse bedoelin
gen om de noordfranse infrastruktuur 
vanuit Duinkerke te doen aansluiten op 
de Waalse om zodoende, na uitschake
ling van de helgische havens, een ver
binding met het Roergebied te verwe
zenlijken. 

De Walen — die vlaamse inmenging 
in hun fundamentele aangelegenheden 
steeds hebben geweigerd — willen tans 
de sleutel voor de vlaamse welvaart de-
'finitief in handen krijgen. Er is vaak 
gezegd dat — hoe dan ook — de be
staansreden van België te vinden was in 
een gemeenschap van belangen. Wan
neer deze gemeenschap echter ophoudt, 
blijft er niets meer over. En dit beleven 
we nu volop in de havenkwestie : het 
op de helling zetten van het allerlaat
ste gemeenschappelijk belang. De ver
antwoordelijken zijn gemakkelijk aan te 
wijzen ! 

Inmiddels moet De Saeger ons eens 
duidelijk maken waar hij zou gestaan 
hebhen, indien de Walen verleden week 
reeds de beschikking hadden over een 
grendel in de grondwet... 

BI) DE STAKING IN LIMBURG 

V.U. TEGEN ESTABLISHMENT 
Wat verwacht men dan eigenlijk van de Volksunie ? 

Dat zij is zoals de anderen en haar eigen standpunten 
ten schande maakt als het menens wordt 7 Dat zij 
doet zoals de sindikaten en haar woord eet als de 
daad moet volgen ? Sinds maanden en met name — 
voor wat de recente evolutie van de toestand in het 
Kempisch Bekken betreft — sinds bijvoorbeeld de 
interpellatie van V.U.-volksvertegenwoordiger Jef 
Olaerts midden 1969 in de'Kamer heeft de Volksunie 
haar standpunt inzake de toestand van het Kempisch 
Bekken steeds weer bekend gemaakt. Wat wij giste
ren zegden, herhalen wij vandaag. De waarheid van 
vóór de staking is niet een mindere waarheid gewor

den omdat er gestaakt wordt. Wel integendeel : er 
zijn nu méér dan ooit redenen — menselijke én so
ciale redenen - ^ om aan die waarheid trouw te blij
ven. Wij verdedigden de kempische arbeiders vóór 
de staking, in tempore non suspecto zoals men dat 
pleegt te noemen. Wij laten hen vandaag niet in de 
steek, want dan zouden wij onszelf en onze opvattin
gen in Se stee'k'moeten laten. Deze konsekwente hou
ding — te midden van zoveel halfslachtigheid en 
regelrecht verraad — is een doorn in de ogen van 
velen, die dan maar hun armzalige toevlucht zoeken 
in de bewering « dat het de Volksunie louter om elek-
toraal voordeel is te doen » 

De Volksunie staat deze dagen 
in de politieke arena helemaal al
leen ; zij biedt het hoofd aan de 
frontale aanvallen van gans het 
belgisch establishment. De par
tijen, de sindikaten, de ambtena
ren van het Kolendirektonum, de 
duistere kapitalistische machten 
die de touwtjes in handen hou
den : zij vormen een gesloten 
groep en zij hebben één gemeen
schappelijke vijand : de Volks
unie. 

Deze samenballing van a l l e 
krachten wraarover het establish
ment beschikt wett igt het vermoe
den, dat de inzet van de strijd 
zeer hoog moet zijn. En inder
daad, alhoewel het momenteel 
gaat om een schrijnend menselijk 
en sociaal probleem, namelijk de 
gerechtvaardigde looneisen van 
de limburgse mijnwerkers : de to
tale inzet overschrijdt het kader 
van de staking en stelt de vraag 
naar de leefbaarheid van het kem
pisch bekken. De uiteindelijke in
zet is, of Limburg al dan met eeu
wig een kolonizatiegebied zal 
blijven. 

Er zijn de jongste dagen zonder
linge zaken gebeurd. De Volks
unie hield verleden week vrijdag 
een perskonferentie, waarop Jef 
Olaerts zijn flink met cijfers en 
feiten gestoffeerd dossier over de 
limburgse mijnen bovenhaalde. 
Sindsdien is er uit het Kolendi-
rektorium — dat anders zo spaar
zaam is met informatie — een 
stortvloed van berichten en gege
vens gevloeid naar de kranten en 
de overige grote nieuwsmedia. 
Het lijkt op een poging om de 
kern van de zaak te verdr inken 
in een massa cijfers en details. 

Onkontroleerbare cijfers en de
tails. Onkontroleerbaar tenminste 
voor de Volksunie, die zich ge
plaatst ziet voor de muur die he t 
establishment heeft opgetrokken 
rond, de bronnen van informatie 

en dokumentatie. Onkontroleer
baar ook voor de publieke opinie. 
Een oppozitiepartij beschikt niet 
over de middelen om door te 
dringen tot in de geheime kluizen 
van het establishment. Zij kan al
leen maar vermoeden — en in dit 
geval wéét zij — dat in deze klui
zen een geheim bewaard wordt 
dat niet onthuld mag worden, om
dat anders een der pijlers van het 
establishment zou instorten. 

In dit nummer lichten wij een 
tip van de sluier op. We brengen 
op pagina 9 de tekst van een ui
terst belangrijke toespraak die de 
heer Lycops, direkteur-generaal 
van de n.v. Kempische Steenkool
mijnen, enkele weken geleden ge
houden heeft voor de Limburgse 

Ekonomische Raad. Men zal de 
heer Lycops niet kunnen ontzeg
gen dat hij terzake bevoegd is en 
men zal bij hem vergeefs naar 
Volksunie-smetten zoeken. Welnu, 
de direkteur-generaal van de K.S. 
is van oordeel dat in het kempisch 
bekken een budgetair evenwicht 
kan worden bereikt en dat de lim
burgse mijnen onafhankelijk van 
staatstoelagen kunnen gesteld 
worden, indien er onmiddellijk 
wordt voldaan aan de rechtmatige 
eisen inzake verkoopprijzen en in
zake aanwerving van personeel, 
eisen die hij verder in zijn rede
voering heeft toegelicht. l3e heer 
Lycops verklaarde letterlijk : 
« door de staatstoelagen, toege
kend aan de Kempische Steen
koolmijnen, wordt de staalnijver-
heid gesubsidieerd. Misschien zou 
ik verder moeten gaan en zeggen 
dat een groot gedeelte van de 
winsten van de belgische staalnij-
verheid worden geboekt op de rug 
van de Kempische Steenkoolmij
nen, dus de gemeenschap ». 

Men leze en herleze deze be
schuldiging uit de mond van een 
uitermate deskundige. En men zal 
vaststellen dat de limburgse kool-
mijnen gelegen zijn op het kruis
punt van essentiële belangen van 
gans het establishment. Limburg 
kolonizatiegebied, omwille van de 
luikse metaalindustrie. Lage prij
zen voor de limburgse kolen maar 
dus ook lage limburgse lonen. 
Staatssubsidiëring vervolgens om
wille van de winst der metaalba-
zen. Sindikale onverschilligheid 
of kwade trouw omwille van het 
zwaartepunt aan leden — en dus 
aan inkomsten — in de metaal
industrie En noem maar op ont
rafel vezel na vezel het touw, 
waarmee men de limburgse mijn
werkers wil wurgen 

Het gaat om 15 percent nu. In
derdaad ! Maar het gaat nog om 
véél meer 
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WAAROM BESCHEIDEN ? 

Graag wil ik even antwoor
den aan S.G. te Brussel, die het 
blijkbaar niet nam dat men het 
optreden van de heer Hulpiau 
bestempelde als « hulpeloos ». 

Of vergeet men soms hoe de
ze A.C.V-vrijgestelde langs de 
provinciale en nationale koóp-
tatie in de politiek genarachu-
teerd werd ? Hij werd slechts 
voor het eerst rechtstreeks ver
kozen in 1968, als tweede van 
Alva Struye op de V.D.B.-lijs-
ten, wat toelaat te konstateren 
dat hij dus nooit als Vlaming 
werd verkozen, maar steeds be
hoord heeft tot het profitari-
aat ! 

De klap op de vuurpijl kwam 
toen deze « strijdende » Vla-
mmg op de vraag van de dame 
van « Le Peuple » of de « c o n 
cessions » voor de Vlamingen 
« impossible ou difficile » wa
ren, als antwoord gaf « dif
ficile »... 

Als we dit alles kritiekloos 
moeten aanvaarden, dan kun
nen we gerust de boeken slui
ten en van Lamme Goedzak 
een Vlaamse Leeuw maken ! 

W.V., Brussel. 

VOGELVANGST 

Onlangs hoorde ik in het ra-
dioprogrammr « Aktueel » spre
ken over een wetenschappelijk 

Grole leus: 
GLAZEN en M0NTU1EN. 
Gratii voor verieUrdei, 
HersUllmgen in e.gen werVKuii. 

Walter ROLAND 
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10 9fc lofling op veitoon deïer. 

onderzoek verricht door een 
professor van de rijksuniversi
teit Gent i.v.m. de vogelvangst. 

Jaarlijks worden in ons land 
een 15 miljoen vogels gevan
gen. Te Antwerpen is bv. 8.5 % 
van de vogelvangst bestemd 
voor de komsumptie. 

De vraac of de vogelvangst 
een 'jport (vooral voor de klei
ne man) is, wordt in het rap
port weer'egd Men vindt er 
alle klassen der bevolking : 
60 % lage en 40 % uit midden-
en hogere klassen. 

Daarenboven paraziteert de 
vogelvangst louter op de na
tuur, terwijl bij visvangst en 
iacht dan to 'h nog (tenminste 
bil goed beheer) aan nieuwe 
in^T-"ng wordt gedaan. 

Het on?ebrpi'^°lde gebruik 
van de giftige stoffen eist daar
enboven nogmaals iaarliiks de 
dood van miljoenen vogels in 
ons land. 

De V.U.-kaderleden zullen ze
ker benieuwd ziin wat meer te 
vernemen over dit rapport Kan 
dit gebeuren '' 

J.C , Neeroeteren. 

PENSIOEN 
DER ZELFSTANDIGEN 

Volgens de minister van Fi
nanciën is de begroting in even
wicht en dat zonder n 'euwe be
lastingen. Hij zei er echter niet 
bij dat de oude belastingen 
steeds maar verhogen. Het be-
grotmggevenwi/^ht wordt ook 
mede bepaald door de schrap
pingen op de begroting van 
landbouw, op kindertoeslag 
en pensioenen der zelfstan
digen. Dat xijn immers geen -
Belgen. , Om ' belastingen en 
sociale bijdragen te betalen 
zijn ze wél « dierbare landge
noten » ! Volgens de eerste mi
nister is er geen geld voor de 
zelfstandigen om hun pensioen 
aan te passen aan de levens-
noodwendigheden. Ze kunnen 
gerust sterven van honger en 
kou op hun eenzaam zolder
kamertje. Als de hoge heren 
maar in weelde kunnen leven. 

Daarbij, de miljarden hebben 
ze nodig voor het leger : dat 
brengt immers de welstand in 
het land. Die krijgen dan ook 
een « welverdiend » pensioen, 
gaande van honderdtwintig tot 
vijfhonderdduizend fr. Voor 
diegenen die werken en slaven 
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voor de welvaart van hun land, 
daarvoor is er niets ! Ja, onze 
kristelijke ministers mogen fier 
zijn op hun « rechtvaardig be
stuur van het land »... 

R.B., Torhout. 

INSTUDEREN 

Indien wij goed ingelicht 
werden, doet het A.N.Z. een be
roep op de jeugdbewegingen 
die deelnemen aan het a.s. 
Zangfeest om een lied van Miei 
Cools vooraf goed in te stude
ren, ten emde de samenzang 
(die soms heel wat te wensen 
overlaat) van dit stuk te doen 
lukken. 

Dat kan men alleen maar 
goedvinden ! Mogen wij echter 
ook van de A.N.Z.-beheerraad 
verwachten dat hij hetzelfde 
verzoek zou richten tot de 
jeugdverenigingen cm bv. «Het 
Gebed voor het vaderland » 
van wijlen Gaston Feremans 
vooraf in te studeren ? Of is 
dit lied niet meer « in » ? Wan
neer de jeugd dit prachtig lied 
eens ernstig wou instuderen, 
zou men zich niet zoals voor
gaande jaren moeten ergeren 
wanneer de vlaamse jeugd daar 
triomfantelijk staat opgesteld 
zonder de mond open te doen. 

R.L., Mechelen. 

De indeks van de kleinhan
delsprijzen is dus in 1969 met 
ongeveer 4,5 Vc gestegen. De 
mensen lezen dit maar begrij
pen niet welke diefstal dit voor 
de spaarders betekent. 

Vóór '14 stortte men voor mij 
op de Spaar- en Lijfrentekas de 
som van 30 fr met het lofwaar
dig doel mij, als ik 65 jaar zou 
geworden zijn, een appeltje 
voor de dorst te bezorgen. 

Als ik dan 65 jaar geworden 
ben heb ik ongeveer 600 fr ge
trokken. Wat betekent nu dit 
appeltje voor de dorst ? 

Uit gemakzucht en zelfs uit 
berekening laten onze regeer
ders maar begaan. De staats
schuld bedraagt nu ongeveer 
600 miljard frank maar na een 
jaar heeft deze 600 miljard 
slechts een werkelijke waarde 
van ongeveer 573 miljard een 
jaar terug zodat onze regeer
ders op de kap van de spaar
ders gerust de staatsschuld 
iaarliiks met 27 miliard frank 
kunnen verhogen (in ciifers) 
zonder de werkeli jke staats
schuld te verhogen (in koop
kracht) . 

K.C., Turnhout. 

VLAAMSE PERS... 

Het is juist, wat « WIJ » reeds 
herhaaldelijk en terecht aan de 
kaak stelde : een volledig ka
mer- en senaatsverslag moet 
men om een of andere duistere 
reden met gaan zoeken in onze 
Vlaamse dagbladen; noch min
der iets over de door onze man
datarissen ingediende wetsont
werpen.. . Wel kan men dat vin
den in «La Libre Belgique», 
het weze dan met een vitriool-
saus overgoten of in een ver
wrongen kontekst geplaats t ! 

Buiten dit politiek vergelij
kingspunt is er nog een ander 
om nog maar niet van onze an
dere kranten te gewagen. Daar 
waar een «Gazet van Antwer
pen » nog een ernstige poging 
doet om een gekommentarieer-
de ekonomische bladzijde tus
sen te lassen, is deze bij de 
Vlaamse el i tekrant «De Stan
daard » meer dan een sof. 

De zo gesmade oude tan te 
« La Libre Belgique » biedt ons 
iedere dag een uitgebreide, 
veelzijdige en vlugge ekono
mische berichtgeving en me t 
het weekeinde als ekstra nog 2 
speciale bladzijden vol finan
cieel nieuws.. . Wordt ook op 
dat domein de Vlaming nog 
voor Piet Snot aanzien ? 

Dat de kleine vlaamse beleg
ger met zijn krant menig keer 
in de kou blijft staan mag u i t 
het volgende blijken. De brus-
selse beurs bleef het laatste 
jaar zeer gevoelig voor de ups 
and downs van Wall Street, m e t 
andere woorden als het regent 
te New-York, drupt het 's an-
derdaags te Brussel (Pari js 
heeft afgedaan). «De « L i b r e » 
geeft iedere dag een gekom-
mentar ieerd verslag van de 
slotkoersveranderingen a ldaar 
de dag te voor; haar lezers h e b 
ben aldus een richtli jn voor 
hun operaties dezelfde dag op 
de beurs te Brussel. En de 
vlaamse belegger met « Stan
daard » op zak ? Twee dagen 
later, als het effekt van Wall 
St reet alhier verrekend is, kan 
hij als verklar ing krijgen voor 
de koersschommeling in Brus
sel de letterlijk vertaalde kom-
mentaar uit de « Libre » van de 
dag tevoor! 

H.D., Brugge. 

De redaktie draagi; geen ver
antwoordelijkheid voor de in-
houd der gepublicieerde lezers-
brieven. Ze behoudt zich he t 
recht van keuze en inkort ing 
voor. Over de lezersbrieven 
wordt geen briefwisseling ge 
voerd. 

van de reéaktie 
.t»iiua j»antfiKiv e r 

Brussel, 23 januari 1970» 
Betr»: klein Vlaanderen. 

We kregen van een lezer uit Suid-^frika ("haha, 
daar heb je nu het bewijs voor de rassistische 
samenzwering", hoor ik al een paar jongens grin
niken), we kregen dus uit Zuid-Afrika een l e -
zersbrief met volgende aar)hef ; 
"Hoewel ek nie vlaams van geboorte i s nie, vloei 
die vlaamse bloed nog baie sterk deur mij are. Mij 
grootouers aan beide vader- en moederskant i s van 
Staden afkomstig. Na ek verneem is dit ook die 
tuiste van vermaarde Vlaminge soos Guido Giselle, 
Stijn Streuvels en generaal Charles de Gaulle. Al-
aal onverdrote taalvegters wat 'n onskatbare 
diens aan hulle vaderland bewijs het". 
Nou, nou : Giselle én Streuvels én de Gaulle, 
alTial t a a l v « ^ i « uit dat éne Staden, het i s des 
Guten toch wel een beetje zu viel^ 
Je kan natuurlijk lachen met zoveel onkunde. Maar 
je kan jezelf ook afvragen : waar juist op de 
kaart van Zuid^frika l igt ergens Bloemfontein. 
En jezelf bekennen, dat je het eerst eens moet 
gaan opzoeken. 
Voor een Zuid-Afrikaan, een lank, een Rus, een 
Chinees of een Australfër i s West-Europa niet 
het centrum van het heelal, doch slechts een 
schiereiland je van één groot kontinent• Ergens 
op dat schiereilandje heeft een vlieg een plek
je gemaakt, op wereldbolfoomaat net.iets groter 
dan Vlaanderen. 
Voor ons kan het knettergek lijken, maar van héél 
ver bekeken i s Charles de Gaulle inderdaad een 
halve Stadenaar. En een taalvegter ook a l , maar 
dan 0!ageke,erd .t Wu 
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dan maar wat hij zijn hele leven lang 
gedaan heeft : hij « schoot bij » ; hij 
hielp om de Stichting leefbaar te maken 
en haar werking op dreef te helpen. 

rloe een dubbeltje rollen kan.. . 
Zijn vrienden konden hem en hij kon 

Vlaanderen geen mooier geschenk ge
ven dan deze Stichtmg, die jonge histo
rici en publicisten op het spoor van de 
vlaams-nationale strijd zal brengen. 

• « Vijfmaal neen aan de V LI » 

het niet 

De bekende historicus Arthur De Bruyne op de perskonferenüe van de stichting 
dr. De Paep. Senator De Paep luisterde toe. 

Verjaardagsgeschenk 

de 
"stichting 
dr. de paep 

'(red.) Verleden week zaterdag werd 
op een perskonferentie te St Niklaas de 
oprichting meegedeeld van een « Stich
t ing dr. Gerard De Paep » die tot doel 
heeft, de geschiedschrijving over de 
vlaams-nationale strijd te bevorderen 
en de publikatie van degelijke histo
rische studies aan te moedigen en te 
steunen. Hiertoe kan de vereniging pr i j 
zen toekennen volgens een door de 
raad van beheer goedgekeurd regle-
mpnt. 

Alvorens haar -eigenlijke werking te 
beginnen heeft de «Stichting dr. Gerard 

De Paep» 'n simbolische ereprijs toege
kend aan dr. Hendrik Elias voor zijn 
vierdelig werk « 25 jaar Vlaamse Bewe
ging 1914-1939 ». 

De prijs 1970, ten bedrage van tien
duizend fr, kan toegekend worden aan 
een onuitgegeven korte studie over het 
probleem Brussel, die vóór 1 juni 1970 
in het bezit moet zijn van de Stichting. 
Meer inlichtingen hierover zal de Stich
ting (M. Coppieters, sekretaris. Mees
ters t raat 161, Nieuwkerken-Waas) graag 
bezorgen aan geïnteresseerden 

De Stichting wordt voorgezeten door 
de gekende historicus Ar thur De Bruy
ne ; de heer Van Woensel is ondervoor
zitter, volksvertegenwoordiger M. Cop
pieters sekretaris ; de overige leden zijn 
de heren Walter Claessens, Roger 
Geerts, Jan-Pie ter Maes en Raf de 
Paep. 

Deze Stichting is eigenlijk een (late) 
uitloper van de viering in 1968 van dr. 
Gerard De Paep's zeventigste verjaar
dag. Eigenlijk is dat onjuist : onze sena
tor werd in 1968 inderdaad zeventig, 
maar hij weigerde zich daarvoor te la
ten vieren. Wél kon hij instemmen met 
een viering van een halve eeuw vlaams-
nationale strijd, zoals die gesimbolizeerd 
wordt in zijn persoon En dan moest die 
viering maar meteen nut t ig zijn voor de 
Vlaamse strijd. 

De vrienden van dr. De Paep brach
ten vijftigduizend fr bijeen, Maurits 
Coppieters kreeg de schitterende idee 
van een Stichting en de feesteling deed 

van Vlaamse 
senatoren 
(van haegendoren) In de kranten van 

verleden week vrijdag kon men lezen 
dat de senaatskommissie voor Nationale 
Opvoeding de dag voordien praktisch 
volledig gewijd was aan voorstellen van 
wet van de Volksunie. Drie ministers 
(Lefèvre, Vermeylen en Dubois) en de 
zwaargewichten van de kleurparti jen 
waren aanwezig. 

Nu is het in de hoffelijke sfeer van 
de senaatskommissies niet zo erg, te zijn 
« de machtige die zich het sterkst voelt 
wanneer hij alleen is». 

Het komt mij echter voor dat de lezers 
van « W I J » het recht hebben, meer te 
vernemen dan hetgeen de dagbladpers 
meedeelt . 

In september 1968 dienden wij een al
gemeen en sluitend voorstel van wet in 
om orde te scheppen in de bestaande 
wanorde van het universitair onderwijs 
en het wetenschappelijk onderzoek. Het 
werd als brosjure verspreid en tevens 
ondersteund door de publikatie van het 
«Zwar tboek van de vlaamse achter
stand in het wetenschappelijk onder
zoek», door interpellaties, tussenkomsten 
en parlementaire vragen. 

Voor onmiddellijke bespreking afge
wezen in de senaatskommissie werden 
de voornaamste onderdelen van het 
voorstel nadien afzonderlijk ingediend 
om de regering opnieuw voor haar ver-
antwoordeliikheid te stellen. Het zijn 
deze voorstellen die verleden week door 
de kommissie werden behandeld, name
lijk twee technische en drie zogenaamde 
« kommunauta i re » voorstellen. 

De technische voorstellen behelzen 

het s tatuut van de universiteiten : een
zelfde statuut en eenzelfde behandelmg 
voor alle instelhngen (vrij of Rijk) wat 
betreft de essentiële punten, de finan-
cies en de rechtszekerheid van perso
neel en studenten; daarnaast dezelfde 
vrijheid voor alle instellingen (vrij of 
Rijk) om in een eigen bestuursregle
ment vernieuwing en inspraak van 
allen te organizeren en de eigen sfeer 
en interpretatie van iedere instelling re 
waarborgen: daarenboven wettelijke be
scherming van de benamingen. 

Met deze technische voorstellen van 
eenvoudige « publieke moral i tei t» was 
de regering danig verveeld. Zij durft 
het met aan, tegen zoveel traditionele 
misbruiken op te tornen. Om de zaak 
warm te houden en ze niet te laten be
graven heb ik aanvaard, deze voorstel
len stuksgewijs of bij wijze van amende
menten op regeringsontwerpen opnieuw 
in te dienen. Ik hoop op de steun van de 
kontestatie van studenten, vorsers en 
de besten onder de hoogleraren om eni
ge zindelijkheid in de warboel te ver-
kri-gen. 

Van meer brandend politiek belang 
zijn de voorstellen tot verdeling van de 
kredieten voor het wetenschappelük 
onderwijs volgens de bevolkingsver
houding in de kategorie der 18 tot 25-
jarigen en de kredieten voor het weten
schappelijk onderzoek volgens demogra
fische verhoudingen. Deze rechtvaardi
ge eis wordt door de gehele vlaamse 
openbare mening gesteund, ook door 
hen die geen federalisten zijn, ook door 
de brede bazis van de vlaamse C.V.P. en 
B.S P. en vooral door alle vlaamse kul-
tuurverenigingen. 

Dat de franstaligen in de kommissie 
deze algemeen-vlaamse rechtseis zouden 
bekampen, lag normaal in de politieke 
lijn. In bewuste kommissie-vergadering 
waren de Vlamingen echter in de meer
derheid ! Welnu, moge Vlaanderen akte
ren dat de senatoren van de drie t radi
tionele partijen (en onder hen ook zoge
naamde «ha rden» ) de rechtvaardige 
kredietverdeling niet hebben gesteund. 
Ik stond alleen met deze elementaire 
vlaamse rechtseis. . 

Ik verzoek de lezers van « Wij», he t 
bij alle gelegenheden en overal bekend 
te m a k e n ! De vlaamse kleurparti jen 
dulden niet alleen de grendels, m a a r 
hanteren ze zelf tegen het meest simpe
le vlaamse recht. 

Ik troost er mij mee dat mijn « kom
missie-nederlaag » echter een overwin
ning betekent voor de vlaams-nationale 
gedachte : de mandatarissen van de t ra
ditionele partijen kunnen de meest ge
wone rechtsgelijkheid aan Vlaanderen 
niet bezorgen. Ook de «goede vlaams
gezinden » onder hen niet, al zouden zn 
wel willen. Doodeenvoudig omdat zij 
vastzitten in het bestel van hun on-
vlaamse partijen, het bestel van een 
unitair België, het bestel van hun rege-
ringskombinaties. 

Tijdens een perskonferentie in 
een brussels hotel maakte de 
Vlaamse Volksbeweging de balans 
op van het jaar 1969 en kondigde 
ze haar akt ieplannen voor 1970 
aan. 

GROEI VAN GEDACHTEN 

Inleidend stelt de V.V.B, vast 
da t het jaar 1969 als vrij negatief 
voorkomt op het vlak der gemeen
schapsbetrekkingen, waarop toch 
wefnig werd verwesenli.ikt. De 
V.V.B, konstateert echter dat het 
voorbije jaar wél belangrijk was 
inzake groei der gedachten, waar
bij kwam vast te staan dat de 
geesten reeds verder zijn geëvo
lueerd dan het regeringsprogram
ma inzake staatshervorming. De 
fronten werden nog meer afge
lijnd door het aanmatigend en on
redelijk eisenpakket van een aan
tal franstalige Brusselaars. 

Opvallend was dat op één dele
gatie na de kommissie der 28 de 
door de regering voorgestelde 
grendelprocedures als ondoelmatig 
en zelfs schadelijk beschouwde. 
Pozitief was ook dat praktisch alle 
vlaamse vertegenwoordigers de 
faciliteiten als nadelig beschouw
den en vooral dat verzet werd 
aangetekend tegen verdere ge
biedsuitbreiding van Brussel. 

ONAFWENDBAARHEID 
De V.V.B, stelt vast dat er op de 

tans ingeslagen weg geen terug
keer mogelijk is. Begin 1970 be
vindt men zich overigens in een 
paradoksale toestand. Enerzijds 
wijst het officiële verslag van de 
28 er op, dat de leden de vernieu
wing van de staat willen vestigen 
o.m. steunend op de vaststelling 
dat de uni taire staat door de ge
beurtenissen volledig achterhaald 
is. Doch anderzijds is " geen par
lementaire meerderheid voor he t 
enig waarachtige alternatief, na-

beroepsHALVE 
bekeken 

meiijk een aan de belgische wer
kelijkheid aangepast federaal be
stel. Het was nochtans sinds de 
grote staking van 1960 voor ieder
een duidelijk dat grondige hervor
mingen onafwendbaar waren Men 
is echter volkomen in gebreke ge
bleven om van deze essentiële op
dracht ernstig werk te maken. 
Vooral het anti-historisch karak
te r van de voorgestelde grendel
procedures en biizondere meerder
heden tekent zich scherp af tegen 
de algemene tendens naar verrui
ming van de autonomie. Hoewel 
er een duidelijk verzet was t e ï e n 
grendels en bijzondere meerderhe
den volstond het, dat de kleine 
groep van de P.S.C, de regering 
moeilijkheden dreigde te berokke
nen, opdat men opnieuw zou po
gen dit stelsel aan het vlaamse 
land op te dringen. De V.V.B, stelt 
nu vast dat men in h^t zo gewich
tige historische werk van de 
grondwetsherziening de voorkeur 
geeft aan de tiidelijke stabiliteit 
en het voortbestaan van een rege
ring boven de toekomstige stabili
tei t van de staat en de bestaans
mogelijkheid van het nationale ge
heel. 

KRACHTLIJNEN EN BRUSSEL 

Als krachtl i jnen voor een oplos
sing stelt de V.VJB. voorop : een 

fundamentele optie ten gunste 
van een totale oplossing. Een ko-
herent plan dringt zich op. De 
keuze tussen unitarisme en fede
ralisme is onafwendbaar gewor
den. Ten tweede vraagt de V.V.B. 
dat nu eindeh'ik eens een duide
lijke en eerlijke keuze zou ver
r icht en een samenhangend plan 
vastgelegd en onverwijld uitge
werkt worden waar dit reeds mo
gelijk is. Ten derde wordt ge
vraagd te verzaken aan vervalsin
gen, irrealisme of dubbelzinnig
heid. In dit verband verwerpt de 
V.V.B, het verbinden aan het fede
ralisme van de zgn. vrijheid van 
de huisvader en de uitbreiding van 
de brusselse agglomeratie. 

Inzake Brussel is de V.V.B, van 
mening dat de voorkeur moet 
gaan naar een grondige en recht
vaardige oplossing, liever dan naar 
een overhaaste en onder druk van 
de huidige machtsverhoudingen 
halfslachtige regeling. De algeme
ne voorzitter mr. Daels zei hier 
nadrukkeli ik dat de tijd ten voor
dele van de Vlamingen werkt. Er 
mag in geen geval afgeweken wor
den van de grondstelling dat Brus
sel geen derde gemeenschap 
vormt, doch 'n gezamenlijk gebied 
is van vlaamse en waalse gemeen
schappen. Er dient ook volgens de 
V.V.B scherp gereageerd te wor
den tegen de idee, Brussel af te 
schrijven : Brussel is een stuk 

Vlaanderen, Brussel opgeven en 
volledig laten verfransen is Vlaan
deren verminken zoniet onthoof
den en betekent de verfransing 
van Vlaams-Brabant. In geen ge
val mogen de uitslagen van de 
aanstaande gemeenteraadsverkie
zingen misbruikt worden om 
Vlaams gebied bij Brussel in te lij
ven. Het s tatuut der randgemeen
ten is een nationale kwestie. Er 
werd terzake herinnerd aan het 
Atlantisch Handvest en aan het 
UNO-nakt. waarbij Beleië aange
sloten is en die beide uitdruklr«"liik 
de vrijwaring van errond- en woon
gebied van de erkende volksge-
meeuschappen waarborgen. 

AKTIE IN 1970 

In haar werking voor 1970 zal de 
V.V.B. een grote plaats aan Brus
sel inruimen door het inrichten 
van talrijke en zo verspreid moge
lijke voorlichtingsvergaderingen, 
teneinde de vlaamse openbare me
ning voor het vraagstuk te sensi-
biJizeren. Het is de bedoeline de 
vlaamse gemeenten nauw te be
t rekken in de aktie voor de brus
selse randgemeenten, o.a. door zo
genaamde kopoeling van gemeen
ten. Behalve studie, vlaams-waals 
overleg, voorlichting nzake fede
rale staatshervorming, het inri'-h-
ten van politieke debat- en aktie-
klubs zal ook grote aandacht be
steed worden aan de «ociaal-eko-
nomische problemen, integrerend 
deel van de Vlaamse Beweging. 
Wie daaraan nos mocht twiif'>I<>n 
werd reeds tot de orde geroepen 
door de havenkwestie. het in"i ' ' ' 'nt 
De Saeger en de limburgse mün-
stakingen. De V V.B bevestigde 
trouwens op deze ner«hiieenkomst 
haar solidariteit met dp limhnrgse 
stakers, want hun striid i»; ook een 
Vlaamse strijd, essentieel gericht 
op menselijke bevrijding. 



Wil 

• V.E.V.-Michielsen 

geen 
industrieel 
muzeum 

(aco) Albert Michielsen is een bril
jant akademisch gevormd ekonoom en 
een voorspoedig zakenman — handelaar 
in ruwe diamant — aan wie we slechts 
één verwijt kunnen maken : hij is te 
bescheiden. Terwijl zoveel onbekwamen 
druk doen en zich kunstmatig op de 
voorgrond dringen, speelt dr Albert Mi
chielsen te veel in de rezerve. 

Men heeft hem dinsdag nog eens ge
hoord in de radio, toen hij als lid van 
de raad van beheer van het Vlaams Eko-
nomisch Verbond enkele standpunten 
inzake ekonomische expansie voorhield 
en kommentaar uitbracht op het desbe
treffende regeringsontwerp. Alles wat 
hij zei kunnen we onderschrijven zon
der voorbehoud. 

De regering komt met een totaal 
nieuw wettelijk begrip voor de dag. 
waarover we de eerste maal hebben ho
ren spreken in de tekst van Eyskens' re
geringsverklaring: de zogenaamde voor-
uitgangskontrakten. Naar men zegt 
heeft de regering het begrip overgeno
men van de franse ekonomische poli
tiek. Dr Michielsen waarschuwt dat 
men met die nieuwe metode niet mag 
verzeilen in een topzware nieuwe admi
nistratie. Hij ziet de schim van weeral 
nieuwe administratieve rompslomp en 
van nieuwe misbruiken opdagen. Hij 
dringt daarom aan op nauwkeuriger 
besprekingen met de bevoegde bedrijfs-
organizaties. 

Met verkeerd opgevatte expansie-po
litiek kan men van België een indus
trieel muzeum maken, zei dr Michiel
sen. De expansiekredieten moeten voor
behouden blijven aan de oprichting van 
moderne en vooruitstrevende bedrijven 
en bedrijfstakken. Het doel is niet, met 

overheidssteun zomaar de werkplaatsen 
te vermenigvuldigen. Wanneer men dat 
laatste doel te rechtstreeks nastreeft, 
handelt men op lange termijn verkeerd. 
Tenslotte deed dr Michielsen een voor

stel dat strookt met een van de funda
mentele opvattingen van de Volksunie : 
in het wetsontwerp worden ontwikke
lingszones van de eerste, tweede en der
de kategorie voorzien en op die bazis 
zal de overheid haar kredietbeleid voe
ren. Een andere verdelingsbazis lijkt 
dr Michielsen verkieslijk. Beter is het 
hiervoor bestemde budget in twee schij
ven te verdelen : 60 % voor Vlaanderen. 
de rest voor Wallonië, gelijklopend met 
de bevolkingsverhoudingen. Waarna elk 
landsgedeelte zelf de projekten uitkiest 
die voor overheidspromotie in een van 
de drie kategorieën in aanmerking ko
men. 

De Volksunie zal zich inspannen om 
uit het regeringsontwerp te halen wat 
er voor Vlaanderen in zit, en aandringen 
op wijzigingen in bovenvermelde zin. 
Is het een utopie dat er, over de partij-
grenzen heen, zo iets als een algemeen-
vlaamse konsensus tot stand komt ? 

En de zelfstandigen ? 

bazispensjoen 
VOOP 

iedereen 
(bw.) Andermaal hield Reimond Mat-

theyssens een sterk pleidooi voor een 
nationaal bazispensioen, tijdens de be
spreking van de begroting van Midden
stand in de Kamer. 

Met de bestaande pensioenen voor de 
zelfstandigen kunnen de bejaarden on
mogelijk een menswaardig bestaan lei
den. Tienduizenden leven in behoeftige 
omstandigheden. Voor hen is de ouder
dom geen gezegende leeftijd zoals men 
dat vroeger placht te noemen, maar de 
somberste periode uit hun bestaan. Het 

is onwaardig van een welvaartstaat, dat 
hij een gedeelte van zijn bejaarden laat 
verkommeren. En niet alleen onwaar
dig, maar ook hoogst onrechtvaardig. 

Reimond Mattheyssens heeft er al de 
begrotingen vanaf de pensioenwetge-
vmg in 1956 tot deze van 1970 op na ge
keken : aan sociale kredieten, rekening 
houdend met de getalsterkte van beide 
groepen, hebben de zelfstandigen circa 
30 miljard minder gekregen dan de 
werknemers. Een sociale, vooruitstre
vende partij zoals de Volksunie zal 
steeds de sociale vooruitgang voor de 
werknemers steunen, maar niet alleen 
voor hen doch ook voor de zelfstandi
gen. 

In de sektor der pensioenen is de eni
ge oplossing het invoeren van het na
tionaal bazispensioen, waardoor aan al
len — zo werknemers als zelfstandigen 
— een hoog levensminimum wordt ver
zekerd. 

Reimond Mattheyssens verdedigt sinds 
jaren de sociale gelijkheid zoals zij in 
het Volksunieprogramma is opgenomen: 
gelijk bazispensioen, gelijke kinderbij
slagen en verbeterde ziekte- en invali
diteitsverzekering. Voor ons hebben al 
de kinderen gelijke rechten, hebben al 
de bejaarden recht op een onbezorgde 
oude dag en heeft iedereen recht op ge
zondheid. 

« Vlaamse » baronnen 

"wordt rijk" 
inde 
praktiik 

Xa.l.) « Wordt rijk » : de beruchte op
roep van Frans Van Cauwelaert (of hem 
toegeschreven) berust op de verwach
ting dat rijk geworden Vlamingen, te
vens Vlamingen blijvend, de Vlaamse 
invloed in het land zouden vergroten. 

Ook nu weer zijn er mensen die alle 
hoop stellen op de « rijkdom » die Vla
mingen verwerven. Ongetwijfeld wor
den er, vergeleken bij vorige laren, in 
Vlaanderen hogere lonen verdiend en 
minder werkloosheidsvergoedingen uit
gekeerd. Toch is de triomfalistische 
hoop dat wij het op die manier zó maar 
gaan toegesmeten krijgen niet gewet
tigd. 

Weer een voorbeeld! 
De koning heeft zoeven de heer D., 

erfgenaam-schoonzoon van de zeer rijk 
geworden, zeer goede Vlaming Van Gij-
sel (Sarma) tot baron verheven. De 
Heer D. is een man van de frans-brus-
selse hogere bourgeoisie. 

Hoeveel fortuinen van vlaamse wroe-
ters die rijk werden gingen er niet over 
in de handen van het frans-belgische 
grootkapitaal ? Hoeveel oer-vlaamse fa
miliebedrijven staan er niet op het 
punt, over te gaan in frans-brusselse 
groepen ? Of in amerikaanse groepen 
onder frans-brussels beleid ? 

Twee konkluzies ! 
Is de adel niet perfekt uit de tijd ? 

Moet adel, verworven door geld, dan al
leen dienen tot het voordelig uithuwe
lijken van de dochters ? Krijgen wij na 
de oer-adel, de adel van Napoleon en 
van Leopold I en II nu ook de grootwa
renhuizen-adel ? 

DE WEERSLAG IN WALLONIË 
(aco) De invloed van de stakingen in Limburg was deze week duidelijk merk

baar in de luikse staalnijverheid. Cockerill-Ougrée-Providence geraakte in ern
stige moeilijkheden. Op het ogenblik dat we dit schrijven werkten de cokes
ovens, blijkens een mededeling van Cockerill zelf, slechts op 70 % van hun 
kapaciteit. Wat de staalvoortbrengst betreft: daar bedroeg de produktievermin-
dering globaal gezien geen 30 %, maar naar gelang van de aard van de produktie 
werd de toestand er toch ook al kritisch. 

Bij Espérance-Longdoz staakte men 
sedert 6 januari, wegens redenen die 
met de Kempen niets te maken hebben. 
Eerst legden 78 elektriekers het werk 
neer en ingevolge hiervan viel de helft 
van het bedrijf stil. Toen we dit schre
ven bedroeg het aantal stakers bij Espé
rance-Longdoz 2.500 personen, wat onge
veer 50 % van de hele personeelsbezet
ting is. 

De cokes-oven van Espérance-Longdoz 
te Flémalle werkte nog slechts op 30 % 
van zijn kapaciteit. De toestand wordt 
er nijpend, vermits Espérance-Longdoz 
voor 80 % van zijn cokesbehoeften van 
Limburg afhangt. 

De beurs geeft zich rekenschap van 
deze kritische toestand De koersen van 
vermelde staalondernemingen zijn in de 

jongste dagen gevoelig gedaald. 
Wat de aandelen van de kempische mijn-
maatschappijen betreft, die zijn tame
lijk ongevoelig voor wat er in en rond 
de mijnen gebeurt. Ze zijn namelijk om
gevormd tot holdings en immobiliënven-
nootschappen en produceren geen kolen 
meer, sedert één enkele maatschappij 
voor het hele bekken de exploitatie 
heeft overgenomen. In die ééngemaakte 
maatschappij van het kempisch bekken 
vervult de overheid een hoofdrol, zodat 
ook langs die kant de verantwoordelijk
heid en schuld van de regering zwaar 
doorwegen. 

De voortschrijdende verlamming van 
de staalnijverheid in het Luikse delen 
we niet mee als een zegebulletin. Doch 
de schade die aldus door heel het bel-

gisch bedrijfsleven wordt geleden, zal 
een nieuw bezwarend element zijn in 
het dossier van de regering en van de 
aan het establishment gebonden vakbe
weging. 

Indien de vakbondenleiders zich ver-
de laten verleiden om als hulptroepen 
van 't kapitalisme te fungeren, gaan we 
nog moeilijke tijden tegemoet. Dan valt 
de doelmatigheid weg van een sociale 
techniek die we op zich zelf niet ver
werpen, namelijk de sociale programma-
tie op lange termijn. Die techniek is ver
derfelijk als hij als rezultaat heeft dat 
de vakbeweging haar oorspronkelijke 
taken in funktie van de loontrekkenden 
verloochent. Dan is het niet uitgesloten 
dat dit land een lange periode van sta
kingen en arbeidskonflikten tegemoet 
gaat, zoals het in de jaren dertig het ge
val is geweest. 

Wij hadden ons de ontwikkeling van 
de sociale betrekkingen anders voor ge
steld, maar als het moet zullen we het 
geheel der arbeidsrelaties in dit land op 
de helling zetten, tot de vakbeweging 
opnieuw van de arbeiders is en geen 
knechtendienst bewijst aan gemonopo-
lizeerde en ongekontroleerde machten. 

Ons treffen, naast de sociale } 
en politieke, vooral enkele 
menselijke — of liever : 
on-menselijke — aspekten bij de 
staking in Limburg. 
Wij zijn niet de enigen geweest 
om met ergernis te vernemen dat 
de regering aan de ingang van 
de mijn het lokaas van de 
eindejaarspremie neerlegde, 
in de hoop dat de vogelvrijen er 
zich zouden laten aan vangen. 
Men moet zich dat voorstellen ! 
Ten eerste is januari bijna 
voorbij, maar de 
eindejaarspremie moest nog 
worden uitbetaald. 
Geen eindejaars-ekstra dus 
op het budget van de 
tnijnwerkersvrouw, 
geen kinderen die kunnen verrast 
worden met een kerst- of 
nieuwjaarsgeschenk : 
de « eindejaarspremie » is een 
vergoeding, die door een koude 
en onpersoonlijke administratie 
uitbetaald wordt 
weken na datum. 
En ten tweede wordt dit geld, 
eigendom van de mijnwerkers 
want ze hebben het verdiend 
door hun werk in 1969, 
gebruikt als chantagemiddel: 
geen werk, geen centen. 
Deze onmenselijke voorwaarde 
wordt gesteld door een eerste-
minister, die gekweekt is bij 
de genade van de oude niechelse 
katechismus, waarin reeds stond 
dat het zonde was « de arbeider 
zijn gerechtvaardigd loon te 
onthouden »... 

Voor dit « akkoord » maken 
de vakbonden zich sterk : hun 
taak is het, de arbeiders er toe 
aan te zetten om het lokaas 
te komen pakken en hen meteen 
een schop achter de broek te 
geven : vooruit nu, aan het werk ! 
Men spreekt over korrupte 
vakbonden in Zuid-Arnerika, 
over sindikale rackets in de 
Verenigde Staten. Men kan zich 
de reis naar andere werelddelen 
sparen; het schouwspel is ook 
in ons land te bewonderen. 
Een bovengronder in de 
kempische mijnen haalt in 
uitzonderlijke gevallen een 
uurloon van 50 fr. De sindikale 
bonzen te Beigem of t • 
St Genesius-Rode — waar ze 
bijeengekropen zitten in de 
« villas de standing » — betalen 
méér aan hun kuisvrouw. Netto. 
Plus een maaltijd. 
Na Zwartberg en hun trieste rol 
in dat konflikt hebben de 
sindikaten nooit meer vaste 
kempische grond onder de voet 
gekregen. Zij zagen hun kans 
einde van vorig jaar, toen de 
nieuwe sociale programmatie op 
touw moest worden gezet. Men 
zou eens gaan zien wat men zou 
gaan zien ! Vijftien procent 
opslag moest er komen, zoniet 
zou er gestaakt worden. Zo stond 
het, zwart op wit en zéér 
strijdbaar, tot voor twee maand 
in « De Volksmacht ». 
De mijnkommissie zegde neen, 
de vijftien procent kwam er niet 
en toen de mijnwerkers zich 
klaar maakten om de daad bij 
het sindikale woord te voegen, 
werden zij in de steek gelaten. 
IJskoud. Gelijk men de 
spreekwoordelijke baksteen laat 
vallen. Want ergens zijn arbeiders 
inderdaad bakstenen geworden, 
gebruikt of weggegooid 
al naar gelang de behoefte, 
bij het optrekken van de 
on-ver-gan-ke-lij-ke triomfboog 
ter ere van de macht der bonzen. 
Drie weken staking. 
Drie weken zonder bemiddeling 
of toenadering. 

Drie weken van we-zullen-wel-
zien-wie-hier-de-baas-is. 
Stakers worden uitgehongerd 
en met hun eigen geld gelokt. 
Zoals in de vorige eeuw... 

dia 
Genes. 
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ABONNEMENTENSLAG 
We waren verleden week vrijdag te Hasselt 

voor de mijnwerkersbetoging en we hadden en
kele eksemplaren - kersvers van de pers - van 
« WIJ » meegenomen. Men rukte ze ons daar in 
Limburg letterlijk uit de hand en we kregen 
meteen een demonstratie van de behoefte, die op 
kruciale ogenblikken ontstaat naar onafhanke-
'fijke, radikaal-vlaamse voorlichting. 

Aan onze propagandisten en kaderleden is 
het, in deze behoefte te helpen voorzien. Ze zijn 
daar trouwens^ in het kader van de abonnemen
tenslag, volop mee bezig. En met een steeds heter 
wordend rezultaat : ook deze week kwamen heel 
tuat nieuwe abonnementen binnen. 

Meer dan de helft van de arrondissementen 
zitten tans in de goede groep. Het zijn Antwer

pen ( hoogst in absolute cijfers ) , Leuven, Brus
sel, Tongeren-Maaseik, Mechelen, St Niklaas, 
Gent-Eeklo, Turnhout, Kortiijk en Oudenaarde 
( hoogst in procentuele cijfers ) . Achteraan in de 
rangorde is er nu toch ook een beetje schot ge
komen, zodat we de namen van de lantaarndra
gers maar barmhartig in de pen houden. 

De afdelingen die deze week het best piesteer-
den waren Burcht, Antwerpen-Stad, Gent. Etps-
Kwerps en St Martens-Bodegem. 

We willen deze week de afdeling Melsele eens 
in de bloemetjes zette,n. Dat zij totnogtoe niet 
vermeld werd, berust eigenlijk op een misver
stand : de sekretaris van Zwijndrecht rekende op 
het sekretariaat te Brussel een reeks abonnemen
ten af, die ten onrechte alle op het aktief van 
Zwifndrecht werden geschreven. Een deel ervan 
hoort echter thuis op het palmares van Melsele. 
De twee - Melsele én Zwijndrecht - behoren zo
doende tot de kopgroep van de zeer goede afde
lingen. 

V.U. OP HET SCHERM 

Volgende week donder
dag, 29 januari, is de 
Volksunie weer aan de 
beurt met haar maande
lijkse politieke tribune 
op het tv-scherm. Er zui
len enkele aktuele onder
werpen worden behan
deld, terwijl tevens aan
dacht wordt geschonken 
aan het partijprogramma 
inzake hinders, zoals het 
volgende maandag op een 
perskonferentie zal wor
den voorgesteld. 

Al onze lezers stem
men donderdag te 19u35 
beslist af op Brussel-Ne
derlands l 

LEDENSLAG 

We zijn de kaap van de drie
duizend nieuwe leden voorbij 
en meteen is bijna één derde 
van de tegen midden 1970 te 
bereilcen streefnorm reeds be
reikt. Dat de tienduizend ruim
schoots zullen worden overtrof
fen, staat tans reeds vast. 

We danken onze kaderleden 
en propagandisten die dergelij
ke flinke rezultaten weten te 
boeken, terwijl toch de leden
en abonnementenslag gelijktij
dig dienen te worden gevoerd. 

STAMINEEPRAAT 

Van den Boeynants is de 
grootste «horrible simplifica-
teur» die in gans de belgische 
politiek te vinden is. Hij heeft 
te Maisières op een P.S.C.-bij-
eenkomst zijn mening gezegd 
en ze twee dagen later schrifte
lijk in « Le Soir » herhaald over 
het stakingskonflikt in Lim
burg. 

Hij had gelezen, zegde hij, 
^ t de limburgse staking een 
bedreiging vormde voor de 
taikse staalgieterljen Daarin 
**S hij een sprekend voorbeeld 

voor de onderlinge ekonomi-
sche afhankelijkheid van de 
twee landsgedeelten en dus een 
sluitend bewijs voor de noodza
kelijkheid van het unitarisme. 

Met zo'n brusselse staminee-
praat moet V.d.B. alvast niet 
meer in Vlaanderen aankomen. 
Daar weet men inderdaad, dat 
het ,kempisj:h kolenbekken 
steeds in een staat van afhanke
lijkheid ten opzichte van de 
Waalse industrie gehouden 

werd, 't is trouwens één van de 
redenen waarom men in Lim
burg staakt en waarom men in 
Vlaanderen steeds meer federa
listen vindt. 

« FASCISTEN » ^ 

We hebben het al vaker aan 
de stok gehad met de B.R.T. op 

het gebied van de berichtge
ving. Maar daarbij zegden we 
steeds duidelijk dat we het had
den tegen de top, tegen het 
partijen-establishment dat daar 
de lakens uitdeelt. Over de jon
gens van de nieuwsdienst had
den we ons niet te beklagen. En 
we geloven trouwens, dat alle 
kijkers en luisteraars het daar
mee eens zijn : in vaak onmo
gelijke omstandigheden ver
richten de radio- en tv-joerna-
listen doorgaans goed werk. 

Dat is niet de mening van de 
vakbonden. Zij vinden dat ra
dio en tv te veel aandacht heb
ben geschonken aan de staking 
in Limburg En zij achten het 
onverantwoord, dat de leiders 
van een niet door hen goedge
keurde staking óók aan het 
woord mogen komen. Radio en 
tv hebben zich naar hen te 
schikken : hun waarheid moet 
maar meteen de waarheid van 
iedereen zijn. 

Minister Major is nog een 
stap verder gegaan : hij heeft 

^ ,^e joernalisten van de BR.T. 
gescholden voor « fascisten ». 

Wie cl? échte fascist is, daar
aan twijfelt niemand : hij die 
de vrijheid van informele wil 
onderdrukken en de joernalis
ten intimideren. 

Onze volksvertegenwoordigers Coppieters, De 
Facq, Mattheyssens en Wouters gaven verleden 
dinsdag volgende petitie af aan de ambassadeur 
der Sovjet-Unie te Brussel : « Als volksvertegen
woordigers van de Volksunie hebben wij de eer 
volgende petitie tot U te richten. Bekommerd om 
de individuele rechten van vrije meningsuiting 
op artistiek en politiek gebied en met een diepe 
bezorgdheid over het lot van de nationale min
derheden in uw land ( Oekratners, Tartaren, 
Balten en anderen ) zijn wij zo vrij U hiermee 
als vertegenwoordigers van het vlaamse volk, te 
vragen : ten eerste dat U aan de gezagdragers 
van uw land onze eis zoudt overmaken tot vrij
waring var, de individuele rechten en menings
uiting en van de. onvervreemdbare rechten op 

zelfstandigheid en zelfbeschikking van de 
volkeren. Ten tweede eisen wij derhalve : a. dat 
de gevangenen vrijgelaten worden die om hun 
politieke of artistieke vrij heidsuitingen worden 
vervolgd ; b. dat de leiders van zelfstandighetds-
bewegingen in uw land voldoende vrijheid krij
gen ; c. 'dat uw land alle voogdij over andere 
volkeren zou opgeven. Ten derde : bekommerd 
om het lot van een vlaamse student, de heer Vik 
Van Brantegem, die zondag jl. te Moskou werd 
aangehouden omdat hij opkwam voor de vrij-
heidsuiting in uw land en voor de vrijlating van 
politici, artiesten en vrijheidsnationalisten, vra
gen wij de onmiddellijke vrijlating en repatrië
ring van deze student naar ons land ». Deze ah-
tie sluit aan bij die voor Grieken en Basken. 

In het geregeld weer
kerende weekend - pro
gramma van de franstali-
ge t.v. «Face a la presse» 
werd de uit zijn ministe
riele as herrezen minister 
De Saeger ondervraagd 
over de omstandigheden 
waarin zijn ontslag en 
zijn remkarnatie zich vol
trokken hadden. 

Onverwachts — maar 
vermoedelijk opzettelijk 
— week De Saeger af van 
zijn onderwerp en zei 
plots « Je suis devenu fé-
déraliste par fatalisme ». 
Ik ben federalist gewor
den uit fatalisme. 

Elke unitarist die zijn 
standpunt opgeeft en 
overschakelt naar het fe
deralisme, versterkt van
zelfsprekend de pozities 
van de Volksunie, die in 
alle bescheidenheid mag 
zeggen dat ze inzake de 
promotie van de federa
listische gedachte baan
brekend werk verricht 
heeft. In die zin is De 
Saeger's bekering pozitief 
te beoordelen. 

Maar niemand zal ons 
verhinderen dat we bij 
deze gelegenheid neen, 
geen oude koeien uit de 
gracht halen, maar toch 
wel even onze dossiers 
doorbladeren en mijme
rend stilhouden bij de tal
rijke krantenknipsels die 
aantonen, met welke on
redelijke en soms beledi
gende hartstocht de ge
wezen unitarist De Sae
ger ons is te lijf gegaan. 
Onze enige fout was noch
tans, dat we als vlaams
nationalisten vroeger dan 
de herboren minister van 
Openbare Werken een 
juist inzicht hadden in de 
grondwettelijke vraag
stukken van dit land. 

Het was De Saeger die 
destijds de dwaze slogan 
heeft gelanceerd « dat fe
deralisme geen politiek, 
maar een vluchtmisdrijf 
was ». Het was De Sae
ger die zei. dat men in 
België tussen ernstige 
mensen niet meer over 
federalisme kon spreken 
en dat dit dossier voor 
goed werd opgeborgen. 

Dat is zeven a acht jaar 
geleden. Verstandiger 
C.V.P.-ers hebben in die 
nu al ver achter ons lig
gende dagen bij De Sae
ger aangedrongen om 
niet zo kortzichtig en 
smalend over het federa
lisme te spreken, maar 
hun waarschuwingen wer
den door de toen nog 
brooddronken coming-
man op zijn welbekende 
grijns onthaald. 

Er zijn nu in Vlaande
ren al zeer veel federalis
ten en him aantal zal snel 
toenemen. We zijn niet 
van plan, elke bekeerling 
te begroeten met een 
bloemlezing uit anti-fede
ralistische verklaringen. 
Dat zou kleinzielig zijn. 
Maar we maken een uit
zondering voor de unita-
ristischc Saulus De Sae
ger die, nadat hij van zijn 

unisterieel paard was 
gevallen, recht gekropen 
Is pis een federalistische 
Paulus. 
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Volksvertegenwoordiger Raskin en onze nieuwe limhurgse sena
tor hardy m de stakingsbetoging van verleden zaterdag. 

DE P.V.V.-ERS 

«Een hoer die met iedereen 
Maar bed gaat» : deze omschrij
ving is bijna zo oud als de libe
rale partij en ze blijft volop 
toepasselijk op de P.V.V. 

In de mijnwerkersbetoging 
verleden zaterdag lieper er een 
paar blauwe provincieraadsle
den mee; de grotere goden had
den zich afzijdig gehouden. 
Achteraf verscheen er dan nog 
ir «Het Laatste Nieuws» een 
bericht van de P.V.V.-Limburg, 
waarbij de partij de deelne
ming van de provinciemanda
tarissen als een persoonlijk ini
tiatief bestempelde. 

Willy De Clercq had de be
togers een vage schriftelijke 
betuiging van simpatie laten 
geworden. Toen die tijdens de 

meeting op de hasseltse Markt 
voorgelezen werd, hief de luis
terende massa onmiddellijk een 
flink awoert-geroep aan. De li
berale haring bakte niet en 
Willy De Clercq was er aan 
voor de portkosten. 

De P.V.V.-bedoeling was dui
delijk : in Limburg heimelijk 
de betoging een heel klein beet
je steunen met louter elektora-
le bedoelingen; buiten Limburg 
mocht dat absoluut niet gewe
ten zijn, want simpatizeren met 
stakers is taboe in de bazen-
partij 

OBJECTIF 72 

« Objectif 72», de beweging 
die streeft naar een hergroepe
ring van de waalse federalisten, 

heeft verleden zondag te Na
men gekongresseerd. De parle
mentsleden van F.D.F.-R.W. 
waren aanwezig, evenals de 
kristen - demokratei. Persoons 
en Califice en de socialist Yer-
na. 

De beweging heeft bevestigd 
dat ze tot een samenballmg wil 
komen van alle federalistische 
en progressistische krachten in 
Wallonië. 

Alhoewel Yerna de enige so
cialist-met-naam op de verga
dering was, zal Collard toch 
maar matig te spreken geweest 
zijn over het kongres, dat hem 
konkurrentie aandoet op zijn 
lievelingsvlak : dat van de ver
zameling van alle progressis
tische krachten. 

NIEUWE CHANTAGE 

Na P.S.C.-voorzitter Servais 
heeft ook ondervoorzitter Des-
marets nog maar eens herhaald, 
da. de grondwetsherziening de 
hoofdbekommernis is van de 
P.S.C.-ers en dat de regering 
daar nu eens met een frontale 
aanpak moet aan beginnen. 
Zijn toespraak — verleden 
week vrijdag voor de R.T.B.. 
radio — hield opnieuw de nau
welijks verholen dreiging in, 
dat de P S.C.-ministers het zou
den afstappen indien zij de 
grendels niet kregen. ,̂  ^ ,^ ^^ 

De grondwetsherziening zit 
echter vaster dan ooit in het 
slop en dat de grendels er zou
den komen is méér dan twijfel
achtig. De P S C.-ers weten het 
ook, maar zij gebaren van 
krommenaas. Zij zijn hoege
naamd niet gehaast om het 
woord bij de daad te voegen : 
nog nooit kreeg zo'n onbedui
dende politieke groep zoveel 
ministeriele portefeuilles. 

Inmiddels vereenvoudigt de
ze herhaalde chantage de zaken 
niet : vroeg of laat zal de 
P S.C. toch haar eigen woord 
moeten gestand zijn, wil zij 
niet weggelachen worden door 
haar kiezers. En de huidige re
gering — zopas nog geschokt 
door het incident De Saeger — 
heeft niet veel nodig om hele
maal te kapseizen. 

VIK VAN BRANTEGEN 
Vik Van Brantegem, Kempenaar, student pol en soc aan de 

gentse universiteit, pro-preses K.V.H.V, geraakte met één slag in 
het wereldnieuws toen hij te Moskou een voorstelling van « My 
fair Lady » overhoop zette door pamfletten te verspreiden, waar
in vrijheid wordt geëist voor de russische kunstenaars en inteU 
lektuelen die vervolgd worden omwille van hun opvattingen. Om 
te gaan kontesteren in de politiestaat die de Sovjet-Unie nog 
altijd is, moet er 'n grote dozis onbaatzuchtig idealisme, mense
lijke bewogenheid en fizische moed aanwezig zijn. Onbaatzuchtig, 
sociaal bewogen en moedig : we kennen Vik Van Brantegem en 
we kunnen getuigen, dat hij deze eigenschappen inderdaad heeft. 
Hij is méér dan een kontesteerder : hij is een non-konformis-
tisch kontesteerder, een zeldzaamheid ook in deze tijd van salon-
of pantoffelkontestatie. Vik Van Brantegem is een vertegen
woordiger van de generatie, voor wie wereldburgerschap iets 
vanzelfsprekend blijkt: onrecht aan het andere eind van de klein 
geworden wereld wordt even scherp aangevoeld als onrecht even 
om het hoekje. Vandaar zijn engagement voor de Derde Wereld, 
voor de baskische slachtoffers van de Franco-diktatuur, voor de 
griekse slachtoffers van het kolonelsregime. Als non-konformist 
weigert hij echter, aan eenrichtingsverkeer in de kontestatie te 
doen. Hij neemt het op tegen het onrecht in eigen land, is daar
om een overtuigd volksnationalist en komt op voor amnestie. En 
hij gaat naar Moskou, doodgewoon zoals iemand anders een 
ticketje voor de tram neemt, om in de russische hoofdstad even 
zijn mening te gaan zeggen : dat de verdediging van de mense
lijke waardigheid een volle invet waard is. En desnoods ook hon
gerstaking, gevangenis of strafkamp. 
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^f PUBLIK" ZONDER PUBLIEK 

_ Gelukkig de mens die weet dat hij, naast enkele 
(hopelijk eerder zeldzame) grote dwaasheden, ook 
voortdurend kleinere vergissingen, dwaasheden en 
fouten begaat. Sommige van die vergissingen kan 
men gemakkelijk opbiechten. Bijvoorbeeld dat men 
de gelegenheid liet voorbijgaan, enkele maanden 
geleden, een nummer van het nog nieuwe duitse 
weekblad « Publik » wat grondiger te bekijken. En 
20 komt het dat Nemrod vandaag niet met zeker
heid kan vertellen hoeveel bladzijden dat weekblad 
telt, maar het heeft zowat het formaat van « Wij » 
en is waarschijnlijk niet dikker. « Publik » is een 
katohek weekblad, maar dat volledig onafhankelijk 
wil zijn van de bisschoppen en zeker van alle par
tijpolitieke binding ; een « open blad » dat men in 
het modetaaltje van deze tijd als eerder « links » 
betitelt. Alles samen genomen — en als men niet 
aan de woorden blijft hangen — een aantal dingen 
die aantrekkelijk en simpatiek aandoen. 
_ Veiligheidshalve is het goed vooraf op te merken, 

aat het hier helemaal niet gaat om « Publik » in 
zover dit blad zich hoe dan ook bezig houdt met 
godsdienst of met binnenkerkelijke verhoudingen ! 

Het gaat hier uitsluitend om de sociologische ont
leding van het verschijnsel dat toevallig de naam 
« Publik » draagt. 

Enkele weken geleden werd in de « buitenlandse 
noten » van ons blad gewezen op de financiële 
aspekten van « Publik ». In november van vorig 
jaar werd immers beslist, dat nog eens dertien mil
joen d.m. zouden besteed worden aan het in leven 
houden van dit blad. Er was daarover nogal wat 
betwisting geweest, iets wat toch heel begrijpelijk 
is want het gaat toch niet om een kleinigheid. Uit 
een volledige informatie blijkt nu dat kardinaal 
Doepfner van München toen zei, dat « alleen een 
mirakel Publik kon redden ». En zie, in deze tijd 
waarin zo iets blijkbaar niet meer gebeurt en zelfs 
niet meer mag gebeuren, het mirakel kwam er. 
Twee-derden van de tweeëntwintig bisschoppelijke 
financiële kommissies weigerden wel de bijkomen
de dertien miljoen mark, maar zij werden dan toch 
toegekend uit de buitengewone fondsen die voort
komen uit de verkoop van kerkelijke eigendommen. 
Maar (en dit is het grote nieuws ! ) die dertien 
miljoen zijn niet een toelage om de altijd moeilijke 

begintijd te financieren, doch een jaarlijkse bijdra
ge tot in 1973 Een jaarlijkse bijdrage blijken ook 
de vijftien miljoen mark te zijn waarmee het blad 
begon. Wat een droom : een weekblad te kunnen 
uitgeven met jaarlijks, buiten de gelden die voort
komen uit de verkoop, achtentwintig miljoen mark. 
Dat IS omgerekend driehonderdvierenzestig miljoen 
belgische franken ! 

Al deze inlichtingen komen uit een betrouwbaar 
want (als men dit ironisch zeggen mag) gelijkge
zind blad. De omrekening in belgische franken 
stond er natuurlijk niet bij. En evenmin de volgen
de berekening : gesticht in mei 1968, had dit blad 
in november 1969 eindelijk een oplage bereikt van 
zestigduizend exemplaren. Verkoopcijfers kennen 
we niet. En dan telt het publiek toch in de eerste 
instantie zeventien miljoen duitse katolieken in het 
bereikbare deel van Duitsland, en verder — vermits 
men toch de oude, enge grenzen wil doorbreken — 
een nog ruimere groep van mogelijke lezers. Dat 
betekent dan, hoe ongelooflijk het ook lijkt, dat per 
jaar en per nummer een toelage van zesduizend fr 
ontvangen wordt ! 

En wij die dachten dat een opinieblad vooral van 
toewijding en belangloosheid moest leven. Dat re-
dakteurs van zo'n blad, uiteraard weinig talrijk, 
op harde stoelen zaten en niet met geld konden 
gooien ! Wij die voortdurend hoorden dat dergelij
ke toewijding en belangloosheid zopas ontdekt wer
den en vroeger niet bestonden. 

Er bestaat een ander kategorie personen, die ook 
het woordje « publiek » bij hun naam voeren en 
die in elk geval minder pretentie hebben ! 

NEMROD. 
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( jeeveedee ) Was 1969 hel jaar van de woelingen onder de 
hogeschoolstudenten ( bezettingen en stakingen in Tilburg en 
Nijmegen, de Maagdenhuis-zaak in Amsterdam ) , 1970 schi]nt 
het jaar te gaan worden waarin de middelbare scholieren zich 
zullen roeren in de algemene aktie voor demokratizering en voor 
het « bij de tijd brengen » van het onderwijs dat zij genieten. 
Waarschijnlijk zullen veel van deze jongeren verklaien dat ze 
helemaal niet « genieten » op hun school, integendeel dat ze 
slachtoffers zijn van verouderde strukturen, van onderwijsvor
men die anaki onistisch zijn getuorden en van eisen die niet 
meer stroken met de moderne ontwikkeling. Ze konden daar wel 
eens gelijk in hebben, maar het is voor veel buitenstaanders een 
moeilijk te beantwoorden vraag of de melodiek die de scholieren 
bij hun akties toepassen, de enig juiste is. En of het waar is dat 
de leraren en direkteuren maar een « vermolmd stelletje > vor-
men die zo spoedig mogelijk aan de kant dienen te luorden ge-
zet. 

We gaan hier trachten tot een redelijk antwoord te komen, en 
wel naar aanleiding van wat zich de afgelopen week afspeelde in 
het stadje Beverwijk, onder de rook van de noordhollandse 
hoofdstad Haarlem. De kontestatie van de leerlingen der zoge
heten Katolieke Pedagogische Ahademie - de sinds enkele jaren 
gebruikelijke benaming voor de vroegere kweekschool, in Bel
gië normaalschool - was immers de laatste dagen, samen met 
Biafra en de moeilijkheden rond de scheepswerven-Verolme, hét 
grote nieuws in Nederland. Aan de beverwijkse school hadden 
zich in november al strubbelingen afgespeeld naar aanleiding 
van een nogal onnozel voorval, zijnde het spelen met gummi
voorbehoedmiddelen door enkele leerlingen. De schoolleiding had 
dit zeer hoog opgenomen, er volgde een gedeeltelijke staking, 
maar tijdens de kerstvakantie werd een kompromis bereikt. Zo 
kon het onderwijs in het nieuwe jaar weer normaal hervat u'or-
den. 

Na enkele dagen echter lokte het bestuur een nieuw konftikt 
uit door een aantal scholieren om geheel onduidelijke redenen 
naar andere klassen te verplaatsen. Er rees jrrotest, de direktie 
reageerde met het schorsen van 'n groep leerlingen en toen waren 
de'poppen opnieuw aan het darisen. Het kwam weer tot een 
staking en een bezetting van het schoolgebouw, er werd een zc)-
genaamde alternatieve 'akademie gesticht en dezelfde leraai die 
twee maanden geleden al de kant had gekozen van de konleste-
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rende studenten, schaarde zich xuederom aan hun kant. Het ging 
hard tegen onzacht met de gebruikelijke toestanden van einde
loze diskussies, gestencilde verklaringen, mislukte bemiddelings
pogingen, txueespalt onder de ouders van de scholieien en ten
slotte ontruiming van de school door de politie. 

Tans zit men met de gebroken pollen én met het oude bestuur, 
dat blijkbaar de belofte om de school te demokratizeren niet ge
stand wil doen. Vermoedelijk zullen verschillende scholieren er 
een jaar studie bij inschieten. En dat de twee « paitijen J> voort
aan erg vriendelijk tegenover elkaar zullen staan, mag wel heel 
sterk betwijfeld worden. Daar komt trouwens bij dat een groot 
aantal andere kweekscholen in Nederland adhezte heeft betuigd 
met de « aktiyisten » van Beverwijk en dat vanuit verschillende 
politieke partijen ( radikalen en socialisten vooral ) morele steun 
aan de protestei enden is toegezegd. 

De feitelijke achtergrond van deze zaak is de uiterst trage 
wijze waarop in Nederland wordt gewerkt aan de verbetering van 
de onderwijzersopleiding. Er is hiervoor door het ministerie van 
Onderwijs en Wetenschappen een werkgroep opgericht, die nu al 
jarenlang vergaderingen houdt. Pozitieve dingen zijn er tot nu 
toe echter niet uitgekomen. Zo is een van de grieven die tegen 
het huidige kweekschool-ondenuijs bestaan, het 'feit dat deze scho. 
len niet als beroepsopleiding worden erkend zoals technische 
scholen en de opleidingen voor maatschappelijke werkers. Het is 
inderdaad hoogst bevreemdend dat een scool die toekomstige on
derwijzers en jeugdopvoeders moei klaarmaken voor hun gewichti
ge taak, een statuut heeft dat overeenkomt met gewone middel
bare scholen waar algemeen vormend onderwijs en dus geen be
roepsopleiding wordt gegeven. Bezwaren richten zich ook tegen 
de al te schoolse indeling der lesroosters en het achterwege blijven 
van een zekere integratie van vakken als aardrijkskunde, ge.schie-
denis en natuurkunde. Op de gewone lagere scholen heeft men 
van deze vakken reeds een kombinatie gemaakt tot een algemeen 
«vak » dat wereld-oriëntatie wordt genoemd. Het is natuurlijk 
een anakronisme dat toekomstige onderwijzeressen en onderwij
zers, die later voor de lagere schoolklassen zullen staan, nauwe
lijks kennis maken met vormen van onderwijsvernieuwing die ze 
zelf zullen moeten gaan toepassen. Zo zijn er nog wel meer klach
ten, bij voorbeeld dat een vak als sociologie oji de kweekscholen 
in het geheel niet aan bod komt. 

Het blijkt echter in de praktijk mogelijk dat op sommige peda
gogische akademies wél vernieuwingen worden ingevoerd die de 
overheid oogluikend toestaat. In Den Haag beseft men namelijk 
heel goed dat er zo snel mogelijk iets moet gebeuren. In Bever
wijk echter wenste het schoolbestuur deze souplesse niet op te 
brengen. De leiding verzette ~ich juist tegen elke verandering die 
niet helemaal klopte met de ( verouderde ) voorschriften. En dan 
is het toch wel te begrijpen dat jonge mensen moedeloos worden 
en in opstand komen. Een opstand die sommigen « terreur » noe
men, maar die in wezen gericht is op spoedige verbeteringen, in 
het belang van de aanstaande onderwijzers én van de kinderen 
die straks aan hen worden toevertrouwd. Omdat het inderdaad 
uitzichtloos is de lange weg te blijven bewandelen, kunnen we 
ons daarom best voorstellen dat men tot akties overgaat. Ook in 
Beverwijk is de eeuwige botsing tussen de generaties aan de gan^. 
De ouderen willen de zaak liefst laten zoals ze steeds geweest is, 
de jongeren voelen de drang van de tijd aait. En daarom willen 
vie gebeurtenissen zoals die zich vorige week voordeden, zeker 
met veroordelen. 

HET VERSHIL 

Enkele dagen geleden betoog-
der. te Leuven zowat tweehon
derd mensen tegen een voorge
nomen vergadering van een 
zich «S tah lhe lm» noemende 
organizatie. die nog niemand 
precies heeft weten te lokali-
ren. Zowel het «Stahlhelm »-
gedoe (voor zover het werkelijk 
bestaat. . .) als de betoging erte
gen behoren tot de belgische 
politieke folklore. Een folklore 
echter die er toch nog maar 
eens in geslaagd was om pro-
vinciegoeverneurs, burgemees
ters, r i jkswachtkommandanten 
en politieofficieren in het gelid 
tr' krijgen om de niet-bedreigde 
orde te handhaven of om de 
niet-bestaande fascistische sa
menzwering te beletten.. . 

Verleden week vrijdag kwa
men te Leuven in alle kalmte 
dubbel zoveel mensen als op de 
patriottieke betoging bijeen 
voor 'n amnestie-meeting. Een 
professor, 'n student, 'n gewe
zen verzetsman en een priester 
voerden er het woord. De toe
hoorders warer. mensen uit 
Leuven en omgeving; geen met 
de autobus van elders aange
voerde manifestanten, zoals het 
wél het geval was bij de vader
landslievende betoging. 

Ziedaar het verschil tussen 
agitatie en demokratie ! 

DE BLOOTLEGGERS 

De « Rode Vaan » bracht ver
leden week, onder de titel 
«Biafra en zijn achtergron
den », 'n artikel van driekwart 
pagina, waarin heel wat infor
matie over de inmengng van de 
oliemaatschappijen in de bia-
fraanse oorlog was verwerkt . 

De «Rode Vaan» is dus be
hoorlijk geïnformeerd. Tenmin
ste toch wat de trieste rol van 
de petroleumbazen betreft. 
Want in het hele artikel van 
zowat 300 a 350 lijnen is er niet 
de minste aanduiding te vinden 
over de rol die de Sovjet-Unie 
in het biafraanse drama heeft 
gespeeld. De jongens van de 

VOOGOIU 

^ 

« Rode Vaan » hebben blijkbaar 
nooit gehoord van de zeer ak-
tieve russische inmenging, van 
de levering van russisch oor
logsmateriaal enzoverder. 

En dan maar « achtergron
den » blootleggen ! 

BLOEDGELD 

Harmei heeft 25 miljoen ter 
beschikking gesteld voor de 
uitgehongerde Biafranen. Het 
bedrag is eerder aan de lage 
kant en geen enkel eerlijk mens 

in ons land zal er bezwaar te
gen hebben, dat er in zijn naam 
en van zijn centen nog wat 
meer zou gegeven worden. 

Inmiddels echter blijft het 
een feit dat er inzake Biafra 
een dubbele geldstroom is. De 
ene bestaat uit de hulp die 
rechtstreeks of namens de be
lastingbetaler naar Nigeria 
wordt gestuurd. De andere be
staat uit de winst, die vanuit 
Nigeria in de zakken vloeit van 
de belgische kanonnenfabrikan-
ten. 

Er m^g nooit vergeten wor
den dat het beleg van Biafra — 
rechtstreekse oorzaak van de 
dood van meer dan twee mil
joen mensen — mede gevoerd 
werd met in België vervaar
digde geweren granaten en ra
ketten. 

« De moordenaars zijn onder 
ons » ! 

VLUCHTMISDRIJF AFGESCHAFT 
In de bekende zondagmiddaguitzending « Face a ia 

presse » werd De Saeger verleden zondag over zijn ha-

venbeleid aan de tand gevoeld door de vlaamse en frans-

talige joernalisten. De sensatie van de uitzending kwam 

helemaal op 't einde, toen de minister van Openbare Wer

ken verklaarde : « ik ben federalist aan het worden uit 

fatalisme ». En hij voegde er aan toe : « Het federalisme 

is aanwezig in de geesten ». De Saeger's uitlating kan niet 

anders worden begrepen dan dat hij tot het besef is geko

men, dat alleen nog federalisme een uitweg biedt uit de 

moeilijkheden en tegenstellingen ; zonder veel geestdrift, 

maar uit realistische overwegingen is de minister tot het 

federalisme gekomen. Vertrokken van een totaal ander 

uitgangspunt is ook Spaak, zoals hij onlangs verklaarde, 

naar het federalisme geëvolueerd. Inderdaad : het tot voor 

kort nog gehoonde federalisme is « aanwezig in de gees

ten » ! Enkele jaren terug — in 1963, als we het goed 

voor hebben — wierp De Saeger zich tijdens een pro-

grammadag van de vlaamse C.V.P. op tot de grote heksen-

meester van het unitarisme en bewoer hij zijn toehoor

ders : «federalisme is vluchtmisdrijf». We noteren met enig 

leedvermaak, dat het belgisch politiek strafwetboek voor

taan een vergrijp minder telt .„ 
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Het belangrijk ogenblik : maandai^ocMend bleven de mijnwerkers voor de mijn ^taan en kwam er 'tl' 
dus niets m huis van de door de stndikaten verwachte werkhervatting. In het lokaas van ae legeung •• 
onder meer vervroegde uitbetaling van de einde jaar spremie (.'), • werd niet gebeten.,-
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IN DE 

KAMER 
PARLEMENTAIRE KRABBELS 

De Saeger is terecht ! Kompleet met 
ministerportefeuille. Men zal zich herin
neren dat De Saeger verleden week ont
slag had ingediend. Hij had terecht ge
oordeeld dat een stel (waalse) potte-
kijkers, die het reeds goedgekeurde 
zesjarenplan voor de havens nog eens 
overhoop zou halen, niet gewenst was. 
De minister was zo balorig dat hij zelfs 
met de premier aanvankelijk geen on
derhoud wou. Hij was gewoon onvind
baar. Allerlei gissingen werden gemaakt 
over des ex-ministers' schuiloord. Eys-
kens moest met zichtbare tegenzin aan 
de joernalisten toegeven dat ook hij het 
spoor bijster was. Het bleek echter alle
maal veel eenvoudiger te zijn geweest 
dan men zich in de verhit te koppen had 
voorgesteld. De Saeger was gewoon 
waar hij altijd was : op zijn kabinet. 
Hij vertikte het alleen de telefoon op 
te nemen. 

Nu is hij terug minister in funktie. 
Het lijkt wel op het eerste gezicht dat 
hij zijn zin heeft gekregen. Het zesja
renplan wordt uitgevoerd en de bestaan
de nationale havenkommissie zal wor
den uitgebreid met vertegenwoordigers 
van de waalse en vlaamse ekonomische 
raden. Zij zullen advizeren over het 
vervoerbeleid, de havenpolitiek incluis. 
Voor de toekomst belooft dat narigheid 
met de waalse broeders, die zullen rem
men bij de valorizatie van de marit ieme 
ligeing van Vlaanderen. En als dat niet 
helemaal lukt. zullen ze af dreigen en, 
kompensaties eisen. Maar ook voor de 
nabije toekomst is de vaderlandse he
mel niet wolkenloos. Delourme, de la
waaierige ondervoorzitter van de Waal
se Ekonomische Raad, is niet helemaal 
tevreden. Hij wil de waalse parlemen
tairen in een vergaderine bijeenroepen, 
daarmee een eis van het Rassemblement 
Wallon — dat ook al niet bijster tevre
den is — steunend. Delourme is zeer 
boos. Deze socialistische bonze van het 
AB.V.V. oordeelt, in opgewonden hi-
per-chauvinistische gaullistische stijl, 
dat Wallonië nog nooit zo'n klinkende 
kaakslag heeft gekregen. 

De waalse socialisten en wat resteert 
van de waalse P.S.C, eisen ook al, dat 
de waalse parlementairen de koppen bij 
malkaar zouden steken. Het « incident » 
De Saeger is dus blijkbaar nog niet van 
de baan en de gewettigde vlaamse ha-
venbelangen zijn nog niet veilig gesteld. 
Zal de regering, die nu achter De Sae
ger staat, stand houden tegen de waalse 
aanval ? 

De Saeger lijkt ditmaal zijn man te 
kunnen staan. Hij deed het uitstekend 
op een t.v.-debat tegen een paar joer
nalisten. Op een vraag antwoordde hij, 
dat hij « fataal » federalist was gewor
den en het federalisme voor onontkom-
baar hield. Hij zei korzelig dat als de 
Walen niet mee wilen betalen voor de 
expansie van vlaamse havens, zij ook 
niet zullen meepraten en de Vlamingen 
alleen de opgave wel aankunnen. 

Tijdens zijn interpellatie over de sta
king van de mijnwerkers heeft Moulin, 
(oud-stalinist, oud-meeloper van de an
ti-stalinist Kroesjtsjof, volgeling van de 
akelige Bresjnjew die Tsjecho-Slovakije 
onder de knoet houdt, tenzij hij intus
sen aan de leiband van Mao loopt) een 
gortig nummer ten beste gegeven. Hij 
beschuldigde er de Volksunie van, om 
politieke redenen, tegen de belangen 
van de arbeiders in hen te steunen in 
de staking en in hun strijd tegen de bon
zen van de sindikaten. De socialisten, 
blij een alibi toegestoken te krijgen, 
juichten de kommunistische pyotsenma-
ker toe. Hoe dwaas de bewering van 
Moulin was, blijkt uit de solidariteits-
staking van de waalse arbeiders. Ook 
door de Volksunie tegen de sindikaten 
opgestookt ? Moulin werd stevig de bols-
jevistische kop gewassen op de Volks-
xmiebanken. 

Jef Olaerts nam het op voor de eisen 
van de mijnwerkers die hij sociaal en 
ekonomisch verantwoord vond. Hij 
deed een scherpe aanval op het Kolen-
direktorium en noemde het kolenprijs-
beleid ekonomische onzin. Hij rekende 
af met verdachtmakingen aan het adres 
van de Volksunie. En betreurde dat de 
smdikale leiders hun troepen in de steek 
laten in een oorlog die zijzelf hebben 
gepredikt. Tot slot deed hij een oproep 
tot de regering om de eisen van de sta

kers in te willigen en een eind te ma
ken aan de staking. 

Piet Leys gaf de minister van Lands
verdediging een paar stevige vegen uit 
de pan. Hij zei dat de minister veel 
heeft gesproken over de aktiviteit van 
de Rijkswacht, omdat er over zijn eigen 
aktiviteit niet veel kan verteld worden. 
Hij stak de draak met de potsierlijke 
opdrachten die men de rijkswacht te 
vervullen geeft. Zo worden de autopla
ten bij Volksunievergaderingen opgeno
men. Spreker behandelde verder het 
probleem van de bezoldiging, dat een 
sociaal probleem is en steeds maar op 
het achterplan wordt geschoven. Hij 
kwam verder op voor het recht van het 
rijkswachtpersoneel, sindikaten op te 
richten en tot de politieke partijen toe 
te treden. 

Nik Claes. 

IN DE 

SENAAT 

Vorige week woensdag stond de se
naatsvergadering in het teken van de 
buitenlandse politiek. 

Voorzitter Paul Struye liet onmiddel
lijk verstaan dat voor deze interpella
ties de normale tijdgrens van een half 
uur niet diende geëerbiedigd. Volgens 
zijn temperament glimlacht of gr innikt 
dan elke senator, omdat hij het zwak 
van de voorzitter voor de buitenlandse 
politiek kent. De kommissie buitenland
se poltiek is immers de aristokratische 
of hoogburgerlijke kommissie, waar de 
leden sigaren aangeboden krijgen... 

Vroeger hoorde men terzake vaak de 
tegenstrijdige meningen van de beide 
socialistische professoren Rolin en De-
housse. Sinds Rolin geslachtofferd werd 
op het socialistisch altaar, schiet alleen 
de zwaar korpulente Dehousse met het 
grote hoofd over om de interpellatie te 
houden. Interpellatie die er tans eigen
lijk geen was. Senator Dehousse zocht 
alleen een gelegenheid om over de bui
tenlandse politiek te debateren, vermits 
de bespreking van de begroting nog ver 
afligt. 

Dehousse, die een van de beste specia
listen is inzake buitenlandse politiek, 
zegde uitstekende dingen. Tipisch echter 
is dat deze luikse federalist zich af
vroeg, hoe het talenvraagstuk er voor 
Europa zou uitzien zo Groot-Brittanje 
en Skandinavië zouden toetreden. Zou
den ook het Noors, het Zweeds en het 
Deens en zelfs de keltische talen gelijk
gesteld worden met het Engels en het 
Frans ? Ook de waalse federalisten kun
nen de voorliefde voor het imperialisme 
van het Frans als taal niet loochenen. 

Namens de Volksunie interpelleerde 
senator Ballet, die voordien al een mon
delinge vraag gesteld had aan de minis
ter betreffende de belgische hulp aan 
Biafra. De heer Ballet stelde 10 fr per 
inwoner voor, wat zou neerkomen op 
een kleine 100 miljoen. Minister Harmei 
beloofde hulp, maar sprak zich niet uit 
over een bedrag. 

De interpellatie van senator Ballet 
was stevig opgebouwd. Hij vroeg meer 
samenwerking in Beneluxverband en 

hij laakte de Franstaligen die voortdu
rend tegen Benelux ageren. 

Het debat duurde van drie uur tot 
halfzeven. Op dat ogenblik vroeg sena
tor Jorissen de stemming over de motie 
die hij ingediend had als besluit van het 
debat. Ondervoorzitter Parmentier , die 
op dat ogenblik voorzat, vroeg of dit 
voorstel gesteund werd. Prompt stond 
een dozijn Volksuniesenatoren recht. 
Volgens het reglement moet een ver
zoek tot stemming bij het besluit van 
het debat gesteund worden door ten
minste 10 man. Reglementair diende de 
stemming plaats te vinden. Voorzitter 
Parment ier sloot echter, tot verbazing 
van iedereen, onmiddellijk de vergade
ring. Het verrassend staartje zou 's an-
derdaags komen. 

Bij motie van orde vroeg senator Jo
rissen donderdag het woord voor een 
beroep op het reglement .Hij kloeg de 
parti idige houding van de ondervoorzit
te r aan. De klap op de vuurpijl bracht 
toen Struye : hij brak met een tradit ie 
die hij als senaatsvoorzitter altijd ge
huldigd had, nameliik het reglement dat 
de oppozitie moet beschermen, objektief 
te interpreteren. Hij riep een ander punt 
van het reglement in (dat de vergade
ringen eindigen om 17 uur, wat prak
tisch nooit het geval is) om de houding 
van de ondervoorzitter te dekken. 

Terecht beschuldigde senator .Joris
sen de senaatsvoorzitter dan ook van 

"partijdigheid*in van gemis aan «fejel^^fr 
teit. In het verleden werd het reglement 
steeds"" toegeffast zoals Jorissen het 
vroeg. 

Het incident werd druk gekommenta-
rieerd achteraf. Iedereen die het regle
ment kent, gaf Jorissen gelijk en Par
mentier en Struye ongelijk. Parmen
tier kreeg trouwens uit zijn eigen par
tij heel wat kritiek te horen, o.m. dat 
het niet zijn taak was de rechten van de 
oppozitie te krenken. Vernomen werd 
achteraf, dat Struye Parment ier ge
vraagd had de vergadering te sluiten eer 
men de stemming kon vragen. Jorissen 
had dit echter op zijn beurt doorzien en 
vroeg het woord vóór het einde van het 
debat, om op zijn motie te wijzen en de 
stemming te vragen. Parment ier had dit 
niet verwacht en miste de soepelheid 
om zijn houding te wijzigen. Men wordt 
niet onmiddellijk een goed voorzitter.. . 

De reden waarom Struve van zijn 
klassieke houding afgeweken is, zou 
dienen gezocht in het feit dat zijn eigen 
pozitie als senaatsvoorzitter bedreigd 
wordt door de C V P. Hij zou gemeend 
hebben bij de C.V.P. op die wijze op
nieuw in de gunst te komen, wat overi
gens een verkeerde berekening is. Want 
zijn tegenstanders nemen nu dit inci
dent te baat om er op te wijzen dat 
Struye oud wordt en begint af te takelen. 

Zij zijn vriendelijk voor elkander. . . 
Het feit da', de Volksuniefraktie uit 

protest buiten ging, wat Struye zeker 
niet verwacht had, kreeg als gevolg dat 
een zorgvuldig voorbereide rede van 
senator Bouwens over de sociale poli
tiek niet gehouden werd en dat een 
mondelinge vraag van senator Ballet 
over de verscheping van wapens in ZeC' 
brugge niet plaats vond. 

Deze week dinsdag bleek anderzijds 
dat de Volksunie de strijd voor amnes
tie op het parlementair vlak" niet opgaf, 
want senator Jorissen diende een nieuw 
wetsvoorstel in voor volledige amnestie 
ten voordele van personen die, toen ze 
een eerste strafbare daad stelden gedu
rende de jongste oorlog, nog geen volle 
21 jaar waren, Af te wachten valt nu of 
er een nieuw debat zal ontstaan bij de 
inoverwegingneming. 

In de kommissies waar de begrotingen 
volop aan bod zijn komen ook wetsvoor
stellen van V.U.-senatoren op de agenda. 
Zo verdedigde in de kommissie van Na
tionale Opvoeding senator van Haegen-
doren niet minder dan vijf van zijn 
wetsvoorstellen op één vergadering. 
Niet t.e verwonderen dat «Voorui t» 
schrijft wat de Senaat zou doen zonder 
al de voorstellen van van Haegendoren. 

Inderdaad, fraktievoorzitter Jorissen 
staat niet alleen. De V.U.-fraktie loopt 
gesmeerd 1 

ONZE 

PARLEMENTSLEDEN 

STAAN HUN MAN 

H F Sanator Jorissen beriep zich op het 
^ rffS'emriFnM I fn i f ra ing van het 

weigeren van de door de V.U. ge
vraagde stemming over de motie, 
ingediend tot besluit van de inter
pellaties Dehousse en Ballet. Uit 
protest tegen de willekeur van de 
voorzitter verliet de V.U.-fraktie de 
zaal. 

0 Senator Bouwens diende een wets
voorstel in tot wijziging van het 
senaatsreglement om het taaivraag
stuk in de senaatsdiensten op te 
lossen. 

9 Senator Roosens kwam tussenbeide 
in het debat over de begroting van 
Sociale Voorzorg. 

0 Senator Jorissen en enkele V.U. -
senatoren dienden een wetsvoorstel 
in om de nationale Bank van België 
te splitsen in een vlaamse en een 
waalse centrale bank. Dezelfde se
nator diende een wetsvoorstel tot 
amnestieverlening voor oorlogsfei-
ten in, wanneer de dader op de da
tum van het eerste feit minder dan 
21 jaar was. 

0 Senatoren van Haegendoren en Jo
rissen dienden een wetsvoorstel in 
op de bescherming van Meerdaal-
Woud en Heverlee-Bos. 

0 Senator Baert diende een wetsvoor
stel in voor toezicht op en sankties 
tegen overtredingen der wetten op 
het taalgebruik. 

% Senator Claes kwam tussen in de 
bespreking van de begroting van 
Financieën. 

9 Kamerlid De Facq stelde een mon
delinge vraag tot de minister van 
Buitenlandse Zaken over de gebeur
tenissen in Biafra. 

% Kamerlid Olaerts interpelleerde de 
minister van Ekonomische Zaken 
over de kolenkrizis en de stakingen 
in het limburgse mijnbekken. 

0 Kamerlid Leys kwam tussen in het 
debat over de begroting van de 
rijkswacht. 

% Schriftelijke vragen werden gesteld 
door senatoren Jorissen, van Hae
gendoren, Persyn, Ballet, Elaut en 
Roosens en door kamerleden Leys, 
Raskin, De Facq, Mattheyssent, Goe-
mans en $chiltz. 



ZI|N 
DE K.S. 
LEEFBAAR? 

WAAROM 
DIE 
STAKING? 

CIIFERS 

De heer Lycops is direkfeur-generaaf van de n.v. 
Kempische Steenkoolmijnen, maatscliappij die 
sinds twee Jaar de mijnen van fiet limburgs bekken 
omvat. Hij mag bescliouwd worden ais een der eer* 
ste en belangrijkste deskundigen in gans het land 
inzake steenkoolvraagstukken en energiebeleid. Op 
24 november 1969 — dus nauwelijks twee maanden 
geleden — hield hij een toespraak op de vergade
ring van de beheerraad van de Limburgse Ekono-
mische Raad. We brengen hieronder de belangrijk
ste passages uit deze toespraak. Zoals onze lezers 
zullen merken, is deze tekst vernietigend voor de 
tezis van het Kolendirektorlum betreffende prijzen 
en lonen in het kempisch bekken en betreffende 
de leefbaarheid van de limburgse mijnen. De heer 
Lycops deed in zijn toespraak een beroep op de 
publieke opinie ; welnu, het is méér dan zonder
ling te noemen dat aan zijn merkwaardige rede
voering zo weinig aandacht besteed werd door de 
nieuwsmedia en door de politieke kringen. Toeval? 
Of «samenzwering van de stilte » ? Hoe dan ook: 
deze bevoeode kijk op de '«mburgse situatie be
licht de achtergronden van het huidig konflikt 

Ingevolge een totale wijziging van de 
kolenproblematiek en meer in het bij
zonder van de cokeslcolenproblematiek 
durf ik tans vooruitzetten : 

ten eerste dat het behoud van K.S. 
noodzakelijk is geworden voor 's lands 
bevoorrading in nijverheidskolen ; en 
ten tweede dat onze vennootschap een 
hudgetair evenwicht kan bereiken, 
diensvolgens ONAFHANKELIJK GE
STELD WORDEN VAN STAATSTOE-
LAGEN, indien er onmiddellijk wordt 
voldaan aan onze rechtmatige eisen qua 
verkoopprijzen en qua aanwerving van 
personeel. 

Konkreet ui tgedrukt betekent dit het 
volgende, want de rest is l i t teratuur : 
« Geef ons 240 fr meer per ton voor onze 
cokeskolen en geeft ons onmiddellijk 
500 jonge mijnwerkers en de toelating 
om door overheveling en aanwerving 
een ideale personeelsbezetting te behou
den, met als gevolg een vermindering 
van het verlies van 57 fr/ton. Zo niet is 
het te laat en is het op korte termijn ge
daan met een nijverheid, die voor de 
Kempen was wat de Nijl is voor Egypte 
en die op 31 oktober 1969 toch nog 22.837 
mensen tewerk stelde. 

Ekskuzeer deze brutale of radikale 
stell ingname. Maar ik ben hier niet ge
komen om de waarheid geweld aan te 
doen of de toestand te verbloemen. U 
ver langt waarheid : die ben ik U ver
schuldigd. 

Laten wij aldus onmiddellijk de kern 
van het prolbeem aansnijden. In 1967 
was het rezultaat van de kolenmijn 
(zonder nevenbedrijven en vóór afschrij
vingen) 181,25 fr per ton of 1.603.384.680 
fr aan verlies ; in 1968 203,62 fr per ton 
of 1.727.527.359 fr verlies ; in 1969 tot en 

.met oktober 196,71 fr of 1.322.796.104 fr 
verlies of ongeveer 1,6 miljard voor het 
jaar 1969. 

Angstwekkende situatie weliswaar, 
maar laten we deze oorzaken ontleden. 

EERSTE OORZAAK 

Het gebrek aan energiebeleid zowel 
in binnenland als in de landen van de 
E.G.K.S. 

Nooit heeft een regering de moed ge
had een kolenbeleid, in funktie van een 
nationaal energiebeleid, te definiëren. 
Ditzelfde gebrek aan politieke moed en 
doorzicht heeft de E.G.K.S sinds haar 
ontstaan gekenmerkt . 

Ten opzichte van het kempens kolen
beleid mag hetzelfde worden gezegd. 
Men sluit niet een kolenmijn van van
daag op morgen. Men weet sinds maan
den, zo niet jaren vooraf, welke zetel 
gesloten moet worden. 

Welnu, dan neemt men noodzakelij
kerwijze de rekonversiemaatregelen die 
zich opdringen in het vooruitzicht van 
de sociale en regionale gevolgen van een 
sluiting. Sluit ing en rekonversie moeten 
samen lopen in funktie van een vooraf
gaandelijk eestelde diagnoze(. . .) . 

TWEEDE OORZAAK 

Het gebrek aan vertrouwen, 
met als gevolg een bestendig afvloeien 
van de personeelsbezetting, die leefbare 
zetels in gevaar brengt. 

DERDE OORZAAK 

De ongunstige verkoopprijzen, 
die tans nog lager liggen dan in 1957 als 
wanneer inmiddels lonen, sociale lasten, 
grondstoffen bestendig bleven stijgen 

Met uw instemming wil ik de drie 
vermelde hoofdoorzaken nauwer ontle
den. 
1. Het gebrek aan energiebeleid en 

vooral op het vlak van de cokes of 
nijverheidskolen. 

Sinds 1968 heeft dit gebrek zich akuut 
veropenbaard omdat het « tekort » aan 
cokeskolen in België, in West-Europa, 
zoniet in het westers ekonomisch bond
genootschap ineens angstwekkend is ge
worden, met als gevolg een verhoging 
van de prijzen dezer cokeskolen in alle 
landen behalve in België. Het schaarste-
fenomeen, de wet van vraag en aanbod, 
hebben zich zó scherp gemanifesteerd 
dat sinds het in voege treden op 3 okto
ber 1969 van het nieuwe verkoopbarema 
van de Ruhr, een nieuw toppunt bereikt 
geworden is : 375 fr (317 fr + vervoer
kosten Ruhr - België) per ton hoger dan 
de onze. Kolen- en staalproducenten 
hadden dit tekort sinds jaren voorzien. 

Gedane studies bewijzen zeer duide
lijk dat de staalnijverheid steeds en 
meer behoefte zal hebben aan cokesko
len, omdat de industriële toepassing van 
uitgedachte technische procédés nog 
niet klaar is en « de mise au mille » 
niet op spektakulaire wijze afneemt of 
afnemen zal. 

En dan '' « L'histoire est un éternel 
recommencement » Het ontstaan van 
het Kempens Bekken vond zijn bestaans
reden in de behoeften aan kolen voor de 
belgische staalnijverheid en het Albert-
kanaal werd aangelegd om de bevoorra-
dingswegen van de luikse staalnijver
heid veilig te stellen, al over de Kem
pen naar de antwerpse haven 

Deze waarheid wordt tans terug met 
klem in het ware licht der traditionele 
ekonomische waarheden gesteld. 

Laten we niet vergeten dat de bel
gische staalnijverheid zich bij ons be
voorraadt tegen prijzen die elke kon-
kurrent ie te buiten gaan. 

Maar wil zij leven, dan moet ze de 
Kempen laten leven. Hoe ? Door dezelf
de prijzen te betalen als deze die ze in 
het buitenland betaalt en door ons te 
steunen in onze aanspraken op arbeids
krachten. Zij moet zich daarvan bewust 
worden, zoals de belgische regering be
wust moet worden van de noodzakelijk
heid van het behoud van het kempens 
bekken, willen de belgische staalnijver
heid en de belgische staat niet volledig 
afhankelijk gesteld worden van den 
vreemde (...). 

2. Het vertrouwen moet herwonnen 
worden. De onzekerheid jaagt onze 
mensen weg, vandaag is 't zus, mor
gen is 't zó. 

In 1968 werden er 3.384 uitschrijvin
gen genoteerd en 1.639 inschrijvingen 
voor de ondergrond. Netto verlies : 1.745 
personeelsleden. In 1969 tot en met 31 
oktober : netto verlies : 1.774. 

Van de 20.168 ondergronders op 31 de
cember 1967 is K.S. teruggelopen tot 
16.649, op 31 oktober 1969. Dus een netto 
verlies van 18 % of 3.519 man of heel de 
bezetting van een zetel. Ons boven
gronds personeel verminderde tijdens 
dezelfde periode met 605 eenheden. Ons 
bediendenpersoneel en kaderpersoneel 
verminderde met 161 eenheden. 

Dit is een drama ! 
Terloops gezegd : de overhevelingen 

van Eisden bezorgden ons in 1968 227 
personeelsleden en in 1969 juist geteld 30 
man tot en met 31 oktober, maar zetel 
Eisden verspeelde tot dezelfde datum 
1.311 ondergronders , 1.054 ondergron
ders hebben aldus definitief de mijn 
verlaten. En inmiddels vraagt men ons 
meer en meer kolen te produceren voor 
de belgische staalnijverheid aan prij
zen... die elke vergelijking met de door 
deze nijverheid in den vreemde betaal
de prijzen uitsluiten. 
3. De verkoopprijzen. Wat vraagt K.S.? 

Normale verkooprijzen, te weten de
ze van het ogenblik, rekening hou
dend met konkurrentie, marktvoor-
waarden, konjunktuur... Noem maar 
op ! 

Welke zijn deze prijzen . 
De duitse prijzen ! Dus sinds 3 oktober 

1969 : 375 fr meer per ton voor de cokes
kolen. Een barema werd in die zin door 
K.S. bij het Direktorium neerge'egd 
maar afgewezen. Er werd ons aangera
den te wachten op het neerleggen van 
het verslag betrefifende het wedervaren 
van een zending, samengesteld uit ver
tegenwoordigers van de staalnijverheid 
en het Direktorium, om in de Verenig
de Staten de bevoorradingsmogelijkhe-
den in cokeskolen op te zoeken 

Het is reeds bekend dat er in de Ver-
'enigde Staten gedurende de twee eerst
volgende jaren niets voorhanden is. Ja
pan legde aldaar kontrakten vast op lan
ge termijn, 1.152 fr geleverd Japan-Yo
kohama, met als gevolg dat de prijzen 
van de amerikaanse cokeskolen merke
lijk stegen : plus 160 fr geleverd Ant
werpen. 

Een alignement van onze prijzen op 
duitse of amerikaanse kolen dringt zich 
alom logischerwijze op Maar deze logi-
ka zal vermoedelijk niet worden toege
past. Men spreekt — ik verklap hier 
geen geheim — van een mogelijke ver
hoging van 50 è 60 fr per ton van de 
kempense nijverheidskolen 

Onbegrijpelijke houding ! 
Gedurende 2 jaar zou K.S. moeten 

instaan voor het aanvullen van het te
kort aan amerikaanse of duitse kolen 
aan prijzen die geen prijzen zijn. 

Vermelde prijsverhoging van 50 è 60 
fr, plus 75 fr op de geklasseerde kolen 
(200 a 300.000 ton per jaar) maar min 
een aanzienlijke vermindering op onze 
afvaikolen bestemd voor de elektrische 
centrales vanaf september 1970 (400 
miljoen fr ongeveer per jaar) , zullen 
noodzakelijkerwijze onze kostprijs on
gunstig beïnvloeden (...). 

BESLUIT 

De voorziene prijsverhogingen zullen 
maar zeer gedeeltelijk vermelde verho
gingen dekken. 

Voeg daarbij de aanzienlijke verho
gingen van de grondstoffen (tussen de 
20 % a 115 %) en U zult begrijpen dat 
in 1970 ons verlies nog groter zal zün 
dan tans Tenzij men eindeliik zou wil
len inzien dat ATJ,ES MOGELIJK 
WORDT indien men gevolg geeft aan 
onze rechtmatige pisen ( ) 

Wat men verzuimd te zeapen is 't vol
gende : door de staatstoelaaen toeae-
kend aan K.S. wordt de staalnijverheid 
gesubsidieerd Misschien zou ik verder 
moeten gaan en zeggen dat een groot 
gedeelte van de winsten van de bel
gische staalnijverheid op de rug van 
K.S., dus van de gemeenschap worden 
geboekt. 

Ekskuzeer dit rekwizitoor Als direk-
teur-generaal sta ik in dienst van de 
23.000 kostwinners en families en moet 
ik de openbare opinie wakker schudden. 



WIJ 

ill! I 

•'I 

ill 

de wereld 
DE WAPENHANDEL BELEEFT MO

MENTEEL EEN HOOGKONJUNK-

TUUR, VOORAL OMDAT ER IN HET 

MIDDEN-OOSTEN STEEDS GRETI

GER AFNEMERS IN BEIDE OORLOG

VOERENDE KAMPEN ZIJN. HET 

GAAT NIET ALLEEN OM SPLINTER

NIEUWE WAPENS EN OM « VERSE » 

MUNITIE, OOK AFDANKERTJES 

ZIJN WELKOM. NU DE OORLOG IN 

BIAFRA TEN EINDE IS VINDEN 

STEEDS MEER PANTSERWAGENS, 

TRUCKS EN ANDERE VAN DIE DIN

GEN DE WEG NAAR DE ARABISCHE 

LANDEN OF NAAR ISRAEL. HET IS 

ALSOF DE WAPENHANDELAARS 

ERGENS EEN ZESDE ZINTUIG HEB

BEN, DAT HUN TOELAAT VAN DE 

ENE OP DE ANDERE DAG VAN OU

DE OP NIEUWE KLANTEN OVER TE 

SCHAKELEN OF DE VERANDERDE 

RICHTING EN AFZETINTENSITEIT 

EERDER DAN DE GEWONE STER

VELING TE VOORZIEN. 

WAPENS... 
Men doet ook steeds minder moeite 

om het wapen- en munitiegesjacher te 
kamoefleren Zoals altijd verdienen 
sommige wapenleveranciers aan beide 
kampen tegelijk Voor wapenembargo's 
is gauw een achterdeur gevonden , daar

voor is vooral de transithandel een uit
stekend middel. In deze transitbewe-
ging van wapens en munitie blijkt o m. 
ook ons land via zijn twee belangrijkste 
havens een met te onderschatten rol te 
spelen, met een regering die — gewa-

Israéhsch soldaat ondervraagt geboeid palestijns verzetsstrijden, gevangen ge
nomen m de Hehron-vallei. 

pend met flink in orde zijnde wetsbe
palingen en met de regels van de inter
nationale handel — zich de handen in 
de onschuld kan wassen. 

Er is echter niets nieuws onder de 
zon, altans wat de klassieke bewape
ning aangaat. Er is wel nieuws in het 
domein van de kernwapens. Kort gele
den wijdde de franse generaal Fernand 
Gambiez een overigens weinig opge
merkt artikel aan de evolutie van de 
techniek bij de waterstofbommen en 
de gevolgen, die deze evoliitie kan heb
ben. Tot deze mogelijke gevolgen be
hoort de kans, dat binnen niet al te 
lange tijd waterstofbommen door een 
vereenvoudiging van het produktiepro-
ces « gemeengoed » kunnen worden. 
Met andere woorden dat ze stilaan 
maar zeker hun exklurief karakter zou
den verhezen en gemakkelijker binnen 
het bereik van tweede- of derderangs-
mogendheden zouden kunnen geraken. 

Tot voor zekere tijd kon een water
stofbom alleen tot ontploffing gebracht 
worden door middel van een kernbom. 
Tans kan dit ontstekingsmiddel vervan
gen worden door een apparaat waardoor 
meteen de mogelijkheid ontstaat, H-
bommen van kleiner formaat te produ
ceren Door de rechtstreekse ontsteking 
en door de kleinere omvang zou het 
transport van H-bommen met langer 
meer tot de tot nog toe voorziene « dra
gers » beperkt blijven, doch zouden an
dere en blijkbaar eenvoudiger en veel 
minder dure transportmiddelen in aan
merking komen. Dat ook mim-H-bom-
men een grote vernietigende kracht be
zitten ligt voor de hand. 

Zonder ons op het domein van de 
zwarte fiction te begeven, dient erkend 
dat een dergelijke ontwikkeling, ge
paard aan een vereenvoudigde winning 
van splitsbaar materiaal, in meer dan 
één opzicht verontrustend is. Wel is het 
zo dat gewone A-bommen sinds gerui
me tijd in het bereik liggen van andere 
dan supermogendheden, zender dat er 
tot nog toe van aanwending sprake is. 
De grote mogendheden maakten niet 
voor niets haast met het streven naar 
een verdrag, dat de spreiding van de 
kernwapens zoniet onmogelijk zou ma
ken dan toch ten zeerste zou beperken. 
De sluipwegen van de handel in klas
sieke wapens bewijzen afdoende dat 
men aan alles een mouw kan passen. 
Straks kunnen de A-bommen bij manier 
van spreken in de achterkeuken worden 
gemaakt, terwijl de H-bommen ook al 
in het bereik dreigen te komen van te 
veel gegadigden. Tot nog toe werden 
we gespaard van een atoomkatastrofe 
door het feit dat er een evenwicht van 
krachten tussen de supermogendheden 
bestond. Het ziet er naar uit dat dit 
evenwicht zijn langste tijd heeft gehad. 
En het blijft zeer de vraag, of het mo
gelijk zal zijn een sluitend sisteem te 
ontwerpen en te doen aanvaarden door 
alle potentiële kernwapenbezitters. 

Het kernbommentijdperk begon een 
kwarteeuw geleden te Hirosjima. In dat 
kwarteeuw heeft de wereld reeds een 
paar keer aan de rand van een atoom-
konflikt gestaan. Men hoeft hoegenaamd 
geen geboren pessimist te zijn om zich 
af te vragen, hoe het zal gaan in de 
komende kwarteeuw en in alle eeuwen 
daarachter. Uitvindingen kunnen niet 
ongedaan worden gemaakt • indien wij 
er niet door willen sterven moeten wij 
er leren mee leven Maar dat is juist de 
kern van het probleem ! 

DEZE WEEK 
IN DE WERELD 

lie libanese regering beveelt de 
Palestijnse verzetstrijders het 
meest zuidelijk gelegen grens
gebied (Hasbaja) te ontruimen. 
Israëlische vliegtuigen bombar
deren opnieuw diep in Egypte 
gelegen doelen terwijl in de 
Jordaanvallei de langste ge-
veohten sinds de zesdaagse oor
log plaats hebben. 

I Vijftigste biieenkomst van de 
Vietnam-konferentie te Parijs 
kan slechts de «onvruchtbaar
heid van één jaar gehouden 
bijeenkomsten » akteren. 

' Een vijfledige biafraanse dele
gatie onder leiding van gene
raal Effione ondertekent te Do-
dan, verbliifplaats van de nige-
riaanse prezident Gowon, offi

cieel het einde van de repu
bliek Biafra. Gowon belooft 
amnestie «aan vrijwel iedereen, 
uitgenomen aan hen die zich 
aan oorlogsmisdaden hebben 
schuldg gemaakt.» In een te 
Geneve uitgegeven mededeling 
verklaart het gewezen bia
fraanse staatshoofd Oejoekwoe 
« dat Biafra zal »roortleven » en 
vraagt hij de oprichting van 
een neutrale macht om volken-
moord te voorkomen. De nige-
riaanse regering sluit Frank
rijk, Portugal, Zuid-Afrika, Ro-
dezië en verscheidene organi-
zaties van hulpverlening uit en 
zal alleen van het Rode Kruis 
en bevriende landen hulp onder 
nigeriaans toezicht aanvaarden. 
Oe ï an t brengt kort bezoek aan 
Lagos. 

# Twintig europese kommunisti-
sche partijen te Moskou in 
« stille konferentie » bijeen. 

# Moskou verklaart geen bezwaar 
te hebben tegen deelneming 
van amerikaanse waarnemers 
aan een eventuele europese vel-
ligheidskonferentie. S p a n j e 

verklaart zich bereid tot deel
neming aan een dergclijkp kon
ferentie. 
Britse lagerhuislid W.J. uwen 
wegens overtredeing van de 
wet op de staatsgeheimen aan
gehouden. 
CD.U.-oppozitie in de Bonds
dag kan geen genoegen nemen 
met de verklaring van de rege
ring, waaruit de erkenning van 
twee Duitslanden valt af te lel
den. Weï verklaart de oppozi-
tie zich bereid alle pogingen te 
steunen, tot verbetering van 
het lot van alle mensen in ge
heel Duitsland. Het oostdnitse 
staatshoofd Ulbricht stelt als 
voorwaarde tot besprekingen 
met Bonn de wederzijdse offi
ciële erkenning van beide duit-
se staten. 
Prezident Makarios van Cyprus 
bespreekt de nieuwe golf ge
welddaden met de grlekse re
gering te Atene en duikt onver
wacht te Rome op, voor een 
onderhoud met de aldaar in 
ballingschap levende griekse 
koning Konstantijn. 

KRITISCH 
Al vele maanden geleden werd 

hier, eveneens naar aanleiding van 
het biafraans drama, geschreven over 
de kunst van het kaartlezen. Nu 
blijkt eens te meer hoe laag de be-
richtenproducenten het kritisch ver
mogen van hun publiek schatten. 
Om berichten te kontroleren of kri

tisch te beluisteren hoeft men eigen
lijk helemaal niet over eigen infor
matie te beschikken ; een radio, be
perkte geldmiddelen waarover be
slist iedereen beschikt om niet volle
dig gebonden te zijn aan één enkel 
blad of één enkele taal, niet zo heel 
veel tijd maar vooral geheugen en 
scherpe aandacht volstaan. 

Iedereen kon weten dat de Ibo's; 
die niet voor niets doorgaan voor ii> 
telligente mensen, een Zwitserse pu-
bliciteitsfirma hadden gehuurd om 
voor hun propaganda te zorgen. Dat 
is zonder meer normaal. De berichr 
ten uit die bron waren dus propagan. 
da (ook dat is normaal) en bovendien 
was dat geen geheim. Propaganda 
moet wantrouwig worden bekeken, 
maar sluit helemaal niet uit dat er 
veel waarheid in kan steken. En in 
elk geval moet er voldoende waar
heid zijn om niet door de machtige 
tegenstanders als totaal leugenach
tig te worden gebrandmerkt. 

Deze Zwitserse firma kende haar 
vak en heeft ongetwijfeld geofferd 
aan de zucht naar sensatie. Iedereen 
kon weten dat niet alle kinderen in 
Biafra het angstwekkend uitzicht 
hadden van de kinderen op bepaalde 
foto's (die trouwens nooit in dit blad 
werden gepubliceerd). Maar dat de 
honger, de letterlijke uithongering 
van de gehele bevolking een werke
lijkheid was, kon weer eens iedereen 
weten door de officiële verklaringen 
van Lagos ! Geen enkel blad heeft 
die verklaringen ooit in grote titels 
gebracht, zoals het dat had moe
ten doen. Want de internationale 
pers houdt aan de grote reklameblad. 
zijden van de aardoliemaatschappi.t-
en. Die verklarinsren stonden dan 
toch in de kleine ' 
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Er is echter méér : er zijn genoeg 
missionarissen en artsen geweest die 
maandenlang of zelfs jarenlang in dit 
gebied hebben gewoond om te getui
gen van de echte toestand. Deze men
sen zijn geen sensatiejagers ; hun 
verklaringen klonken eerder beschei
den ! Voor de wreedheid en de be
dreiging van de oprukkende troepen 
getuigden de massavluchten, waar
door alle veroverde steden leeglie
pen, getuigden de moorden, ook op 
britse rodekruismensen. 

Nu komt de officiële propaganda 
van Lagos ons vertellen dat de 
« waarnemers » eigenlijk niets ern
stigs hebben gemerkt. Nadat zij één 
enkele dag hebben rondgereden in 
gebieden waar vrijwel iedereen in 
het oerwoud zit ! En de regering gaat 
eerst de wegen herstellen en daarna 
helpen ! 

Nee, wat de propaganda — die ook 
al diskreet wordt gesteund door de 
heer Harmei — ook bewere : nie
mand maakt ons wijs dat de samen
werkende kerkelijke hulp meer dan 
"Vijfduizend vluchten heeft onderno
men zonder reden. En wij geloven 
niet dat het beroemde britse vlieg
tuig met zijn tien ton lading, waar
over al de hele week gesproken 
wordt, meer is dan een grof bedrog. 



DEZE WEEK IN BEELD OOK ARABIEREN 

Ook in de haven van Londen is er geheim
zinnige beweging. Levering van tanks aan 

Israel ? 

Het stevig simhool van een natie, die be
wezen heejt tegen een duwtje te kunnen ; 

Finland. 

lliliMKIi.1 IS. 

De onthaalmeisjes van de wereldtentoonstelling Osaka 1970 zijn geen katjes om zonder 
handschoenen aan te pakken. Ze krijgen onder meer les m « zelfverdediging ». Liefheb

bers zijn gewaarschuwd... 

Niet alle Arabieren zijn in 
1949 bij de oprichting van 
de s t a a t Israël gevlucht. 
Toen waren er daar ongeveer 
honderdvijftig duizend; met 
een geboortecijfer dat drie keer 
zo hoog ligt als dat van de Is
raelis IS hun aantal sindsdien 
verdubbeld Teoretisch hebben 
de Arabieren burgerrechten, 
maar in feite stonden zij steeds 
order militair beheer, met alle 
beperkingen die dit insluit Bij
voorbeeld ook het bekende reis
verbod, waarover enige jaren 
geleden zoveel te doen was ., in 
Zuid-Afrika. Ook sociaal heb
ben zij heel weinig kansen. 
Door de meeste Israelis wor
den zij beschouwd als een vijf-
d kolonne; door enkele meer 
liberale Israelis als een moge
lijke brug naar de arabische 
wereld. Tijdens de oorlog van 
1967 hielden zij zich heel stil. 
Maar nu zitten zij tussen twee 
vuren : enerzijds de Israelis en 
anderzijds de Arabieren, hun 
stamgenoten, die hen willen 
bevrijden. In 1966 meenden 
slechts 18 % van deze Arabie
ren in Israël dat een nieuwe 
oorlog onvermijdelijk was, nu 
denken 50 % dat die oorlog er 
komt Mooi vooruitzicht! 

DE PROEF KOMT 

Zweden heeft de strl}d tegen luchtveront
reiniging ernstig aanoepakt Dat moest 

ook, blijkens deze foto i 

Oost of West : dezelfde oplossing voor de
zelfde problemen Krasnojarsk Kreeg een 

tv-antenne van 140 m. 

Volgens poolse officiële gege
vens verbleven er al tien jaar 
geleden niet meer dan enkele 
duizenden Duitsers in de door 
Polen bestuurde gebieden. Nu 
blijkt dat het voorbije jaar al
leen al tienduizend Duitsers, 
langs wettige wegen, naar de 
Bondsrepubliek zijn gekomen. 
Iets dergehjks is ook̂  tijdens de 
overige negen voorbije jaren 
gebeurd. Er waren er dus zeker 
méér dan enkele duizenden! 
Geld wil de poolse roe r ing ^an 
die uitwijking nog altijd ver
dienen : per uitwijkeling eist 
Polen zo maar even twintig 
duizend mark, bijna driehon
derdduizend frank. Het Rode 
Kruis zou nu nog over 450.000 
aanvragen om uit te wijken ja-
schikken. 

ZOONTJESAMNESTIE 

Peter Brandt, de zoon van de 
duitse Bondskanselier, heeft al 
heel wat over zic/v doen spre
ken als vedette in de film en 
op het politieke straattoneel 
Omwille van zijn optreden op 
straat werd hij enkele maan
den geleden door de rechtbank 
veroordeeld. Nu wil vader 
Brandt zo spoedig mogelijk een 
amnestie doorzetten voor de 
reeks veroordelingen waaron
der ook zoon Peter viel De of
ficiële reden is natuurlijk dat 
de vrede in het land moet wor-
der: bevorderd Een alleszins 
lofwaardig doel, maar dat niet 
alleen voor het zoontje geldt! 

OPINIEONDERZOEK 

Een opinieonderzoek van het 
weekblad « Time » wees uit dat 
Nixon meer steun krijgt van 
de openbare opinie in eigen 
land. De periode waarover de 
ontwikkeling van de opinie 
loopt is kort het eerste onder
zoek had plaats in oktober het 
tweede in december; de instem
ming met de politiek van Ni
xon in Vietnam is met negen 
procent gestegen. Hij heeft nu 
een duidelijke, zij het niet 
overweldigende meerderheid 
achter zich. £r is nu ook een 

meerderheid die meent dat 
Vietnam essentieel is voor de 
veiligheid van Amerika (de 
stijging bedraagt hier elf pro
cent !) Het bekend gemaakte 
plan van Nixon voor de terug
trekking van de troepen kreeg 
zelfs vijfenzestig procent. 

HET LEGER ZORGT 

Indonezië is het zesde in de 
rij van de meest bevolkte lan
den van de wereld, met hon
derdvijftien miljoen inwoners. 
En toch is het al jaren een 
bijna vergeten gebied in de in
ternationale berichtgeving. 
Toen in 1965 ten minste drie
honderdduizend kommunisten 
of van kommunisme beschul
digden en verdachten werden 
vermoord na de mislukte 
staatsgreep, waren de berichten 
ook niet overvloedig. Sindsdien 
echter heeft het leger alle 
macht in handen genomen Het 
leger heeft rezultaten bereikt ; 
de prijs van de rijst is bijna 
stabiel gebleven en de inflatie 
is van 650 % tot 7 % gedaald. 
Maar het leger zorgt ook voor 
zichzelf : de korruptie is groot 
geworden. Hoe is het anders 
mogelijk dat een luitenant-
generaal, tevens goeverneur 
van de streek met aardolievel-
den, die een maandwedde heeft 
van minder dan honderd ameri-
kaanse dollars, ee.i huwelijks
feest voor zijn dochter kan ge
ven dat zestigduizend dollars 
kost? Prezident Soeharto wil 
daar een einde aan maken. 
Maar als het leger voor alles 
zorgt, hoe zou het dan niet voor 
zichzelf zorgen ? 

NOG VLUCHTELINGEN 

Ghana heeft terug een demo. 
kratische regering: de minis-
ter-prezident is een professor 
aan de universiteit en niet een 
gewezen onderofficier. Maar 
dat belet allemaal niet dat m 
Ghana harde maatregelen wor
den getroffen door de demokra-
tische en ontwikkelde prezi
dent. De afrikaanse buitenlan
ders moeten weg, en dat wil 
zeggen dat een vierde van de 
bevolking (van 8 miljoen) het 
land zal moeten verlaten! 

AMERIKAANS BUDGET 

In een federale staat zijn er 
altijd twee soorten openbare 
uitgaven : die van de federale 
overheid en die van de eigen 
staat. Daarom is het zo moei
lijk te oordelen over het geheel 
van de uitgaven van bijvcKir-
beeld de Verenigde Staten In 
Europa weet men vrijwel niets 
over de uitgaven van vijftig 
van die staten. En toch staan 
die staten m voor belangrijke 
uitgaven, bijvoorbeeld voor de 
scholen Over het budget van 
Washington zelf weten we 
meer : voor het kom end f ia ar 
1971 zal dat ongeveer tweehon
derd miljard dollars bedragen, 
dat is één miljard per milioen 
inwoners Om het daar bn te 
houden heeft Nixon heel wat 
moeite Vnjwei alle ministers 
moeten besnoeien; het ministe
rie van landsverdediging moet 
het stellen met drieénzeventig 
miljard dollar. Wie dat bedrag 
met vijftig vermenigvuldigd en 
zo het aantal belgische franken 
bekomt, ziet wel dat dit nog al
tijd veel hoger ligt dan het ge
heel van de belgische openbare 
uitgaven Een hele regering, 
dat Pentagon. 
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VANDAAG WORDT DE 17DE WERELDDAG VOOR DE MELAATSEN 
GEORGANIZEERD. EEN KAMPAGNE, DIE ZICH NIET BEPERKT T O T 
ONS LAND, MAAR WEERKLANK VINDT IN ALLE KONTINENTEN, IN 
RUIM HONDERDVEERTIG LANDEN ! 

« DEZE KAMPAGNE KOMT NU ZEER ONGELEGEN ». DIT VERTELT 
MEN ONS REEDS DAGENLANG AAN DE TELEFOON. « WIJ MOETEN 
l O C H IETS DOEN VOOR BIAFRA ! ». « ZEKER ER MOET IETS GEBEU-
REN. EN WE ZOUDEN DE LAATSTEN ZIJN OM MELAATSEN UIT TE 
SPELEN lEGEN Ul lGEHONGERDE BIAFRANEN. ALLEEN HET IDEE 
REEDS SCHIJNT ONS WALGELIJK I ». 

EN ER ZAL IETS GEBEUREN ! ZOALS STEEDS ZULLEN DUIZENDE 
MENSEN EN TALRIJKE PRIVAAT-ORGANIZATIES BEREID STAAN OM 
IN TE SPRINGEN, ZOALS DIEZELFDE MENSEN REEDS JAREN DE VAS
TE WAARDEN ZIJN VOOR ONZE VERBINTENIS TEGENOVER DE ME
LAATSEN. 

EEN VRAAG BLIJFT ER TOCH OVER : ZULLEN VOORTAAN DE WES
TERSE REGERINGEN OOK ZO VLUG EN REGELMATIG KLAAR STAAN 
OM BIJ I E SPRINGEN VOOR DE ANDERE 2/3 VAN DE WERELDBE
VOLKING DIE HONGER LIJD'1 ? OF GAAT HET IN DE ZAAK BIAFRA 
SLECHTS OM EEN <- ZAAK VAN GEWETENSWROEGING TEGENOVER 
DE B U I I E N M A Ü G E WINSIEN OP WAPENLEVERINGEN ? ». 

WAAROM DE WERELDDAG VOOR 
DE MELAATSEN ? 

Ik zou het best kunnen uitdrukken met 
de woorden van wijlen dokter Heme-
rijkx aan de reporter van < WIJ > 
(nr . van 30/11/1968: )«Leprabestrijding 
is op dit ogenblik vooral een kwestie van 
geld. Geld om personeel aan te werven, 
geneesmiddelen te kopen, en auto's en 
fietsen waar geen auto's kunnen rijden. 
Geld om centra als Polambakkam op ie 
richten, van waaruit men de genezing kan 
uitdragen naar alle hoeken der aarde. Ie-, 
der jaar wordt daarvoor één dag gebedeld. 
Wij willen de andere werken niet in de weg 
lopen. Er dient veel nood gelenigd maar 
wij hebben ook zoveel nodig. Ge moet ver
staan : als we niet krijgen, kunnen wij niet 
werken. Dan staan we met lege handen 
tegenover de lepra. > 

MAAR WAAROM MOETEN WIJ 
DIT DOEN ? 

Het antwoord moeten wij zoeken in de 
zeer oude geschiedenis. 

Sinds eeuwen wordt de melaatsheid be
schouwd als een straf en de aangetasten 
als pnreinen en verdoemden. Aanziet dit 
niet als oude geschiedenis of sentimentele 
folklore. De feiten bevestigen het nog da
gelijks. In talrijke landen waar de lepra
bestrijding regelmatig georganizeerd wordt 
worden de melaatsen nog altijd geweerd 
uit de gewone hospitalen en blijven de 
inaterniteiten nog steeds gesloten voor 
zwangere melaatse vrouwen. Het ergste is 
dat deze houding haar weerklank vindt 
op de politiek van volksgezondheid in de
ze landen. Het sisteem is eenvoudig, maar 
tragisch : de lepra wordt niet erkend als 
een gewone ziekte, dus wordt ze niet inge
schakeld in de aktiviteiten van de minis
teries van Volksgezondheid ; in andere 
woorden geen begroting om de ziekte te 
bestrijden en nog minder om inlandse 
verpleegsters en dokters te specializeren. 
Daarom moet het van buitenuit ko» 
men, uit middens waar men weet dat lepra 
een gewone ziekte is die kan bestreden 
worden met gewone en goedkope midde
len. Onze grootste ervaring is dat melaats-
Zijn geen drama betekent maar dat hei 
dramatisch is niet lijdig verzorgd te wor
den. 

WEST-EUROPA DOET HET ! 

Sinds de tweede oorlog heeft de anti* 
leprakampagne een zeer sterke stootkracht 
gekregen. Wellicht lag de grootste aanmoet 
diging in de ontdekking van de sulfonen. 
Een enorme gebeurtenis, die plaatsvond in 
1934 maar als wereldnieuws verloren ging 
in de donkere angstige oorlogsjaren. Kort 
na de oorlog werden grootse akties op 
touw gezet in Frankrijk, later in West-
Duitsland en Zwitserland n van IWO af 
in België. 

Voor 't ogenblik bestaan er in West-Eu
ropa 18 verenigingen verspreid over 15 
verschill'.'nde landen. Onder inspiratie 
van Raoul Follereau en impuls van 
de 'Damiaanaktie kwam men in 1966 
tot de oprichting van een Europees Koor-
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dinatiesekretariaat, beter gekend als Elep. 
Wijlen dr. Hemerijkx zette zich toen 
persoonlijk volledig in om tot een ratione
le, medisch verantwoorde werking te ko
men bij alle verenigingen. 

GEEN SENTIMENTELE KRITERIA 

Zelden is een regering uit de westerse 
landen finantieel tussen gekomen in de 
leprakampagne. De enkele uitzonderingen 
beperkten zich tot het ter beschikking stel
len van een specialist leproloog, zoals m 
België dr. Hemerijkx voor Indie en drs. 
V a n D r o o g e n b r o e c k en N a v e z 
voor Kotea. De meeste pnvaatverenigingen 
ontstonden uit persoonlijke bindingen van 
personen, lokale groepen, godsdienstige ge
meenschappen met een dokter, verpleegster
missionaris van ter plaatse die eigens in 
Afrika of Azië bi) de melaatsen welkten. 
Er werd geld ver/aineld en gewoonweg op-
gestuuid naar de vut&ad J»i^^4e'.Hielaat8ei». 
Sinds dr, H e m e r l ' ^ l t " de 'Tnassabchan-
deling uitwerkte en itderc finanuclr sleun 
afhankelijk maakte van strenge, medische 
kriteria, groeide men naar een \ennn\oor-
de melaatsenhulp. 

Vroeger volstond het dus dat een goeie 
bekende uit Afrika of Azië hulp vroeg voor 
zijn melaatsen en er werd hem geld ge
stuurd. 

7JO gebeurde het meer dan eens dat deze 
fondsen niet uitsluitend besteed werden 
voor melaatsenvei/oiging, maar ook voor 
andere zaken zoals stholenbouw, wegen
aanleg enz... We trekken de waarde en de 
noodzaak van de realizaties niet in twijfel 
maar het is een feit dat de verzamelde 
fondsen niet daarvoor be<temd waren. Zo 
gebeurde het ook dat sommigen veel vroe
gen en aan velen vroegen in verscheidene 
landen.. Zij ontvingen natuurlijk zeer 
veel, terwijl anderen evenveel nodig had
den en niets kregen. De bestaande samen
werking tussen de verschillende nationale 
verenigingen en de koördinatie en rationa-
lizatie van hun aktiviteilen lieten toe met 
dezelfde fondsen meer mclaalscn te bciei-
ken, te verzorgen en te Sfenezen. 

EN HET AANDEEL VAN DE 
DAMIAANAKTIE ? 

De totale begroting van de 18 europese 
veicningen ter bestrijding van de melaats
heid beloopt ongeveer 300 miljoen belgi-
sche Iranken per jaar. Q^s land bekleedt 
met de Damiaanaktie de derde plaats 
na Engeland en West-Duit&land. hi ver
houding met hel bevolking.scijfer per land 
Staan wij aan de top. 

Kan het anders ? Er zijn enkele figuren 
die WIJ nooit meer kunnen wegcijferen ; 
enkele mensen, die steeds een veertje zul
len doen losspringen wanneer onze solida
riteit met de melaatsen dreigt vast te klem
men Het zijn : Damiaan De Veustet en 
Frans Hemerijkx, twee mensen uit ons 
volk, die aan de naam « Vlaming > een 
werelddimensie gaven vóór anderen 
droomden om als Vlaming Europeèr re 
worden Ieder in zijn tijd heeft aan de 
strijd tegen de melaatsheid de grote door
braak gegeven die toen nodig was om de 
mensa», gekonfronteerd te houden met no-

Hier was de geneeskunde te laat. Het is werkelijk dramatisch niet tijdig verzorgd te wor
den. 

den van de melaatsen En ze worden ge
volgd ! 

De Damiaanaktie heeft ongeveer 480 
afrikaanse en aziatisthe dokters, ver
pleegsters en medische assistenten in 
dienst ; eveneens rond de 60 europese 
specialisten waarvan een 20 tal uit Belgié. 
Laat ons toe even de vlaamse ambassadeurs 
bi] de melaatsen te vernoemen. 

In Kongo begroeien wij l on^ ( l u s 
uit Diesf.'^^^tfSf^S -Kati •Rond uu 1 ke
ren, l'.<ll\ RDKN 111(1 uil Sdiolm Mn 
lirc*ckx uit 1 urnhout en Guy Van 
Lanckcre uit Aalst In Boeroendi wer
ken Rosa Jeuiis uit de streek van Has
selt, Godelieve Stevens en Albert De 
Biuycker uit het Antwerpse en uit 
Rwanda kwam Paula Strubbe terug 
met verlof In Indonesië financieren wij 
de werking van dr pater De Baets uit 
Oudenaarde, die ongeduldig wacht in Kes-
sel-Lo naar zijn nieuw vertrek en in Zuid-
Korea hebben dr Van Droogenbroeck uit 
Aalst en Ida Claessens uit Limburg samen 
mei andere verpleegsters een nieuwe stimu
lans gegeven aan de oiganizatie van de me-
laatsverzorging. 

IETS UITZONDERLIJK IN 
PAKISTAN I 

In Karatsji hoodstad van West-Pakislan 
werkt het « Marie Adelaide Leprosy Cen

tre ». De administratieve en organizatori-
sche leiding berust bij de ameiikaanse Miss 
Doyle van de Sociëteit van Maria en de 
medische leiding wordt uitgeoefend door 
de duitse dokteres Pfau. Zij wordt geassi
steerd door een inlandse dokteres, eên mo
hammedaanse, dr. Fazelboy, Deze vrouw 
geniet in Pakistan een zeer hoge re
putatie als huidspecialiste en werkt in het 
(cntrum zonder enige vergoeding. He£ 
centrum wordt vooral gesteund door het 
< D e u t s c h e s Aussalziges Hilfswerk > 
UIL W ü i z b u r g en vormt,^, i een 
land dat tenslotte ontstaan is op zuiver 
godsdienstige grondslag met zeer sektaire 
strekkingen, een ontmoetingspunt van sa
menwerking tussen moslims, hindoes, boe-
dhisten, katoHeken en protestanten. Zoieï» 
is enkel mogelijk in de melaatsenwerking. 
De Damiaanaktie staat vooral in voor 
het medisch personeel. Ze telt op het ogen
blik zes verpleegsters in Karatsji waaronder 
drie limhurgse in hetzelfde centrum : 
Jeanine Geuns, S e r a p h i r e Potargenl 
en Hélène Bijnens. Zonder twijfel een 
unicum in de geschiedenis van de 
Damiaanaktie maar ook van Lim
burg. De Limburgers vormen ploeg mef 
Diana Derez uit Kuurne, met Annette 
Qiioidbach uit Couillet en Rosanna 
Magoga van Italiaanse afkomst Een di-
namische ploeg die enorm veel weil Dies-
teert in Pakistan en uitzonderlijk goed 
aanv<iard is door de Pakistani. 
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Ik heb in enkele lijnen een 
schets willen maken van onze 
aktie bij de melaatsen Ds 
trachtte dit zo nuchter moge
lijk te doen; wellicht is deze 
tekst weinig aantreKkelijk om 
te lezen ofschoon ook nuchtere 
gegevens kunnet boeien. 

Als besluit kan ik — juist de 
dag vóór de 17e Werelddag 
voor de Melaatsen — best terug 
grijpen naar de slotwoorden 
van dr. Hemerijckx uit het 
reeds genoemd nummer van 
«WIJ » '68 ; « Als ze allemaal 
eens iets zouden willen doen; 
iets dat ze kunnen doen om ieta 
te kunnen geven. Ee»* uurtje 
overwerken misschien, ot een 
pakje sigaretten minder roken, 
een pilske drinken in plaats 
van een pelelleke, op de voet
bal een kaartje kopen voor een 
staanplaats in plaats var voor 
een tribuneplaats. 

Het is in feite meer iets doen 
dan ;ets geven. Het i«̂  werken 
voor ongelukkigen die niet 
meer kunnen werken.) 

Dit interview in « WIJ » met 
dr Hemerijckx was één van de 
allerlaatsten. Sindsdien is hij 
on^ ontvallen. Wij zijn echter 
vastbesloten zijn werk verder 
te zetten; eenvoudig zoals hl} 
het deed, maar even vastbera
den; ü kunt meedoen PR, 
46^.50 Damiaanaktie-Brussei. 

Raf DE ZUTTER. 

Een deel van de medische staf uit het x Mar ie Leprosy Ccnlie » van Karatsji 
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DE SLAAFSE ONDERHORIGHEID VAN DE VROUW 
HEEFT DUIZENDEN JAREN GEDUURD. OP ENKELE 
UITZONDERINGEN NA WERDEN DE VROUWEN IN 
VOORKRISTELIJKE TIJDEN BEHANDELD ALS VEE, 
DE MIDDELEEUWEN BRACHTEN DAARIN WEINIG 
VERANDERING, OFSCHOON HET KRISTENDOM DE 
VERDEDIGING VAN DE ZWAKKE PREDIKTE. NOCH 
DE RENAISSANCISTISCHE VERHEERLIJKING VAN 
DE VROUWELIJKE SCHOONHEID, NOCH DE BLOEI
TIJD VAN HET HUMANISME VERMOCHTEN EEN 
KENTERING TE BRENGEN. ZELFS DE BERUCHTE 
« HEKSENHAMER » KANTTE ZICH VEELEER TE
GEN DE VROUW DAN TEGEN DE DUIVEL. DE FRAN
SE REVOLUTIE ZWOER SLECHTS BIJ DE DEUGD, 
WAARVAN ZIJ HAAR TEGENSTELLING ZOCHT : DE 
ONDEUGD, DIE DRA WERD GEÏDENTIFICEERD 
MET DE VROUW. EN WAS DE FRANSE REVOLUTIE 
IN WEZEN ANTIFEMINISTISCH, HET LIBERALE 
KAPITALISME DREEF DE VROUWEN NAAR DE FA
BRIEK. WA.\R ZIJ GEWAARDEERD WERDEN ALS 
GOEDKOT^E, SLAAFSE ONDERHORIGEN VAN EEN 
KLEINE KLASSE DIE TOTAAL MEESTER WAS VAN 
DE GEHELE PRODUKTIE- EN KONSUMPTIEKETEN, 

haard 
WAT IS HET VROUWELIJKE 
VAN RECHTER ? 

Het eerste wat in de geschie
denis opvalt, is dat de man 
ontzettend veel rechten heeft, 
de vrouwen onnoemelijk veel 
plichten. Wel wordt beweerd, 
dat in oertijden een soort ma
triarchaat moet bestaan heb
ben, maar heel wat geleerden 
noemen dat een spitsvondige 
werkhipoteze. In de historie 
van het oude Egypte schitteren 
de namen van overbekende 
vrouwelijke farao's, die soms 
machtiger waren en groter aan
zien genoten dan hun manne
lijke kollega's. Of dit een maat
staf is voor het gewone volk 
valt sterk te betwijfelen, een
voudig omdat de vrouwen uit 
de hoogste stand alleen reeds 
door hun geboorte waren ver
heven boven de gewone mens. 
Welja, met hun goddelijke af
komst stond of viel het gehele 
Rijk. Toch schijnt de pozitie 
van de gewone vrouw in Egyp
te niet van de slechtste te zijn. 
Erger was het immers in het 
naburige Babylonië waar de 
vrouw weliswaar niet tot de 
veestapel wordt gerekend, maar 
bestaat om kinderen te krijgen, 
huiskarwei te verrichten en de 
man te behagen. 

Maar ongeveer in het jaar 
2.000 voor Kristus voert de be
roemde koning Hammurabi een 
wetgeving in, die socialer is 
dan alle gekende wetboeken 
uit de Oudheid en die vele 
eeuwen van kracht zal blijven. 
Hammurabi is wellicht de eer
ste die de zwakkere in bescher
ming neemt en dus ook de 
vrouwen. Maar alle voorrech
ten van de man blijven behou
den. In welbepaalde gevallen 
mag hij een tweede vrouw ne
men en zelfs één of meer kon-
kubines. Een vrouw die het zou 
wagen een tweede man te ne
men, wordt zeer zwaar ge
straft ! 

Stel je voor, dat de man in 
geval van konflikt zeer groot
moedig kan zijn : in plaats van 
zijn vrouw eruit te gooien, 

' « mag » zij waarachtig als sla
vin in « zijn » huis blijven. 
Wat er ook van zij, déze baby-
Ionische vrouw had het heel 
wat beter dan haar sexgenoten 
in omliggende landen (Egypte 
uitgezonderd) waar vrouwen 
en vee sinoniem schenen. Toch 
zijn de wetten van Hammurabi 
vooruitstrevend. Zo kon de 
vrouw, indien de man zijn ech
telijke plichten verwaarloosde, 
echtscheiding aanvragen, wat 
beslist een revolutionaire ge
dachte was. Het venijn zat 
evenwel in de staart : daartoe 
had zij een rechter nodig, wat 
voor de man niet het geval 
was. En de rechter was van
zelfsprekend een... man ! 

Toch mogen alle vrouwen 
Hammurabi hartelijk danken, 
want zijn 4.000 jaar oude echt
scheidingsprocedure verschilt 
niet zo erg veel van de 
onze. Want bij de toestemming 
om te scheiden krijgt de vrouw 
ook haar bruidschat weer, een 
schadeloosstelling als toemaat 
en zij mag hertrouwen ! Enige 
schaduwvlek op deze recht
spraak : de rechter maakt de 
scheiding heel wat gemakkelij
ker voor de man dan voor de 
vrouw... 

DE VROUW ALS 
PRODUKTIEMIDDEL 

Wie heeft er ooit gehoord 
van Sara. Rebecca, Rachel of 
Ruth ? Ieder van hen heeft een 
welbepaalde en historische rol 
gespeeld, gewoon niet weg te 
denken in de wereld van de 
Bijbel. Maar bij nader toekij
ken wordt die rol weldra be
perkt tot het baren van kinde
ren, pardon ...zonen ! Dochters 
hebben weinig of geen belang 
zodat zij verhoudingsgewijs 
weinig of niet worden geteld 
of vermeld. De vrouw blijft 
dus een produktiemachine. Be
staat er overigens egn grotere 
schande voor de bijbelse vrouw 
dan haar onvruchtbaarheid ? 
Een schande, die ook de dag 
van vandaag even groot is in 
de oosterse wereld. Zodra de 
vrouw — die zichzelf kan noch 

mag zijn — het vereiste aantal 
zonen op de wereld heeft gezet 
is zij van weinig tel meer. Zij 
heeft alweer haar... plichten 
vervuld ! 

ATHENE SCHIEP EEN 
DEMOKRATIE... VOOR 
MANNEN 

Zeker, in de griekse goden
en heldenmiten is de vrouw 
weer eens de spil van het we
reldgebeuren. .Jammer genoeg 
zijn het meestal miten, of
schoon oorlogen woedden om 
liefde en ontrouw. Want vooral 
de aantrekkingskracht van de 
vrouw is zowel op de Olimpos 
als op de aarde zeer groot. Ei
genaardig is wel, dat vrouwen 
een belangrijke plaats innemen 
waar diktoriale stelsels bestaan, 
zoals in Sparta. Maar in het 
demokratische Athene is poli
tiek uitsluitend de bezigheid 
van mannen. Geen vrouwen in 
het openbare leven asjeblief ! 

In de geschiedenis van Grie
kenland bestaan niet eens na
tionale heldinnen zoals in Isra
ël. En toch was Hellas, in ver
gelijking met de oosterse we
reld, de wieg van de vrijheid, 
ofschoon de gehele griekse 
emancipatiebeweging vrij vlug 
doodliep. Wel teruggetrokken, 
maar niet afgezonderd leeft de 
vrouw er, voor wie de wetge
ving geen wezenlijke verande
ring bracht. Want zij blijft van 
het kiesrecht en van openbare 
ambten uitgesloten.. Overal re
ageert de man, die zijn wettige 
vrouw verstoten kan als hij dat 
wil. Zo kan de vader een onge
trouwde dochter, die zich ver
leiden liet, verkopen als slavin. 

Beslist, de romeinse vrouw 
stond in hoger aanzien dan 
haar griekse zuster, ofschoon 
een vrouw van aanzien en van 
goede zeden weinig op straat 
kwam of desnoods slechts in 
een draagstoel. Want de huis
houding en het weven zijn de 
hoofdbezigheden. Of, juister, 
handbezigheden, want onder 
de onbeperkte heerschappij der 
mannen moeten de zonen stu
deren, de dochters zo vlug mo
gelijk aan de man worden ge
bracht. Om te weven. 

Al geven wij graag toe dat 
de Griekse baas was inzake 
huiselijke aangelegenheden en 
de Romeinse nog baziger. 

Laten wij het islamietische 
potje dicht, aangezien de 
vrouw er uitsluitend plichten 
heeft. Hoeveel eeuwen is zij 
er een gebruiksvoorwerp ge
weest, een ruilmiddel voor een 
andere vrouw, die haar gelaat 
al evenmin mag tonen aan wie 
zij wil ? De sluier is het sim-
bool bij uitstek van de gehele 
onderwerping van de vrouw, 
hoewel de Koran nergens uit
drukkelijk de sluier gebiedt. 
Hij bestaat niettemin. 

"Toen de Chinezen vaststel
den dat kleine voeten de gang 
der vrouwen een wiegende gra
tie verleenden, werd voetver
minking zedelijke plicht, die 
zich duizenden jaren handhaaf
de. Dit was een extraatje want 
de volslagen onderwerping van 
de vrouw aan het mannelijk 
gezag was toch al een uitge
maakte zaak. Van haar vijfde 
levensjaar af werd bij elk meis
je de verminking metodisch 
begonnen. Een barbaarsheid, 
die tot in het begin van deze 
eeuw voortduurde. Even onder
worpen, maar zonder vermink
te voeten, heeft de Japanse 
vrouw moeten wachten tot de 
komst van de amerikaanse Mac 
Arthur door wie de eerste stap 
werd gezet om haar izolement 
te doorbreken. 

Veruit het beste lot leek 
de Indische vrouw beschoren 
te zijn. te meer omdat het 
Hindoeïsme van oudsher een 
bijzonder verdraagzame gods
dienst is en omdat Indië wel 
eens terecht de bakermat van 
de demokratie wordt genoemd. 
Toch heeft de tolerantie er het 
aanzien van de gewone vrouw 
niet kunnen verhogen en was 
er van een ontvoogding geen 
sprake. Het volstaat trouwens 
te herinneren aan de weduwen-
verbranding, alweer een more
le wet, die de onbelangrijkheid 
van de vrouw als enkeling op 
gruwelijke wijze illustreert, 
(vervolgt) Hilda U. 

Vibio, de vereniging voor de natuur
bescherming van het koninklijk ate-
neum van Berchem, heeft tijdens de 
barre winterdagen rond Nieuwjaar 
een prijzenswaardig initiatief genomen^ 
Een grote vogelaktie in het Peerdsbos, 
Een tiental grote voederballen werden 
voor de vogels uitgezet. Vibio is van 
plan dergelijke akties nog uit te brei
den o?n zo mee te helpen aan de aktivi-
teiten van het natuurbeschermingsjaar^ 

Na het sukses van verleden jaar 
wordt opnieuw een wedstrijd inge
richt, om op het grondgebied van de 
provincie Antwerpen de aanleg en het 
onderhoud van parken en plantsoenen, 
vooral in woonwijken, te bevorderen. 
Alle gemeentebesturen, K.O.O.'s, huis
vestingsmaatschappijen en vereniging 
gen die de openbare groenaanleg bevor
deren kunnen deelnemen. Het initia
tief werd door het provinciaal komitee 
voor groenruimten genomen. Het is 
gevestigd in de koningin Elisabetlei 20 
te Antwerpen, waar alle inlichtingen 
kunnen bekomen worden. 

s.O.S. 

R 
Bij de uitmonding van het zeekanaal 

in de Rupel te Wintam-Sas is bij een 
aanvaring een olietanker teeg gelopen. 
Ondanks de pogingen om de olie in een 
ander schip over te pompen gingen er, 
nog 200 to^tookótie tft de-^Rkpd veri 
toren. Spif^ '(^W'de'b'étfol^mi'oliei 
fruiatschappij maar nog veel erger voor 
de Rupel, die er niet properder bij 
wordt... 

Regis Gysemberg, een vijftienjarige 
student uit Oudergem speelde het klaar 
171.000 handtekeningen te verzamelen 
tegen het strikken van voorbijtrekken
de vogels. Begin oktober van verteden 
jaar overhandigde de jonge man ziin 
verzoek én de handtekeningen aan de 
minister van Landbouw. Kommentaar 
van de heer Héger : «Ik waardeer uw 
initiatief om het strikken van vogels in 
België te doen verbieden ». Sinds 1 ok
tober, de dag van de overhandiging en 
ook de openingsdag van de vogelvangst 
in België is er echter van enig minis'^ 
triëel initiatief in de richting van een 
verbod of een beperking niet veel in 
huis gekomen. Waarderen wil nog niet 
altijd zeggen, er mee akkoord gaan en 
iets doen . 

Dit is het embleem van de ploeg Ark 
van Noë. Deze organizatie van jonge 
tui zet zich volledig in voor de vrijwa
ring van de natuur in ons tand. Vooral 
dit jaar komen deze meisjes en jon
gens ruim aan hun trekken want over» 
al zijn zij de graag geziene boden van 
de natuurbeschermingsidee die overal 
in Europa de aandacht vraagt. Hun aki 
tiviteiten : van het verspreiden van do 
kumentatie, het bouwen en hangen van 
nestkastjes tot het afkopen van een 
jong everzwijn dat men met de nieuw
jaarsfeesten wou slachten... In het 
damesweekblad « Het Rijk der Vrouw » 
wist de beweging een paar bladzijden 
los te peuteren waarin ze hun leden 
wekelijks aanmoedigen en tips /?'"! en^ 
Een aktie waar (bos)-muziek in zttl 



het 
goud 
der 
vikings 

Teugelgaynituur in gegoten bions, nadien gegraveerd, verguld en vertind '( 7de eeuw 
na Kristus ) . 

SINDS VORIGE WEEK DONDER
DAG IS IN HET PALEIS VOOR SCHO
NE KUNSTEN TE BRUSSEL DE TEN
TOONSTELLING « HET GOUD DER 
VIKINGS » GEOPEND, GEORGANI-
ZEERD DOOR HET MINISTERIE VAN 
KULTUUR IN HET KADER VAN H E T 
BELGISCH-ZWEEDS KULTUREEL AK
KOORD. ZE DUURT T O T 15 FEBRU
ARI DAT IS DAN DE TECHNISCHE 
FICHE VAN EEN TENTOONSTEL
LING WAARVAN DE VOORNAAMSTE 
BETEKENIS DEZE IS, DAT ZE EEN 
VERKEERDE OF ZEER ONVOLLEDI
GE VOORSTELLING VAN DE VI
KINGS RECHT TREKT OF AANVULT. 

De vikings werden steevast voorgesteld 
als een zeevarend volk dat er maar op uit 
was, langs de westeuropese kusten of aan 
de oevers van de baltische zee rooftochten 
te ondernemen, kustgemeenschappen vH 
'te moorden en nederzettingen plat te bran
den. Een eerste korrektie kwam toen werd 
ontdekt dat ze reeds lang vóór Kolombus 
het amenkaans vasteland hadden ontdekt, 
zij het dan via de noordelijke vaartroute. 
Het is echter nog niet zo lang geleden da£ 
de aandacht gevestigd werd op de Viking-
beschaving, die zelfs vóór de klassieke 
middeleeuwen een « gouden eeuw » ver
toont, zowel in de letterlijke als in de fi-
guuilijke betekenis van het woord. Het is 
met de voorstelling van de Vikings zo een 
beetje vergaan als met de voorstelling van 
de Germanen : een al te gallisch getekend 
en gekleurd en zeker vertekend beeld, het 
beeld \an de woes.te krijger met de hoorn-
liciiii tie \ei\Tailijke snor en in dieren-
1 gCkici-d. 

Detail van een gulden halskraag, een 
tfer sprekendste specimen van de ver-
Jtinde edelsmeedkunst der Vikings, die 
grote kunstenaars telden in dit kunstam
bacht en die kunnen wedijveren met de 

besten uit gans Ewopa. 

Nochtans ontstond bij de Vikings spoe
dig een stedelijk gestruktureerde bescha
ving en bereikten de ambachten er een 
hoog peil. Ook het kunstambacht nam zijn 
aandeel in deze ontwikkeling. 

Daarvan kan men zich tans overtuigen 
in de tentoonstelling « Het goud der Vi
kings >. Een prachtige verzameling smeed
werk zoals het in de skandinavische landen 
in allerlei openbare en private verzame
lingen bewaard wordt, met een verwant
schap aan de artistieke vormen van de ro
meinse wereld, met de keltische beschaving 
en niet het minst met Oost-Europa Want 
ze trokken niet alleen west- en zuidwaarts 
doch ook oostwaarts. Ook de Vikings leer
den het drijfwerk en het muntslaan, het 
zetten van stenen, de granulering en het 
filigraan. Van de 5de eeuw af tekent zich 
een duidelijk eigen stijl af, die in de vol
gende eeuwen naar hoogtepunten zou voe
ren. Maar nooit meer dan in de 5de en 6de 
eeuw vloeide meer goud naar Skandinavié 
en werden meer gouden of vergulde ge-

'bruiks- en siervoorwerpen vervaardigd 
door de skandinavische « ambachtslieden >, 
wier vormentaal op verassende wijze weer 
opduikt 15 eeuwen later in sommige uitin
gen en toepassingen van wat men heden
daagse kunst noemt 

Het is ondoenlijk hier de verzameling 
wapen versiel ingen, sier- en gebruiksvoor
werpen, gouden en vergulde kledingsbij-
horigheden zoals gordels, gespen, schouder
versierselen enz, halsnoeren, arm- en enkel
banden, juwelen allerhande, ringen, kroe
zen en schalen, kleine beelden en pennin

gen te gaan beschrijven. Het loont de 
moeite deze tuigen van een ten onzent 
kwazi-onbekende beschaving zelf te gaan 
bekijken, de verwantschap met onze kuU 
tuur na te gaan en aldus een heel ander, 
boeiend facet te leren kennen van een volk 
dat inderdaad geen verzameling van brave 
Hendrikken is geweest doch martiale ei« 
genschappen en maritieme kundigheden 
ook aan scheppende geest en handen paar
de, in 'n onvermoede vorm en omvang, die 
ons Vlamingen dan weer ergens vertrouwd 
aandoet. 

derlijke wilskracht en zelfbeheersing en 
een ongemeen-grote autoriteit m deze feo
dale wereld met de vijandschappen tussen 
ridders, tussen de Orden, tussen de fami
lieleden zelf. De wi)ze waarop schriifster 
deze figuur doet leven, maar ook de wijze 
waarop tijd en mentaliteit geschetst worden 
maken van deze roman reeds een zeer inte
ressant boek. 

« Wacht niet op de morgen » is echter 
veel meer dan een historische roman. Want 
de auteur heeft door de angst en de twijfel 
van de jonge koning weer te geven, ook 
de vraag naar de zin van het lijden en de 
zin van het leven in het algemeen opge
worpen. Ook Gilles de Malle stelt zich de
zelfde vragen na de dood van zijn konink
lijke vriend : wat blijft er over van hem 
buiten de herinnering ? Waar ligt de we
reld van de eeuwige dageraad ? Onzeker^ 
heid en angst zijn de prijs voor het vnje, 
zelfstandige denken. Zij roepen de beklem
mende vragen op, die hier door een jonge 
stervende koning en zijn vnend uitgespro
ken worden Zii werden in alle tijden door 
de mens gesteld, die zijn geloof in de on
bekende God met zijn kritische rede tracht
te in overeenstemming te brengen « Wacht 
niet op de morgen » is een zoeken naar 
het antwoord op de twijfel Maar buiten 
dit grote tema, raakt deze roman ook de 
menselijke tema's van het samenleven 
van verschillende opvattingen aan. Wij 
zien hoe zelfs in de middeleeuwen op de 
raakpunten van Islam, Kristendom en jo
dendom een veel toleranter geest heersen 
kon dan in de westelijke wereld 

In de moderne katolieke probleemlitera
tuur zal db boek een blijvende plaats in
nemen. E)^' s hebben o.m. Stefan Andres, 
BergengrUv. Ezard Schaper eveneens his
torische gegevens gebruikt om geloofspro» 
blemen van moraal en verantwoordelijk
heid, daar grijpt Maria Rosseels naar de 
essentie van het geloof : naar de vraag 
om het godsbestaan en het leven nè de 
dood. 

Niet alleen om de inhoud is « Wacht 
niet op de morgen > een rijk en vrucht
baar werk : ook zuiver literair is deze in kro-
niekvorm geschreven roman, spijts de 
epische belemmering die deze werkwijze 
biedt, wel haar beste boek 

Maria Rosseels <Wacht niet op de Morgen* 
- 468 bh. - 275 fr. Boekengilde De Clau-
waart • leden 180 fr. Kessel-Lo 

maria rosseels 

wacht niet op de morgen 
Maria Rosseeb, schrijfster van literatuur- en filmkritieken en van ( soms bisschoppelijk 

gekontesteerde ) reportages, is ook romanschrijfster, met een uitzonderlijke belangstelling 
voor de geestelijke problematiek die met zozeer uit de verantwooidehjkheden, maar uit 
de erkenning van of de twijfel aan als essentieel-beschouwde waarheden ontstaat. Vanaf 
haar eerste joernahstieke pennevruchten ( indien wtj ons met vergissen m < Gudrun >, 
het maandblad van de Dietse Bond voor Vrouwen en Meisjes ) tot m haar laatste literair 
werk heeft deze begaafde vrouw een openhartigheid en onafhankelijkheid aan de dag 
gelegd, die van een hoge en ernstige opvatting van de joernalistiek en de letterkunde 
getuigt. Debuterend als schrijfster voor de jeugd ( « Sterren in de Poolnacht » ) en over 
de jeugd ( met haar drie boeken over Sptegelhelken en Marolleke ) zcu ze de « grote > 
literatuur binnentreden met haar Elisabeth-trilogte, die de aandacht op haar vestigde. 
In 1958 verscheen het tweedelige « Ik was een Kristen > dat, uitgaande van de relaties 
tussen de Romein Alexander Marcus Aurehus en Julianus die keizer van Konstanttnopel 
wordt, een aantal problemen oproept waarvan die van de verhouding tussen kristendom 
en mens-zijn, kristendom en verdraagzaamheid de belangrijkste zijn. Met * De Dood van 
een Non > m 1961 zou zij de katolieke probleemliteratuur merkwaaidig verrijken. 

Nu, zes jaar later, verschij"nt < Wacht 
niet op de morgen ». Tussen 1957 ( toen 
«Ik was een kristen» verscheen ) en nu, lig
gen er twaalf jaar tijdens dewelke drie ro
mans uitkwamen. Drie romans, zij het ook 
lijvige, in twaalf jaar zijn geen teken van 
veelschrijverij Deze romans vertonen niet 
slechts een steeds dieper boren naar de 
kern van haar geloof, maar ook steeds stij-
gender virtuoziteit in het zuiver-Iiteraire : 
in de sterke tipering en de psichologische 
fundering van de mensen en hun hande-
delingen in de konstruktie zelf, in de evoka-
tieve kracht der schildering van historische 
periodes, van het milieu en de geest van 
een bepaalde tijd. 

In haar nieuwe roman neemt schrijfster 
opnieuw historische figuren en een histo-
rische_ achtergrond tot « voorwerp > om 
het eigenlijke onderwerp ( dat van een 
universeel en tijdloos geestelijk probleem, 
echter vooral in deze tijd akuut en aktu-
eel geworden ) weer te geven en uit te 
diepen. 

Boudewijn IV, tijdgenoot van Salah ed 

Din, regeel de m de tweede helft van 
de 12e eeuw tussen de derde en de vierde 
kruistocht. Hij volgde z'n vader Amaury op 
toen hl] dertien was en stierf op vieren-
twintigjange leeftijd aan melaatsheid. De 
schrijfster laat zijn geschiedenis vertellen 
door Gilles de Malle, opgevoed in een 
klooster m Artezie en onder invloed van 
een jonge vlaamse ridder, Gerard van Ri-
devorde, naar het Heilig Land getrokken. 
De drie grote delen, gevolgd, door 
een kort epiloog, volgen elkaar 
kronologisch op : Gilles' verblijf in 
het klooster en zijn vertrek, zijn vriend
schap met de jonge prins, de dood van 
Amaury en Boudewijns kroning, de strijd 
om het behoud van het Rijk, de intriges 
en de rivaliteit tussen famillie en tegen
strevers van de koning, zijn dood en daar
na de ondergang van Outremer In het epi
loog zien wij de jonge ridder die zich gaat 
wijden aan de genezin? van moslems, kris-
tenen en joden in een leprozerij. 

Een fascinerende historische figuur is de
ze Boudewijn IV : iemand met een uitzon-
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In 1952 verscheen onder de titel « ïch schreibe mein Lied in den Staub der Strassen > 
een dichtbundel bij het Eugen Diederichs Verlag, Düsseldorf. De auteur ervan was een 
onbekende ! George Forestier. Het xvas dr.K. F. Leucht uit Aschaffenburg die het 
vianuskript aan de uitgever had voorgelegd In een begeleidend schrijven werd medege
deeld dat de auteur, George Foiestier, geboren luerd op 13 januari 1921 te Roafach in de 
Ehas, dat hij studeerde te Straatsburg en te Parijs en als SS-vrijwilliger aan het Oostfront 
streed. Na zijn veroordeling in 194'> verbleef hij onder vreemde naam in Maiseille om, dan 
als xrrijwilliger bij het Vreemdelingenlegioen naar Indo-China te gaan : hij werd vermist 
tijdens de gevechten bij Song Woi. De gebundelde gedichten stamden uit blieven van de 
auteur aan dr. Leucht, evenals uit brieven aan een kameraad van Forestier die dr. Leucht 
bij toeval had ontmoet. Bij het ve> schijnen van de bundel was de duitse kritiek unaniem 
lovend en zelfs entoeziast. Stefan Andres, Hugo Hartung, Hans Egon Holthusen, Karl 
Krolow, Vi'olfgang Bachler en andere mindere goden in de duitse pers vonden geen woor
den genoeg om dit natuurtalent te loven. Men noemde zelfs ter vergelijking namen als 
Eliot, Valery en Garcia Lorca. Stefan Andres zei : « Wij hadden geen Rimbaud : nu heb
ben wij er een... » 

Gottfried Benn, aan wie het manuskript voorgelegd was, schreef een zeer lovende brief 
met raadgevingen voor de definitieve uitgave. 

OATNoETU... 

Wie was nu eigenlijk deze George Fores-
liei, die met één verzenbundel de hele 
duitse kritiek - ook in de oostduitse volks
republiek - tot zulke lovende uitlatingen 
kon bewegen i" 

Dr. phil. Karl Emerich Kramer, voorma
lig H. T,-leider en lektor bij Diederichs 
Verlag had in engere vriendenkring eens 
gezegd dat hij zijn baas eens in het ootje 
zou nemen. Deze verklaring, ingegeven in 
in een kwade bui ( Kramer was ontstemd 
om het gebrek aan belangstelling voor goe
de liriek - de poëziereeks « Lyrik-Bogen » 
was een flop geworden - en door de partij
digheid der kritiek ) , werd aldra in daden 
omgezet. Via zijn vriend dr. Leucht liet 
Kramer zijn gedichten overmaken aan zijn 
eigen baas. Toen zij door de raad der lek-
toren ( waartoe ook Kramer behoorde ) 
besproken werden, kreeg hij toch wat 
wroeging en trachtte de uitgave te verhin
deren. Tevergeefs, want reeds hadden een 
Benn en een Andres hun bewondering 
voor deze gedichten uitgesproken. 

Forestiers gedichten kenden een onge
hoord sukses. Na een jaar echter bleek een 
of andeie indiskretie de ware identiteit 
van de dichter, altans in kleinere kring, 
bekend gemaakt te hebben. Toen in 1955 
de volgende Forestier-bundels « Stark wie 
der Tod ist die Nacht, ist die Liebe > en 
« Briefe an eine Unbekannte » veschenen, 
brak de storm los. De kritici voelden 
zich beetgenomen en reageerden hun on-

f enoegen af met 'n waar pers-trommelvuur. 
i| ^ngen in hun archief nazien hoeveel 

krediet ze wel aan die Forestier-Kramer ge

geven hadden, om zo weinig mogelijk een 
belachelijk figuur te slaan bij hun « terug, 
tocht >. 

Het werd een « geval Forestier > dat een 
strijd ontketende tussen voor- en tegen
standers, tussen diegenen die een kunst
werk - of een werk van andere aard - slechts 
willen waarderen wanneer het niet van een 

golitiek tegenstander komt ( zie bij ons 
et geval Elias I ) . Na de bekendmaking 

van de identiteit van de dichter - die deze 
verzen grotendeels in de gevangeniskam-
pen schreef waarin hij na 1945 verbleef -
keerde aldra de ernstige kritiek naar haar 
eerste indrukken weer en Holthusen sprak 
van een « koene, in de vrijheid van het 
vizionaire doorstotende beeldspraak ». 
Diederichs deed, op verzoek van Kramer, 
de beide bundels niet meer hei di ukken. 
Maar dat verhoogde nog de effcktieve 
waarde ervan voor de poëtische verzame
laar : het boekje van 3 dm. 80 stond op 
een bepaald ogenblik in het beuisblad van 
de boekhandel 80 dm. gekwoteerd ! 

Kleingeestigheid stond naast fwlitiek fa
natisme : in Echtermeyers bloemlezing 
« Deutsche Gedichte », waarin verzen van 
Forestier opgenomen waren, werden ze in 
een volgende uitgave geschrapt. In de 
D.D.R. (Oost-Duitsland) werd een tentoon
stelling van de beeldhouwer Erich Sjser-
ling, die in een joegoslavisch gevangenen
kamp van honger omkwam, verboden om
dat Forestier voor hem een Requiem ge
schreven had. 

nog 
-lie 

Daarnaast was er gelukkig ook 
een ernstige waardering van deze ! 
tot het beste behoort wat er n4 V ij m 
,West-Duitsland aan poëzie werd vooiige-

bracht. Naast Holthusens bevestiging staat 
bij voorbeeld het feit dat Urbanek in zijn 
in 1956 uitgegeven « Deutsche Lyrik » van 
de generatie van Kramer-Forestier slechts 
een vijftal dichters citeert. Naas.t Krolow, 
Celan, Höllerer en Piontek staat Forestier 
als een der belangiijkste lirici van het na
oorlogse Duitsland, die uit de « geslagen 
generatie » voortkwamen. 

Sommige verzen doen wel eens wat na
drukkelijk aan Benn denken ( zo bijvoor
beeld het gedicht < Antwerpen » ) , maar 
het geheel geeft de indruk van een grote 
originaliteit en een diefje oprechtheid, 
naast een verrassend beeldgebruik in een 
karige, doch zuiver poëtische taal. 

Het geval Forestier staat in de Bond&re-
republiek niet alleen. Andere auteurs zou
den eveneens het aan analfabetisme gren
zende fanatisme van sommige jury's en 
prijsuitdelers ervaren. Denken wij slechts 
aan Hans Baumann, die met zijn toneel
werk een prijs verwierf. Toen zijn identi
teit bekend werd, kwam de jury terug op 
haar besluit I 

Forestier had de heren echter om de 
'tuin geleid en ze voor schut gezet. Dat heb
ben ze hem nog niet vergeven. 

Toch blijft zijn liriek van betekenis en 
dat niet om het « geval » alleen Het is 
daarom een gelukkig initiatief, dat het 
Bechte Verlag zijn cGesammelte Gedichte» 
uitgaf in een keurige band : een reprezen-
tatieve keuze uit Forestier-Kramers werk. 

George Forestier « Gesammelte Gedichte » 
Linnen - 80 hlz. - 9 dm 80 - Bechtle - Ver
lag, Miiuchen. 

ke6 
De K.V.S heeft een voorkevar 

voor het franse hovXevard-teater. 
Verleden seizoen kregen we van 
de boulevard—auteurs Barxllet en 
Grédy « Kaktusbloem » een zeer 
aanvaardbare komedie met een 
versleten onderwerp ; tans « 40 
Karaats » van dezelfde schrijver, 
dat heel wat minder is. 

Tema : de goedkope en onwaar
schijnlijke lotgevallen in de liefde 
van drie generaties : de grootmoe
der, de moeder, de dochter. Hoofd-
brok • kan een 40-jarige vrouw 
het geluk vinden bij een jonge 
mnn van amper twintig jaar ? 

Ook de uitwerking van het stuk 
is ver van briljant en niet van 
langdradigheid vrij te pleiten. De 
auteurs beschikken ditmaal over 
minder inspiratie, ook wat de dia
loog en het pikante betreft, en 
hebben moeten zoeken om een 
ai'ond te vullen. 

Het stuk moet het grotendeels 
halen bij de regie en het spel, het
geen in Parijs wel het geval zal 
zijn daar men er dergelijke stuk
ken in het bloed heeft. De K.V.S. 
doet telkens haar best om licht 
frans werk zo goed mogelijk te 
vertolken, maar komt er niet toe, 
zoals we reeds herhaaldelijk heb
ben kunnen vaststellen, de zwier 
en de « flux-de-bouche » van hun 
franse konfraters te bereiken. 

Bij een publiek dat komt orh 
zich te amuzeren gaat het er toch 
in ; het drijft het zelf zo ver dat 
er na elk tafereeltje (en er zijn 
er heel wat) geapplaudisseerd 
wordt ! Het bleek wel dat bij de 
première een gedeelte van het pu
bliek claque wilde spelen. 

Voor de jongeren willen we 
even wijzen wat de claque (af
komstig van het franse claquer) 
eigenlijk is. Ze werd in de mees

schouwburgen afgeschaft, maar 
bestaat toch nog. 

Om de onverschilligheid van het 
publiek te overwinnen en te sti
muleren werden er destijds kaar
ten opgekocht en uitgedeeld aan 
zekere personen die dan het ap
plaus moesten uitlokken en aksen-
tueren. Er bestond zelfs een chef 
die deze personen ronselde. Deze 
gewoonte werd in 1820 stelselma
tig georganizeerd door de oprich
ting van een « assurance des suc
ces dramatiques t ! 

Tussen de claquers bestonden 
heel wat kategorieën, alle met 
franse benamingen naar het land 
van herkomst • 

de intimes of tapageurs, de ge
wone claquers met gratis toegang; 

de lavables (in de « vaktaal » 
betekent laver verkopen), die 
aan de chef een goedkoop prijsje 
betaalden voor hun plaats ; 

de solitaires, die aan de chef de 
volle prijs betaalden, maar geen 
queue moesten staan ; 

de connaisseurs. die voor het 
stuk ten beste spraken ; 

de rieurs, die voor het lachen 
Instonden (zoals bij de amerikaan-
se tv-shows !) : 

d e pleureurs, die voor het we
nen moesten zorgen ; 

de bisseurs, die moesten klap
pen tot er herhaald werd ; 

de chatouilleurs, die reeds voor 
de voorstelling en tijdens de pau
ze, stemming moesten maken voor 
het stuk (weer te vinden in lof-
artikelen) , 

de chauffeurs, met 'n arbeidsveld 
buiten de schouwburg, bv. in kof
fiehuizen 

Dus • goed georganizeerd op een 
terrein waar men het niet zou 
verwachten. 

J.V. 
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• • • weten • • • 
In de K.V.S. Brv^ssel wordt « OU 

dipoes » nog op volgende data 
opgevoerd : zaterdag 20 januari 
om 20 u., zondag 25 januari om, 
14 u. 30, woensdag 28 januari om 
14 u. en vrijdag 30 januari om 
20 u. alsmede nog op woensdag 
4 februari om 14 u. 

Toon Hermans is te gast op zon>-
dag en maandag 2 februari tel
kens om 20 u. Andere voorstel
lingen: «.40 Karaats» op 25 jan., 
op 28 januari, op zaterdag 31 ja
nuari en op vrijdag 6 februari tel
kens om 20 u.; «De Gijzelaar» op 
27 januari om 2 Ou.; «Een meisje 
in de soep» op 30 januari en 7 fe
bruari, telkens om 20 u. ; « Ge
mengd Dubbel op 3 februari en 
op 5 februari om 20 u. «Adrianus 
VII ». 

Vrijdag 30 januari en op zater
dagen 24 en 31 januari treedt het 
« Limburgs Kabaret » in het WaU 
tra-Teater, Arduinkaai 2-3 te Brus
sel, 's Vrijdags voorstelling door 
a Mam-sel » en 's zaterdags door 
« Melopee », twee jonge limburg-
se kabaretformaties. Inlichtingen : 
02/17.60.3f^ 

n^mkaanji 
^fn sej 

<>• 
-m 

De Reinaert Uitgaven Brussel 
schrijven voor de achtste maal 
hun Literaire Reinaertprijzen uit, 
nl. voor de roman, het reisver
haal en een speurders- of detek-
tieveverhaal. De manuskripten 
moeten voor 31 januari 1971 bij 
de Reinaert Uitgaven ingezonden 
worden. Wetstraat 133, 1040 Brus
sel. Op eenvoudige aanvraxig al
daar wordt hof realement opge
stuurd. 

De individuele tentoonstellirt>-
gen in het Paleis voor Schone 
Kunsten zullen voortaan minder 
talrijk zijn doch van langere duur. 
Een andere vernieuwing die di-
rekteur-generaal Van Lerberge 
van het P.V.S.K. wil invoeren is 
het inrichten van tentoonstellin
gen van eigentijdse kunst volgens 
de vizie van één kenner of esteet 
en deze selekties met elkaar te 
konfronteren om op die wijze tot 
een soort gemeenschappelijke noe
mer te komen. Voor einde 1970 
worden twee grote tentooristeU 
lingen gepland, namelijk over dB 
Mayakunst en over mtiziekinstrw-
menten, deze laatste een geani
meerde (koncerten met oude in
strumenten^. Daarnaast worden 
nog drie tentoonstelingen van he
dendaagse kunst (j'>vland. 

beKlIKen... 
Als pentekenaar en cartoonist 

kende Tuur De Rij bel in diverse 
tijdschriften veel sukses. Als schil
der wordt hij geboeid door het 
scheldelandschap, de Polders en 
de Noordzee. In een robuuste en 
spontane stijl vertolkt hij het kon
trast mens-natuur. Zijn eerste 
brusselse tentoonstelling is te be
zichtigen tot 29 januari in de Rik 
Wouters Studio van de V.T.B., 
Emiel Jacqmainlaan 126, Brussel. 

Carijatide, Vrijheidsplein 4 te 
Brussel nodigt uit tot 3 februari 
op de tentoonstellingen van schil
derijen en metaalskulpturen van 
Paul De Vierman uit WiZrijfc-/lnt-
werpen, waar hij leraar plastische 
kunsten is, en van de vlaamse 
doch te Nijmegem in Nederland 
werkende grafïkus frater J.A.M. 
Bossaert. De « dritte im Bunde » 
is de nederlandse beeldhouwer 
Pieter Kortekaas-Brinkhof. Bos
saert stelde reeds met sukses ten 
toon in de Verenigde Staten, Ka-
nada, Zuid-Amerika, Kortekaas-
Brinkhof in Nederland en Duits
land. 
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TV TV TV-TV-TV-TV-TV-TV-TV-TV - TV 
ZICHEM 

Nu zondagavond de tweede 
reeks «Wij, Heren van Zichem» 
gestart is — eigenlijk is het 
geen tweede reeks, maar ge
woon een vervolg — zijn in de 
buurt van het Flageyplein en 
de Boendaalsesteenweg de spe-
kulaties weer volop aan de 
gang. 

Komt er al dan niet nog een 
reeks uitzendingen na de nieu
we tien die nu geprogram
meerd staan, is een vraag die 
heel wat tv-mensen bezig 
houdt. 

De beslissing moet genomen 
worden door de Raad van Be
heer en het zou niet de eerste 
keer zijn dat deze geachte ver
gadering blijk geeft van wei
nig gezond verstand. 

Er zijn heel wat argumenten 
die pleiten voor de voortzetting 
van het feuilleton naar de wer
ken van Ernest Claes. 

Op de eerste plaats is daar de 
inhoud : in de eerste tien afle
veringen werden vooral de kin
derjaren in Zichem zelf onder 
de loepe genomen. De meeste 
aandacht ging toen ook naar 
Lewie, de wittekop, rol die uit
stekend vertolkt werd door de 

toen 11-jarige Fons Exelmans. 
De tweede reeks die zondag
avond op antenne ging, legt de 
nadruk op de jongelingsjaren 
van Nest Claes, de tijd toen hij 
nog aan het kollege van Heren-
tals studeerde. Centraal staat 
dan ook Herman Coene. De 
knappe N.T.G.-akteur Jo De 
Meyere neemt deze rol subliem 
voor zijn rekening. 

Als men het tijdsdokument 
over de jeugd van Claes wil af
maken zou hier logisch nog een 
derde reeks moeten aan toege
voegd worden : zijn avonturen 
als student aan de toen nog 
franstalige universiteit van 
Leuven. 

Er is nog een ander, « tech
nisch » argument : het is een 
internationale tv-gewoonte dat 
een feuilleton steeds bestaat uit 
dertien afleveringen of een 
veelvoud van dertien. Een tv-
seizoen duurt precies dertien 
weken, dit is een vierde van 
een jaar van 52 weken. Men 
tracht zich zoveel mogelijk aan 
deze norm te houden, omdat 
men dan bij eventuele verkoop 
aan buitenlandse tv-stations ge
makkelijker in de vreemde 
programmering kan ingescha
keld worden. 

Liesbeth List zingt. Maandag 26 januari om 2Iu45, Brussel Ned. 

Met het vertrek van de mooi opgepoetste trein startte verleden week het vervolg van « Wij, heren 
van Zichem ». Zondagavond opnieuw om 20u40, Brussel Ned. 

De eerste Zichemreeks had 
tien afleveringen, de tweede 
ook. Wanneer men nu bijvoor
beeld nog en derde reeks van 
zes afleveringen zou filmen, 
zou men uitgerekend aan 26 
epizodes toe zijn, wat precies 
twee maal een volledige sei
zoenreeks zou zijn. 

Tussen de B.R.T. en de N.O.S. 
zijn al geruime tijd onderhan
delingen aan de gang over de 
aankoop van « Wij, Heren van 
Zichem ». 

Een principiële beslissing van 
de Raad van Beheer over de 
opname van het vervolg kon 
wel eens de onderhandelingen 
bespoedigen. Anderzijds is het 
ook een feit dat met het eeu
wig geldgebrek waarmee de 
BR.T. heeft af te rekenen, de 
aankoop door Nederland een 
welkome zaak zou zijn. Al was 
het maar voor de financiering 
van de derde reeks. 

Het voornaamste argument 
lijkt mij nochtans de enorme 
populariteit van dit feuilleton. 
Ik ga nu niet beweren dat de 
werken van Ernest Claes hoog
staande literatuur zijn die 
nooit werd geëvenaard, verre 
van. Maar die vent kon over 
gewone mensen boeiend vertel
len. Zijn problematiek is niet 
bij het haar getrokken en zijn 
figuren zijn geen psicholo-
gische helden. Claes schrijft 
voor en over gewone mensen, 
met vreugde en verdriet, waar 
niets extra-vagant aan is. 

Dit is, meen ik, naast de rea-
lizatie van Maurits Balfoort en 
het knappe kamerawerk van 
Jos Van Schoor — dit wil ik 
bijzonder onderstrepen — de 
reden waarom «Wij, Heren van 
Zichem» zo populair is. Ik be
hoor niet tot het zittend type, 
maar zolang dit feuilleton loopt 
blijf ik tien zondagavonden 
thuis. 

BINNEN EN BUITEN 

Het was geen verkeerd idee 
om tijdens de laatste Binnen 
en Buiten een kijk achter de 
kamera's te werpen. De uitzen
ding werd er levendiger door. 
Ik kan me misschien vergissen, 
maar ik heb sterk de indruk 
dat er sleet komt op Binnen en 
Buiten. Misschien dat Anton 
Peeters niet de geknipte reali-
zator is voor dergelijk pro
gramma's. Alleszins ongepast 
was» het feit dat hij zich on
langs in zijn eigen programma 
door Louis Neefs liet intervie
wen over zijn bedoelingen met 
de Knokke-ploeg '70. Van een 
kommerciële onderneming ge
sproken ! 

TfR 
Het nieuw omroepscentrum 

aan de Schietbaan in Schaar
beek wordt in de wandeling 
met een gallicisme « den Tir » 
genoemd. De studio's zijn mo
dern maar in de kilometerlan-
ge gangen is er al meer dan één 
man verloren gelopen. Zelden 
staan er aanduidingen waar 

wat te vinden is en op geen en
kele verdieping vind je er een 
bode om je desgevallend weg
wijs te maken. In de grote lif
ten is een alarmsisteem inge
bouwd ; in het plafond is een 
klein luikje waarlangs je des
gevallend kan ontsnappen. Bij 
de voorbereiding van de jong
ste Magesien leunde Bob Van 
Bael toevallig tegen zo'n luik. 
Het alarmsisteem werd in wer
king gesteld. Dat marcheert 
dus. 

PIET 

Hoed af voor de manier 
waarop Piet Theys tijdens Ma
gesien Marnix Gijsen imiteer
de. Louis Verbeeck heeft vroe
ger nog V.d.B. geïmiteerd, maar 
het bleef toch plezant. Toch 
vond ik deze Magesien in zijn 
geheel beschouwd minder ge
slaagd dan de vorige. Het Ma-
gesiennieuws mag dan al eens 
geestig zijn, maar het procedee 
was al afgezaagd toen ik ja
ren geleden met de jeugdbewe
ging bonte avonden inrichtte. 

VIDAX. 

Zaterdag 24 januari 

17u : BRUSSEL NED. 
Van bezetting naar bevrijding. 
21u40 : BRUSSEL NED. 
Echo. 
19u30 : BRUSSEL FRANS 
Le jardin extraordinaire (met 
vreemde dieren). 
20u30 : BRUSSEL FRANS 
Les vieux de la vieille (filmko
medie met o.a. Jean Gabin). 
18u30 : DUITSLAND 1 
De laatste wilde dieren van 
Europa (zoektocht). 

22u35 : DUITSLAND 1 
Dracula (speelfilm). 

Zondag 25 januari 
19u05 : BRUSSEL NED. 
Schotland (dokumentaire). 
20u40 : BRUSSEL NED. 
Wij, heren van Zichem. 
21u50 : BRUSSEL NED. 
De goochelaar (tsjechische 
film). 
12ul5 : BRUSSEL FRANS 
Face a la presse. . 
2Ju30 : NEDERLAND 2 
Video (over Biafra}. 
20u40 : FRANKRIJK 1 
Le rendez-vous (film van De-
lannoy). 
14u30 : FRANKRIJK 2 
La creation du monde. 

Maandag 26 januari 
20u25 : BRUSSEL NED. 
De schone van New Orleans 
(film met Mariene Dietrich). 
21u45 : BRUSSEL NED. 
Liesbeth List (ierse gedichten 
op muziek van Theodorakis). 
21ul0 : NEDERLAND 1 
Gevraagd (diskussie over het 
rekreatieprobleem). 
22u : NEDERLAND 2 
Beroemde dierentuinen (die 
van San Diego in Californië). 
14u45 : FRANKRIJK 1 
L'eau vive (speelfilm). 
20ul5 : DUITSLAND 2 
Onze arme neven (over de 
chimpansee). 

Dinsdag 27 januari 
20u35 : BRUSSEL NED. 
De aanslagpleger (rekonstruk-
tic van de aanslag op Hitler). 
21ul5 : BRUSSEL FRANS 
La passagere (poolse film). 
21u55 : DUITSLAND 2 
Onze arme neven (mens-apen 
of aap-mensen ?) 

Woensdag 28 januari 
20u50 : BRUSSEL NED. 
Panorama. 
20u35 : NEDERLAND 1 
Allotria (speelfilm). 

Donderdag 29 januari 
19u35 : BRUSSEL NED. 
De Volksunie. 
20u30 : BRUSSEL FRANS 
S' Paris nous était conté (film 
van Sacha Guitry). 
20u20 : NEDERLAND 1 
Eggs (over de Japanse teken
filmmaker Yoji Kuri). 
20u40 : NEDERLAND 2 
De zeven zeeën (de atlantische 
oceaan). 
22u20 : NEDERLAND 2 
Volgelingen van Jehova (doku
mentaire). 
22u35 : FRANKRIJK 2 
La famine chez des rats (film 
van Rossif). 

Vrijdag 30 januari 
20u25 : BRUSSEL NED. 
Scapin (blijspel van Molière). 
22ii20 : NEDERLAND i 
De ballade van de Zuiderzee. 
22u20 : FRANKRIJK 1 
Charles Aznavour (variété). 
22u20 : DUITSLAND 1 
Die Schlacht bei Lobositz (tv-
spel). 
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SALUUT 

Ons « saluut van de week » deze keer 
aan de invallers van de voetbalploegen 
van Wijchmaal en Overpelt voor hun 
wedstrijd van verleden zondag. Wij zijn 
naar hun esbattementen gaan kijken, en 
wij hebben er, daar midden de dennen
bossen, plezier aan beleefd. Plezier om
dat de mannen van Overpelt verrassend 
goed speelden, en omdat de overklaste 
mannen van Wijchmaal zich volwaar
dige partners toonden, die met sukses 
deden wat zij konden om er voor ieder
een een prett ige sportvoormiddag van 
te maken. Plezier omdat iedereen, de 
spelers, de arbiter en de vier toeschou
wers, aan die match reuzelol hebben be
leefd. Dat er maar vier toeschouwers 
waren, heeft geen belang. Het bewijst 
alleen dat de « massa », die liever gaat 
staan brullen in Luik of Brussel, nog 
niet doorheeft dat ware sport iets an
ders is. De jongens van 'Pelt en Wijch
maal hebben het wel door, en dat is ver
heugend. 

WIE HEEFT IDEEËN ? 

Het belgisch olimpisch komitee, zo 
stokoud en versleten als het is — maar 
dat zal président Mollet wel niet den
ken — gaat nog maar eens een poging 
ondernemen om onze meisjes tot de 
sport te lokken. Wij vinden dat een pri
ma initiatief, al zijn we er zeker van 
dat het weer een dikke «blaas» zal wor
den, net als andere pogingen van de 
B.0 K.-ers. Het moet alweer gebeuren 
met stages, kampen, monitrices, brevet
ten en al die andere semi-officiële san-
teboetik. Wij denken dat men eens op 
zoek moet gaan naar frisse ideeën, naar 
een nieuwe aanpak, naar nieuwe struk-
turen, los van klubjes en kommissies en 
kliekjes en komitees en heel die hutse-
kluts Die nieuwe ideeën zal men echter 

niet vinden bij de officieel-erkende 
sportdenkers van ons land, want de 
ideetjes van die heren zijn, in tegenstel
ling met wat zij denken, zowat een hal
ve eeuw ten achter. Net zoals de rotte 
sportsituatie in ons land, die zij in het 
leven hebben geroepen, maar al te dui
delijk aantoont. 

DE WELDADEN 

Jacques Lecoq heeft verleden week de 
kwibussen -^ zoals wij —, die nog altijd 
niet overtuigd zijn van de weldaden 
van de kommerciële sport, nog maar 
eens a + b bewezen hoe zij dwalen. Pak 
de ronde v ^ Frankrijk, zei de Zjaak, 
en pak een fabrikant die iets in elkaar 
heeft « gefoefeld » waar geen mens wat 
mee kan aanvangen. Wat doet die fabri
kant ? Hij rijdt mee met de publici-
tei tskaravaan van de ronde en zijn 
« marsjandies » vliegt weg. Pak dat gij 
ergens een vakantieverblijf hebt opge
bouwd en er wil geen mens naartoe ko
men. Hewel, laat de ronde er voorbij 
rijden en de joernalisten hun vingers 

krom schrijven, ge zijj; van uw grond 
niet meer meester. Hewel dan ? Wij 
hebben maar een boerenkoppeken op 
ons lijf staan en wij dachten zo : de fop-
perij van de ronde, plus de fopperij van 
de publiciteit, plus de fopperij van het 
toerisme, dat is alles samen een kanjer 
van een fopperij, waarvoor wij best 
toch wat opletten. 

NOG KWALITEITEN 

Verleden zaterdag heeft Merckx an
dermaal een ophefmakende prestatie 
geleverd en meteen het zoveelste over
bodige bewijs van zijn alzijdigheid. Hij 
heeft namelijk deel genomen aan een 
cyclo-cross, en natuurl i jk heeft hij hem, 
aan de zijde van Erik de Vlaemink, ge
wonnen. In de gazetten kon men achter
af lezen dat er met zijn talent als cros
ser niet moet gelachen worden. Hebben 
wij dan ook niet gedaan. Genie Merckx 
wordt dus officieel nog een talent r i j 
ker. Wielerfenomeen. Autorenner. 
Stuntri jder. Muziekexpert. Kunstken
ner. Polyglot. Redenaar. Zanger. Cros
ser. Allemaal terreinen waarop hij uit
blinkt. De dag dat Zjang van Bug-
genhout hem zal inzetten als ballerina 
of stripteaseuse zal hij ook in die kwali-
teit de grote massa sportliefhebbers we
ten te bekoren. Ei Leonardo da Vinci, 
ween van spijt (maar dat kan den Bels 
ook goed) en werp uw kroon naar Eddy. 

SCHRANDER WEZEN 

Wij hebben in « Les Sports » een 
grootse story gelezen over de muts van 
Jan Trappeniers, de doelverdediger van 
Anderlecht. Ge weet. Jan is lang ge
kwetst geweest, maar vóór een paar we
ken was hij voldoende hersteld om weer 
te spelen. Toen hij 's morgens welgezind 
zijn valies klaarmaakte, stelde hij ech
ter vast dat het allernodigste a t t r ibuut 
van een keeper, zijn muts, verdwenen 
was. En alle mutsenwinkels waren ge
sloten. Gelukkig had zijn zoontje nog 
een klak, die Jan eens meegebracht had 
uit een ver land, en dit hoofddeksel 
bood hij zijn vader aan. Jan heeft ech
ter een dikkere kop dan zijn zoontje. 
De muts was te klein. Weer gelukkig 
was het een muts met een elastiekje — 
technische details in « Les Sports » — 
zodanig dat madame Trappeniers met 
enige . Zeg, moet er nog zand zijn ? Of 
weet ge het zo al : schrander wezen, 
« Les Sports »-lez«n ' •-

REZERVATIE OP ZIJN BELS 

Hoe hebben wij het nu ? Hebben wij 
destijds in « Les Sports » niet gelezen 
dat enkele dikkoppen van de voetbal
bond naar Mexiko waren gegaan — een 
kruisvaart had er in de gazettenkolom-
men niks tegen — om alvast voor onze 
lievelingen voetballers enkele goede ho-

Cr:iimng moest het met 0-1 afleggen te
gen Rac. White. Racing staat met 19 
punten op de zevende plaats en Crossing 

met 11 op de vijftiende. 

WAT MORGEN ? 
Wij wilden het ons vandaag 

eens extra gemakkelijk maken en 
u een paar vragen voorleggen die 
ons, op de drempel van een nieuw 
decennium, wel boeien maar die 
we niet kunnen heantoorden. 
Noemen wij het dus maar eens 
« probleemstelling », zoals men 
dat doet in uitzichtloze debatten 
en vastgelopen vergaderingen. 

Onze vragen houden verband 
met de toekomst van de sport, zo
wel de spektakelsport als de twee-
de-wegsport, toekomst gezien in 
het licht van enkele gegevens van 
— wij zullen maar zeggen — so
ciologische aard. 

Gegeven 1. Men weet dat de 
bevolking van ons land aangroeit 
— maar traag — en dat bijna heel 
de bevolkinqsaangroei terecht 
komt in de kategorie mensen van 
meer dan 60 jaar. De groep der 
jongeren neemt nauwelijks toe en 
de groep der « middelbaren » 
neemt sterk af. Een steeds groter 
wordend gedeelte van onze bevol
king bestaat dus uit « ouderen ». 

Gegeven 2. Rond de eeuwwisse
ling was de aktieve bevolking ver
deeld als volgt : in de primaire 
sektor (landbouw) 32 t.h. van de 
arbeidskrachten, in de industrie 
30 t.h.. in de diensten (handel, ver
keer, zelfstandigen) 32 t.h. en in 
de overheid (plus onderwijs) 6 
t.h Tegen 1980 zullen die cijfers 
er uitzien als volgt : landbouw : 
5 t.h.. industrie 40 t.h., diensten 
40 t.h. en overheidsdiensten 15 t.h. 
Mede voor de gewijzigde manier 
van werken in alle takken van 
het ekonomische leven, mogen wii 

spreken over een geweldige toena
me van de « zittende bevolking ». 

Gegeven 3 Nog slechts één tien
de van de bevolking woont in 
dorpen van minder dan 5000 in
woners. Dat zal nog verminderen. 
Steeds meer mensen willen het 
hebben van de stad of het ver-
steedste dorp. loaarvan het ge
meenschappelijke kenmerk is ' ge
brek aan ruimte. 

Gegeven 4. Op het einde van de 
vorige eeuw bracht de mens een 
derde van zijn tijd door al sla
pend, 59 t h. al werkend en de 
resterende 8 t.h was vrije tijd. 
In 1980 zal de mens nog één derde 
van zijn leven al slapend door
brengen, maar voor zijn werk zal 
hij nog maar 12 t.h. van zijn 
tijd nodig hebben, zodat hij 55 
t.h. van de tijd vrij is. Geweldige 
toename van de vrije tijd dus. 

Laatste gegeven. Van alle jonge 
mensen die — zoals het heet — 
in het volle leven traden, hadden 
nog maar een goede tien jaar ge
leden slechts 30 t.h. lager onder
wijs genoten, 60 t.h. middelbaar 
onderioijs en 10 t.h. hoger onder
wijs. Nu reeds stoppen slechts 15 
t.h. van de kinderen hun studies 
als ze veertien jaar zijn, 75 t.h. 
doorloopt een of andere vorm van 
middelbaar onderwijs en 15 t.h. 
t.h. volgt hoger onderwijs. Dit 
wijst op een — mintens teoreti-
sche — intellektuele groei van de 
bevolking. 

Stel nu tegenover die cijfers de 
sport. Wat betekenen zij voor 
haar toekomst ? 

Wat de spektakelsport betreft 

tellekens te rezerveren ? En dat optie 
genomen was op vier hotels ? En wat 
vertel t Lowie de Pelsmaeker ons daar 
tijdens de zoveelste denderende sport-
uitzending van het teeveeke ? Dat men 
nog niet weet waar onze wit te duivel-
kens hun beddeken zullen spreiden, 
want « dat de Italianen ons zijn voorge-
weest ». Kunt gij, gewone mens, nu nog 
geloven dat men mannen met een nek 
van hier tot ginder speciaal naar Mexi
ko s tuurt om hotels te bespreken, en 
dat, als puntje bij paaltje komt, er niks 
van in huis gekomen is ? En hoe noemt 
gij, gewone man, die gewoon zijn werk 
doet, zo'n mannen, ondanks hun blabla 
en streken, en ondanks de eerbied die 
gazettekens als « Les Sports » voor hen 
plegen op te eisen ? 

OMWILLE VAN DE AMATEURS 

Eén van de kommerciële spektakel-
sporten waar wij, als buitenstaander, 
nog betrekkelijk veel voor voelen, is he t 
veldlopen. Niet omwille van de vedet
ten — ondanks ons respekt voor hun 
prestaties en hun kunnen —, maar om
wille van de vele echte amateurs , die 
wij aan de start van de crossen nog wél 
zien. Dat we die mannen met beginnend 
buikje, half gevorderde kletskop en heel 
vals gebit niet meer ontmoeten aan de 
« arrivee », waar men al lang begonnen 
is met de huldiging van de vedet te die 
won, en het gevecht om ook op de foto 
of op het teeveeke te staan, heeft n ie t 
het minste belang. Hebben die jongens 
noch startgelden, noch prijzen, noch 
aanbidders, zij beleven aan hun sport 
iets veel belangrij kers, iets dat daaren
boven zeldzaam wordt : sportgenot. He
wel, omdat het veldlopen dat blijft 
schenken aan zovele échte sportmensen, 
kunnen wij het veldlopen veel verge
ven. 

Tfieo Verschueren haalde zijn zoveelste 
trui naar binnen. Die van kampioen 

van België achter derny's. 

kan men zich afvragen of de (wel 
langzaam) groeiende bevolking, 
het feit dat de mensen dichter bij 
elkaar gaan wonen en dus meer 
behoefte krijgen aan lucht en be
weging, en vooral het feit dat zij 
over steeds meer te vullen vrije 
tijd beschikken, er zullen toe bij
dragen dat de spektakelsport nog 
uitbreiding zal nemen. 

Maar men moet ook nog beden
ken dat de bevolking precies aan
groeit in de kategorie mensen die 
zich voor de sport het minst in
teresseren, de ouderen, dat het 
« zittend » stadsleven meer aktie
ve sportbeoefening dan passieve 
sportbeleving noodzakelijk maakt 
en dat de stijging van het intel
lektuele peil (klassieke vijand van 
sportkomediekes, even goed als 
van « das Militdr v>) misschien eer
der in de richting van de verdere 
prediking van de kultus van bot 
en spier. 

En voor de aktieve sportbeoefe
ning, zo maar om de weldaad van 
de sport zelf waaraan de behoefte 
met de dag groter wordt — alle 
cijfers wijzen daarop — mag men 
daarvoor logischerwijze een grote 
ontwikkeling verwachten in het 
komende decennium ? Wat hele
maal niet hoeft te gebeuren ten 
koste van de showsport. 

Hebben dergelijke vragen hun 
belang ? Wij denken van wel. 
Men zal ze immers moeten beant
woorden om te weten waar de 
grootste inspanningen dienen ge
leverd. 

In dat verband vinden wij het 
wel tipisch dat de minister van 
Nederlandse Kuituur, van Meche-
len, veel meer dan zijn wadlse 
collega de zijde van de massa-
sportbeoefening kiest. De vlaamse 
minister is een socioloog. De waal-
se niet. 



Ons Erfdeel staat niet In de partijpolitiek 
Niet uit misprijzen Gewoon omdat het wot 
anders is Een driemaandelijks (cultureel tijd
schrift met een zeer grote aandacht voor een 
olgemeen nederlandse taa l - en kultuurpoh-
tiek Ons Erfdeel informeert over alles wat 
von belang is m het kulturele teven m ge
heel de Nederlanden De gebieden waai onze 
kuituur vanouds een belangrijke rol heeft 
gespeeld, zoals Frans-VIaanderen, genieten 
de speciale aandacht En wat belangrijk is : 
Ons Erfdeel staat volkomen onothonketijk en 
probeert eerlijk, open en objektief iedereen 
aan het woord te laten komen die bezorgd is 
om de bloei en de verbreiding van onze kui
tuur in de breedste zin Ons Erfdeel is een 
stuk kulturele integratie in de praktijk Na 
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 num
mers von ieder 192 biz Knip de hieronder 
staande bon uit en stuur hem op Wii ver
wachten er veel utt a WIJ » I 

BESTELBON TOEZENDEN AAN • 
Centrale administratie Ons Erfdeel, 
8530 Rekkem 

Ik wens een obonnement op de 13e laar-
gang van Ons Erfc^eel en stort heden 
200 fr op giro 58 93 45 VOD J . Deleu 
te Rekkem. 
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EEN SU^ t JOG LOT VAN 
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Trekking op 2 {ebruari 

HET BIUET : 200 fr. 
HET TIENDE: 22 fr. 
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Aanbevolen 
Huizen 
P A P Y R U S 

Boek- en Papierhandel 
Zaakvoerder Fons Labeau 

de RIbaucourtstraat 7 
(nabil het Smt-Jansplein) 

Sinf-Jans-Molenbeek Brussel 8 
Telefoo» ' {02128i87 09 

Aanbouw-KEUKENS 
Specialist H . D O X p v b a 
Carnotstraat 135 Antwerpen 

tel 35 17.14 
Standaard en Maatwerk Milmó-
Zeyher Keukens Elektrische 

toestellen tegen 
groothandelspnjs 

Manége « VOLMOLEN > 
Opoeteren (L.) 

Paardenpension Rijlessen • 
V\^andelingen 

Restaura nt-Bar-Zwembad-
Camping 

TEL (011)648.34 

Tapijten CASPERS 
Mechanische en Perzische 
fap i i ten - V loerbek led ingen 

Gentsestraai 6, AALST 
Tel (053)291 89 

AL AL KEUKENS CLASAL 
Fabrieken te Ramsdonck 

tel. 015/714.47 
Vochtbestand Vuurvast 

Matige prijs 
Voor West-Vlaanderen • 

DE MEYER Walter 
Bruggestraat 136 Zwevezele 

tel. 051/612 84 

H. PELEMAN-MARCKX 
Van Den Nestlei 16 Antwerpen 

TeL 39.19.27 
r v - RADIO - ALLE ELEKTRI 
SCHE TOESTELLEN - HERSTEL 

LINGEN A A N HUIS 
T V PELMAR 61 scherm, 

11.995 fr. i.p.v. 16.995 fr. 
Andere Tierken qroot";te korting 

« PIET POT » 
Antwerpen 's gezell igste 

Bierkelder 
Grote Pieter Potstraat 4 

(bi) Suikerrui) 
Open vanaf 8 uur 's avonds 

Maandag en dinsdag gesloten 

Bezoek « Casthof 
DE VEERMAN v 

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

Mosselen - Paling 
Uitbater . Jan Brugmans 

3-2-68 

De reïs 

van hef jaar yoor studenten ! 

4 WEKEN AMERIKA 

16.350 f r per persoon 

•— vl iegtuigreis 

— vol ledig pension b i j een amerikaans gezin 

— u i ts tap New-York 

Vraag ui tgebreide in l i ch t ingen bi j 

V.T.B. 
Sint - jakobsmark t 45 , 2000 An twe rpen 

Telefoon (03)31.09.95 

HERMES 
SGH^L 

Zuidlaan 54, Brussel 

Volledige 
secretariaatkursussen 

STENO- en DACTYLOGRAFIE 
in vier talen 

BOEKHOUDEN 

MODERNE TALEN 

HANDELSCORRESPONDENTIE 
ENZ 

DAG- EN AVONDLESSEN 

M Lemonnierlaan 211 , Brussel 
Tel (02 )1100 .33 

DE school waar Vlamingen 
zich thuis voelen 

AiiVËiriEËK 
de 

I I I I 

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

3Q2.30Q EXEMPLAREN WEKELIJKS 
OVER HET QEHELE VLAAMSE LAND 
2.100.000 VERBRUIKERS 

DE TIEN 
GEBODEN 
KANSEN... 

10 ui tgaven van de 

VOLKSUNIE - PERSDIENST 

Federalisme, een zekerheid 60 F 

Brussel, 
stad zonder gezicht 

Volksunie, 
fundament en taak 

De Volksunie 
en het wetenschapsbeleid 

Geen grendel 

Wi tboek over Zwartberg 

30 F 

15F 

20 F 

10F 

10F 

Sociaal ekonomisch 
ontwikkel ingsplan 25 F 

Naar Vlaamse welvaart 
door Vlaamse macht 5 F 

De Zuldnederlandse 

taalgrens 30 F 

Standpunt van de Volksunie 10 F 

Totaal : 215F 

Gun uzelt 
een nieuwiaarsgeschenk i 
De 10 bros|uren 
in 1 pakket •. 150 F 

Fe storten op g i ronum 1476 97 
van Volksunie, vzw , Brussel 1, 
net vermeld ing op de strook van 
de reden der betal ing 
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« Het zijn maar zwarten ze kunnen 
dus stikken » zou men het oude « het 
zijn maar geuzen » kunnen parafrazeren 
in verband met drie groepen, die deze 
week in de aktualiteit bleven of kwa
men. 

Zwart van huid in Biafra, zwart van 
snuit in Limburg (zegt « La Dernière 
He ure ») en zwart van hart, waarschijn
lijk de Oostfronters, die nu in de Se
naat, weer eens amnestie geweigerd kre
gen. En De Saeger zal zich in de diepste 
havengeulen niet kunnen witwassen, nu 
zijn schuchter « federalisme door fata
lisme » hem volgens Libre en co ook in 
de zwarte regionen doet terechtkomen. 

THE SUNDAY TIMES 

Oe Thant, die zich als een geniepig 
dorpspolitiekertje blijft verlagen tot een 
Nigeria-loopjongen, wordt in dit voor
aanstaand engels blad tegengesproken, 
door een tragische samenvatting van 
het drama Biafra. 

« Dokters die in de streek van Owerri 
werken schatten dat iedereen behalve 
een zeer kleine minderheid, aan onder
voeding leed. Er heerst een algemene 
bloedarmoede en men denkt dat 1/3 van 
de kinderen aan T.B.C, lijdt. Medische 
assistenten denken dat de vluchtelingen 
•— nu zonder enig voedsel — ongezien 
zouden sterven in het oerwoud. 

» Er zijn slechts twee bronnen voor 
onpartijdige informatie over dat deel 
van Biafra sinds 10 januari. Vooreerst 
het rapport van het waarnemersteam 
van de Verenigde Naties, en vervolgens 
de kleine groep joernölisten, die vorige 
week Onitsha (50 mijl van Owerri) be
reikten. Geen van deze twee bronnen 
heeft reeds melding gemaakt van enige 
grote hulpoperatie. 

» Intussen ligt op 90 minuten vlieg-
tijd van het hongergebied — in San To
mé en Cotonou — ongeveer 15.000 ton 
voedsel opgeslagen. Een europees helper 
zei vorige week : « Er is geen tekort aan 
voedsel of vervoer, alleen maar aan or-
ganizatie ». 

HET VRIJE WAASLAND 

Na het nieuwe huichelachtig gedoe 
rond het voorstel tot amnestie voor de 
Oostfronters merkt dit blad terecht nog 
eens op dat de overgrote meerderheid 
van de Vlamingen wél voor het voorstel 
stemde. 

« In 't oog springend hierbij is dat het 
standpunt der twee bevolkingsgroepen 
ten aanzien van deze aangelegenheid 
haast diametraal tegenover elkaar staat. 
De overgrote meerderheid der vlaamse 
volksvertegenwoordiging stemde in bei
de gevallen vóór (C.V.P. -|- V.U.), de 
volksvertegenwoordiging uit Wallonië 
en Brussel stemde praktisch in globo 
tegen. 

» Mogelijk is dit verschil in reaktie 
te verklaren door 't feit dat de koUabo-
ratie in Wallonië — alle nuanceringen 
en uitzonderingen in acht genomen — 
hoofdzakelijk een gemeenrechtelijk 
(verklikkings-) karakter had, terwijl ze 
in Vlaanderen — weer alle nuancerin
gen en uitzonderingen niet te na gespro
ken — meestal werd ingegeven door 
idealistische en politieke motieven. 

» Belangrijk besluit uit deze parle
mentaire Belgische janboel is dat Vlaan
deren verzoeningsgezind is en zijn eigen 
ingesteldheid niet kan tot uitdrukking 
brengen in het unitair staatsbestel, 
waarin het gekneld zit. 

» De debatten rond deze kwestie ont
aarden in de Senaat bovendien in een 
scheldpartij onwaardig van politieke 
mandatarissen. Vooral franstaligen stel
den zich ordinair aan. Een parlement, 
dat bij de bevolking op eerbied, ontzag 
en vertrouwen wil aanspraak maken, 
moet zich in een andere geestesgesteld
heid aandienen ». 

LA DERNIÈRE HEURE 

Dit brussels P.V.V.-blad beschrijft de 
stakers in Limburg. Tiperend zoals deze 
brusselse konservatieven kunnen neer
zien op de strijd van die vlaamse mijn
arbeiders. 

« Deze zwarte smoelen, gekomen van 
verschillende horizonten, zijn woedend 

maar tonen het niet. Kalm gehoorzamen 
zij aan de ordewoorden van degenen in 
wie zij hun vertrouwen hebben gesteld. 
Zij zijn vastbesloten. Dit is het meest 
verontrustwekkende in dit sociaal-poli
tiek konflikt dat het kempisch bekken 
door elkaar schudt. Inderdaad lijken 
deze lieden op personnages die een rol 
spelen in een drama dat pas begint. 

» Wat moet men nog geloven ? Wie 
zegt de waarheid ? In verband met de 
wilde staking van de zwarte smoelen 
van Limburg — staking reeds in haar 
derde week — zijn de meningen werke
lijk verdeeld, tegengesteld zelfs, naar
gelang de kant van de barrikade waar
aan men staat ». 

VOLKSGAZET 

« Wat doen we met de ratten ? De 
staart afkappen » zongen de rode rak
kers indertijd, zoals Van Scheltema ze 
noemde, tegen diegenen die hun stakin
gen wilden breken. Olieslaegers van het 
A.B.V.V. gebruikte als echte afdreigrat 
de chantage van de lockout door mijn-
sluiting. De «Volksgazet» trilt ook van 
ingehouden woede. Maandag hadden zij 
het nog over de mislukte (?) betoging. 
De voortgezette staking was anders een 
daverende logenstraffing van hun rat-
tenproza. 

« De man die zich voorzitter van het 
p e r m a n e n t stakingskomitee noemt 
heeft, zodra de uitslag van de beraadsla
gingen in de gemengde mijnkommissie 
bekend waren, geproklameerd dat de 
staking niet opgeheven wordt. Het zal 
15 % zijn, integraal en onmiddellijk. De 
mannen van het « komitee » — die reeds 
in zoverre ingebonden hebben dat hun 
aktie niet (meer) tegen de vakbonden 
(sic!) maar tegen de vakbondleiders 
(resic !) gaat — nemen zulke vergaan
de beslissing zonder de bijna 20.000 sta
kers te vragen hoe zij er over denken. 
En hun aktie werd toch goedgepraat 
met het argument dat de vakbonden 
niet voldoende rekening hielden met de 
leden ? ! De waarheid zal wel zijn dat 
de heren would-be stakingleiders niet 
meer weten waarheen. De met zoveel 
tam-tam aangekondigde betoging van 

vrijdag te Hasselt was voor hen geen 
aanmoediging. Zullen zij begrepen heb
ben ? En dat, naast de Volksunie, man
datarissen van de P.V.V. mee opstap
ten — en de groet brachten van Willy 
Declercq in hoogsteigen persoon ! — 
zou komisch zijn, indien het niet een zo 
treurig sociaal konflikt betrof. 

LA GAUCHE 

Dit Waalse linkse blad had meer be
grip voor de toestand. De bonzen van 
het zo in « het sisteem » verstrengelde 
A.B.V.V. en A.C.V. hinken inderdaad 
steeds achteraan. Nooit dierven zij stel
len dat Limburg steeds de rekening 
moest betalen, ook op mijngebied, in 
deze unitaire staat « gebouwd op het 
geduld der Vlamingen » zei eertijds Jef 
De Schuyfeleer in een helder ogenblik. 

« De vakbonden zijn volkomen voor
bijgestreefd door de feiten. En veel ar
beiders zijn erg verbitterd over « hun » 
organizaties. De afgevaardigden aan de 
bazis die nog aan het werk zijn simpa-
tizeren met de stakingsbeweging.* Zij 
zijn niet door de bazis verkozen, maar 
wel benoemd door de top en daarom 
kunnen ze niets doen, zonder afgezet te 
worden als vakbondsafgevaardigde... 

» ... De demokratie in de vakbonden 
moet volledig hersteld worden (verkie
zing van afgevaardigden, komplete in
formatie, regelmatig algemene vergade
ringen) de kollaboratie met de direkties 
moet verbroken worden... ». 

LE SOIR 

De beruchte M. Grégoire ziet een 
« fascistische stroming » in de mijnwer
kersstaking. « Stand houden » zegt hij, 
niet aan de stakers maar aan de bekam-
pers van de spontane staking. 

« De stakingen van de Kempen bete
kenen een waarschuwing. Zij zullen 

Dortmunder THIER BRAU 
KOOPT, HUURT EN BOUWT GANS BELGIË DOOR 

Kortelings opening van 3 nieuwe zaken t.t.z. 

Kontich 2400 zitplaatsen 
Torhout 200 » 
Drongen (langs autobaan) 

NIEUWE GERANTEN 
en een 

TWEETALIGE REIZIGER 
worden voor deze zaken 

gevraagd 
Schr i f te l i jke aanmelding met curr . v i tae b i j Ab t s , 

Tiensesteenweg 128, Korbeek-Lo, 

KOM OOK naar het 

GALABAL 
der FLAMINGANTEN 
« VROEGER EN NU » 

op zaterdag 21 februari a.s. 

in de zaal HARMONIE hoek Koningin Elisabethlei -

Mechelse steenweg, ANTWERPEN 

Kaarten 200 fr. door storting op postcheckrekening 

nr 61.75.11 van C. Bergers, St. )ansvliet 19, Antw. 

Deuren 21 uur • Parkeerplaatsen In Harmonlepark zelf. 
Ons eerste avondfeest ging vorig Jaar door In Chantilly-Century : een ongeloofllilc* 
geestdrift • entoeziaste persicommentaar • een propvolle zaal. 
Tans kan In de zeer ruime zaal van de Harmonie aan een groter aantal plaatcaan-
vragen gevolg gegeven worden. 

heilzaam geweest zijn, indien zij er de 
betrokken groepen toe brengen, hun me
toden te herzien en hun programma's 
aan de werkelijkheid aan te passen. Dat 
ze zich twee voorgaande stromingen 
duidelijk voor ogen houden. Door stand 
te houden tegen de kommunisten en 
door hen geen enkele toegeving te doen, 
heeft de B.S.P. hen herleid tot een onbe
duidend groepje. Het andere geval : 
door elk jaar grotere stukken over te 
nemen van het Volksunieprogramma is 
de C.V.P. er slechts in geslaagd, de V.U.-
invloed te versterken en haar gehoor te 
verbreden ». 

GAZET VAN ANTWERPEN 

« Zo verdween, zo verscheen » of « de 
schaduw die fatalistisch federalist werd» 
zou de dolle klucht kunnen heten waar-
in podiumjongen De Saeger zich de 
hoofdrol toeeigent. Fatalisme was ieta 
dat in de Islam godsdienst zeer kenmer
kend was, leerden we eertijds op schooL 
Zou schoolstrijder De Saeger nu Mo
hammedaan geworden zijn ? Kan moei
lijk. Want die zweren bij de baard van 
de profeet en De Saeger zweert alleen 
bij zichzelf. 

« Minister De Saeger hoorde zich niet 
graag vergelijken met de h. Spaak, maar 
de vergelijking lag toch voor de hand 
en, hoe uiteenlopend hun kijk op het fe
deralisme misschien ook mag zijn, hun 
motivering is wel overeenstemmend. De 
heer Spaak is immers ook maar tot zijn 
federalistische vizie gekomen onder de 
druk van de omstandigheden, eveneens 
erkennend dat het federalisme, hoe 
vaag misschien ook, de geesten beheerst 
en dat het falen van alle pogingen om 
tot een aanvaardbare oplossing te ko
men hoofdzakelijk ligt in een misken
ning van die geestesgesteldheid. Het 
grote drama van ons land is wellicht 
dat, ondanks de verklaringen over het 
einde van « la Belgique de papa », onze 
leidende politici de realiteit niet volle
dig durven of kunnen aanvaarden en 
zich blijven vastklampen aan fikties, 
die misschien alleen te Brussel nog wor
den geloofd ». 

WALTEHl LUYTEN. 

Groepen en maatschappijen 
allerhande ! ! ! 

Speciaal voor U bedacht. 

AEBUi DORTMUNOER 
THIER BRAU HOF 

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

INTERESSANT 

Avondmaal op vrijdag, 
zaterdag of zondagavond 

in een gezellige sfeer. 

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

Oberbayern orkesten. 

Middag- en avondmaal m groep 

gezellig, fi]n, goed en goedkoop. 

De grote specialiteiten zijn Ochsen-
schwanzsuppe ttongaarse goelasj -
Eisbein mit Sauerltraut - Kip aan het 
spit • Krachtvleesschotel. beter dan In 

Ouitslano 

Inlichtingen ter plaatse 
THIER BRAU HOF 

Leuven - Tel. (016)46311 
THIER BRAU HOF 

Hulste Tel. (056)71536 
THIER BRAU HOF 

Antwerpen Tel. (03)312037 
DE KLAROEN 

Aalst Tel. (053)22853 
THIER BRAU HOF 

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

ï 



bewegi 

ANTWERPEN 

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

Met radiowagen in het ooste
lijke gedeelte der stad op zon
dag 25 jan. Ver t rek Dageraad
plaats om 10 u. 
SEKRETARIAAT 

Het is nu gevestigd Wetstraat 
12 Antwerpen, tel. 36.84.65 
DIENSTBETOON 

Op het sekretar iaat t i jdens 
de uren van opening. Alle 
werkdagen van 9 tot 16u30 don
derdags tot 19 u., zaterdag en 
zondag gesloten. 

Voor pensioenen zo mogelijk 
donderdag rond 13 u. 

DANSFEESTEN 
Onze afdeling beveelt warm 

aan : dansfeest op 14 maar t in 
de zaal Kul turee l Cent rum 
«Ter Schelde» Fromentinstr . 
Antw. L.O. Kaar ten tegen 40 fr 
te bestellen bij A. Van der 
'Borght Akkerwindestr . 37 
Antw. L.O. tel. 33.40.29 of op 't 
sekretariaat , Wetstr . 12 Antw. 
Verder het Gfalabal der Flamin
ganten (zie reklame) 

JEUGDVERGADERING 
Aangename inspraakavond 

op maandag 9 febr. om 20u30 op 
ons sekretariaat . Wetstr . 12 
Antw. U kan onze mandatar is
sen lekker aan de tand voelen. 

LEDENVERGADERING 
Sta tu ta i re ledenvergadering 

t e r bespreking van de kongres-
rezoluties. Deze kunnen in on
ze afdeling eventueel geamen
deerd worden op vrijdag 13 fe
bruar i op het sekretar iaat der 
afdeling Wets t raa t 12 Antw. 
Begin stipt om 20u30. 

PAMFLETTEN 
Onze propagandisten zullen 

op de belangrijkste plaatsen 
der stad duizenden pamflet ten 
uitreiken over onze diepe be
kommernis vpo^ > ^ i veilig en 
gezond leefmilieu. Bij alle han
delaars zal een pamflet gebust 
worden betreffende pensioen
regeling der zelfstandigen. 

Berchem 
OVERLIJDEN 

Ons oudste lid de heer J a n 
Arnouts, geb. te Geel op 16-6-
1882, is alhier overleden op 15 
jan. 1970. De overledene was 
oudstri jder 14/18. Nooit is hij 
afwezig gebleven op één IJzer
bedevaart . Een t rouw Vlaming 
is ons ontval len! Een afvaardi
ging van de V.U., onder leiding 
van volksv. "r Goemans en 
prov. raadslid J. Brentjens, nam 
deel aan de plechtige Eucharis
t ieviering in de St Willebror-
duskerk. Onze oprechte deelne
ming. 
VVKS ST HUBERTÜS-
BERCHEM 25 JAAR JONG ! 

«Jeugdbeweging, gisteren en 
morgen» is het tema van de 
feestzitting op zondag 25 janua
r i 1970 om 11 u. ti jdens de jubi
leumvier ing van de Scouts van 
S t Hubertus. Sprekers zijn de 
oudverbondskommissarissen : 
volksvert. M. Coppieters en P . 
Van Remoortele, in « Oud Ka-
pelleke», Ferd. Coosemans-
straat 127 te 11 u. Iedereen wel
kom, evenals op de ontvangst 
om 12 u. in het lokaal. 

BERCHEM LAAT BRUSSEL 
NIET LOS 

In he t kader van onze steun 
aan onze strijdgenoten in het 
Brusselse, heeft de V.U.-afde-
ling Berchem het peterschap 
aangenomen over de V.U.-afde-
ling Je t te . 

LEDEN- EN SIMPATIZAN-
TENVERGADERING 

Vrijdag 20 februari 1970 te 
20 uur in de zaal Limburgia, 
Beernaerts t raat te Berchem. 

Bij gelegenheid van de aan
vaarding van het peterschap 
over de V.U.-afdeling Je t t e 
spreekt volksvertegenwoordi
ger V. Anciaux over het pro
bleem Brussel. De afdeling Jet
t e zal vertegenwoordigd zijn. 

VLAAMS VERBOND 
GEPENSIONEERDEN 

Gezellig samenzijn donderdag 
26 februar te 19 uur in de zaal 
Limburgia, Beernaerts traat , 
Berchem. Programma : gezel
ligheid, zang en film « De Grote 
Trek van Willem De Meyer en 
Armand Preud 'homme door 
Zuid-Afrika ». 

De V.U.-Berchem steunt dit 
gezellig samenzijn met bijdra
gen voor versnaperingen en 
verfrissingen. 

Inschrijving en inlichtingen : 
sekretar iaat V.V.V.G. L. Win
kelstraat 42, Antwerpen, mevr. 
Van Ingelgom, Grote Steenweg 
160, Berchem, tel. 30.97.55 en J. 
Van Hoogten, Kreeftstraat 24, 
Antwerpen (Zurenborg). 

MEDEWERKERS 
Wie op de een of de andere 

wijze wil meewerken aan de 
verkiezingsstrijd gelieve naam 
en adres op te geven aan onze 
verantwoordeli jken voor orga-
nizatie en propaganda : R. Ho-
yaux, Elisabethlaan 79, Ber
chem, tel 30.68.71; J. Creten, 
Klauwaer ts t raa t 20 te Berchem, 
tel 39.36.07 of aan een der be
stuursleden. 

MAANDBLAD 
U P TEN BERGH 

Steun ons afdelingsblad en 
neem een abonnement door 
stort ing van minimum 20 fr op 
postrekening 17.11, Krediet-
bank-Berchem, voor rekening 
4.786 Up ten Bergh. 

Bornem - Mariekerke • 
Weert 
J A A R F E E S T . . 

Zaterdag 24 januari worSé 
alle leden en simpatizanten uit
genodigd op ons jaarli jks ge
zellig samenzijn vanaf 19u30 in 
de zaal Alcazar, Puursesteen-
weg t e Bornem. 

Borgerhout 
ADRESVERANDERING 

Vanaf heden is het adres van 
o n z e persverantwoordelijke 
Fons Janssens, J an Borluut-
plein 4, te Borgerhout (dus niet 
meer Florastr.) 

GEZELLIGE SFEER 
Naar jaarlijkse gewoonte 

werd de eerste en talri jk bijge
woonde ledenvergadering van 
het jaar een gezellig onderons
je. Tevens genoten wij van 
mooie dia's over Zuid-Afrika. 

DE KOLPORTAGE 
Vele leden schijnen het be

lang van een doelmatige kol-
portage niet te beseffen. Der
halve hopen wij de volgende 
maal op een betere opkomst. 
Onze dank inmiddels aan onze 
t rouwe kolporteerders. 

ABONNEMENTEN- EN 
LEDENSLAG 

Vriendelijk verzoek namen 
en adressen van abonnees in spé 
over te maken aan ons sekreta
r iaa t : Juu l Dillen, Lode Van 
Berckenlaan 184 te Borgerhout. 
Tel. 21.30.90. 

SUKSESVOLLE AVOND 
De kleinkunstavond van het 

Davidsfonds Borgerhout, kende 
een uitbundig sukses en de zaal 
Century was tot in de nok be
zet. Samenwerking op kultu
reel vlak is te Borgerhout geen 
ijdel woord, ook op andere fron
ten zal die vlaamse eenheid 
zich laten gevoelen. 

Brasschaat 
SPREEKBEURT EN DEBAT 

Vrijdag 30 januari a.s. om 20 
u. spreekt volksvertegenwoor
diger Jo Belmans over het 
streekbeleid, waarna debat. 
Zaal Sporta, Bredabaan 360. 

Edegem 
DANSFEEST 

Heden avond is het zo ver; 
om 21 uur vangt ons dansfeest 
aan in zaal Elzenhof, Kerkplein 
Elsdonk-Edegem. Orkest The 
May Jins. Deelname 50 fr. Onze 
wijkmeesters verkochten meer 
dan vier honderd kaarten. 

KOLPORTAGE 
Afspraak zaterdag 31 januari 

om 14 uur aan het College 
(Rombout Keldermansstraat) 
aan de radiowagen. Alle jonge
ren op post. 

KONTAKTBLAD 
Kopij voor het Kontaktblad 

wordt ingewacht vóór 27 janua
ri. De ru imte zoekertjes staat 
grat is ter beschikking van de 
lezers tot juni e.k. Adres : V.U.-
Kontaktblad Elsenborghlaan 1 
Edegem. 

LEDENWERVING 
Vóór maar t : 100 nieuwe le

den. Alle leden kunnen ons 
daarbij flink helpen, wanneer 
zij aan hun kinderen vanaf 18 
jaar vragen om bijlid (25 fr) 
te worden. 

Ekeren 
ALGEMENE 
LEDENVERGADERING 

Vrijdag 30 januari 1970, om 
20u30, algemene ledenvergade
ring in « Bonte Os », Kapelse-
steenweg 351 te Ekeren-Donk. 
Het wordt een gespreksavond 
over «Gemeentel i jk grondbe
leid ». 

PAULINEKE 
PAUWELS-SMITS 

Paulineke Pauwels - Smits 
viert op 12 februari 1970 haar 
105e verjaardag ! De familie 
Pauwels - Smits was zeer 
vlaams-nationaal gezind. De 
Volksunie Ekeren sluit zich bij 
de viering aan door Paul ineke 
op 12 februari te bedenken met 
een felicitatiebrief en een 

Gee l 
LEDENSLAG 

161 nieuwe leden is de voor
lopige stand. Wordt Geel de 
sterkste afdeling van het arron
dissement. 
LEDENVERGADERING 

Vrijdag 6 februari ledenver
gadering in lokaal «Toer is t» , 
Markt te Geel. Op de dagorde : 
gemeenteraadsverkiezingen. 

Heist-op-den-Berg 
Booischot - Hallaar 
DERDE VLAAMSE NACHT 
DER ZUIDERKEMPE>' 

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

Herenthout 
LEDENFEEST 

Op 24 januari e.k. jaarl i jks 
ledenfeest. Tijdens het eetmaal 
houdt de eregast senator Bou-
wens een korte gelegenheids
rede. Sekretaris J. Dillen geeft 
een bondig overzicht van onze 
werking. Ten slotte bedenkt 
volksvertegenwoordiger Jo Bel
mans ons 150ste lid met een 
geschenk. 
LEDENWERVING 

Met nagenoeg 40 nieuwe le
den hopen wij dit jaar ons le
dental zeker op 175 te brengen. 

Hoboken 

SUKSESVOLLE 

KOLPORTAGE 

We mochten ons zondag jl. 
verheugen in een puike ver
koop van « WIJ » in de wijken 
Nachtegalenhof en Meeuwen
hof Dit sukses was beslist mee 
te danken aan de medewerking 
van twee lieftalige juffrouwen. 

Merksem 
V.U.-LEVEN 

Wij danken al onze vrienden 
voor de vele blijken van 
vriendschap en goede wensen 
die wij ontvingen voor het wel
varen en het sukses voor onze 
afdeling voor 1970. 

Lezers van ons plaatselijk 
kontaktblad «'T En Zal» die 
klachten hebben over de toezen
ding, of over het ontvangen van 
mededelingen van onze afde
ling, moeten zich wenden tot 
ons sekretariaat . 

Het is zeer wenselijk, bij 
iedere familiale gebeurtenis 
daarvan ook kennis te geven 
aan het sekretariaat. 

Een voorbeeldig en bezorgd 
lid is hij die zich deze week 
reeds aanmeldde om als kies-
getuige te fungeren ! 

1970 is het jaar dat ieder Vla
ming een leeuw in huis moet 
hebben, want na de gemeente
verkiezingen in oktober zal er 
moeten gevlagd worden. Te be
stellen op het sekretariaat. alle 
dagen, St Lutgardisstraat 56. 
Tel 45.57.77. 

Mortsel 
DANK 

Wij danken onze leden die 
bij het vereffenen van hun lid
geld 1970, hun bijdrage afge
rond hebben tot het volgend 
honderdtal . . . of meer. 

LIDGELDEN 1970 
Samen met afdeling Hoboken 

staat ook dit jaar Mortsel weer 
aan de spits inzake de «volle
dig afgerekende lidgelden 
1970». Hieromtrent kregen wij 
dan ook een vermelding tijdens 
de jongste aj-rondis^ements-
raad. 

CENTRAAL ADRES 
Voor alle inlichtingen (steun, 

lidmaatschap, abonnementen, 
enz.),telefoneer of schrijf naar 
ons sekretariaat, Wim Claes-
sens, Liersesteenweg, 197 Mort
sel P.C.R. — V.Z.W. Volksunie-
Mortsel (zelfde adres) tel. : 
55.39.09. 

Sint Katelijne-Waver 
VOLKSBAL 

De Volksunie S.K. Waver no
digt uit tot het zevende tradi
tioneel dansfeest van de Volks-
unie-S.K. Waver zaterdag 14 
februari 1970 in de Parochie
zaal, Clemenceaustraat, Elze-
straat . 

Schoten 
ZIELEMIS 

Morgen zondag 25 januari te 
l l u l 5 heeft een zielemis plaats 
voor onze bet reurde vriend en 
lid Lode Van Pu t in de paro
chiekerk van St- Filippus te 
Schoten. Wij verwachten _ de 
aanwezigheid van vele vrien
den. 

Winsten..; 
voor gemeentebeambte, -agent, 

onderwi jzer , bediende. Wordt 

onze KORRESPONDENT in uw 

lokal i tei t . Schri jven : Verjaar-

dagsdienst, Kur ingersteenweg 

235, Hasselt 3500 — T 10. 

zoekertjes 
Wordt gevr voor Brussel 2 neclers 
landstalige sekretaressen met per-
fekfe kennis Frans - Engels strekt tot 
aanbevel ing. Ook 2 monteurs elek» 
tromekanlekers. Inl A Geens, te l . : 
09-702 268 of 02-174 145 T 153 

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

O p sekr. V.U. Voldersstraat 7 1 , B r u * ; 
sel 1 , verkr i jgbaar : VL- en leeu
wenv ignet ten om aan te brengen op 
de wagens. Prijs : 15 fr.. voor m in . 
10 : 12 fr. stuk. 

Jongedame, 22 j . zt. passende be
t rekk ing bediende te A n t w e r p e n , 
Mechelen of Brussel. Opbel len of 
schr. W. Jorissen, Astr id laan 80, 
Mecl ie len, tel . 015-199.94. T 5 

Ju f f r ouw 21 j . , d ip l . wetenschappel. 
humaniora B en d i p l . machineschrift 
zk+. bet rekk ing als bediende. Z.w. 
tot volksvert. E. Raskin, Ursulastr. 1 , 
Eigenbilzen - tel (011)19.454 — T 7 

Dame, spreekt en schri j f t 5 talen 
( N e d , Fr., Duits, Spaans en Por tu
gees) zoekt pass. betrekk in Brus
sel of An twerpen Schr. of bel len 
sen Jorissen, Astr idlaan 80, Meche
len, te l . (015)199 94 — T 1 1 . 

Door de repressie getrof fene zoekt 
werk als bediende, l iefst in het An t 
werpse. Verwacht salaris : 10.000 f r . 
Aanvaardt ook graag bi jverdiensten. 
Kontakt opnemen met senator M. 
K/an Haegendoren, Guido Gezellelaan 
63, 3030 Heverlee, te l . 016/245 45. 

T 12 

Engelstalige, middelb. studies En
gels, gehuwd met vlaams meisje, 
spreekt vr i j goed Ned. , zkt betrekk. 
voor engelse korr. in bedr i j f in A n t 
werpse. Schr. of tel . W Jorissen, 
Astr id laan 80 Mechelen, te lefoon : 
015-19.994. T 13 

Bedri j f in Antwerpse zkt. 5 e lek t r i 
ciens om onmiddel l in dienst te t re 
den. Schr. of bel len W. Jorissen, 
015-19 994. T 14 

Vlaamse f i rma in Waasland zkt. 
mannel . bediende, vr i j mil i f d ienst, 
en hulpboekhouder in bezit d ip loma 
eveneens vr i j mi l . dienst. Inl . prov. 
raadslid Fred Jegers, Meidoornlaan 
20, Beveren-Waas, tel . 03-75 70 95. 

T 15 

Juf fer , 20 j . f röbelonderwi jzeres, 
kan typen (4 talen) zkt. betrekking 
als bediende. Kontakt : senator Sou
wens, Eeuwfeestlaan 163, 2500 Lier, 
tel. 03-70.11.52. T 16 

I. van Overstraeter 

Hoofdredakteur 

Al le br iefwissel ing voor 
redaktie naar : 
Rotatyp. Sylvaln Oupult laan 
110 Brussel 7 Tel 23 11 98 

Beheef 
Voldersstraat 71 , Brussel 1 
rel (02)125.160 

Al le klachten voor niet ontvan
gen van blad op di t adres 
Jaarabonnement • 300 h . 
Half iaarl i jks 170 f r 
Driemaandel i jks 95 tr. 
Abonnement bui tenland • 

480 tr 
Steunabonnemen» 820 fr 

( m i n i m u m l 
Losse nummers 8 h 
Alle stort ingen vooi nel blad 
op postrekening 1711.39, 
« W i l . Vlaams-nationaal week 
blad. 

Verantw uitgever Mr F Ver 
der Eist Beizegemstree* 20. 

Brussel 12. 

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

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

Telefoon • 0 3 / 3 0 18.85 



wu 
Ranst 
ALGEMENE VERGADERING 

Vrijdag 30 jan 70 houden wij 
onze jaarli ikse algemene ver
gadering. Het afdelingsbestuur 
doet nogmaals een oproep tot 
alle leden en hun familie om 
aanwezig te zijn. 

Bijeenkomst om 20 u. in he t 
Gildenhuis, Lievevrouwstraat. 
Op de agenda : verslag van se-
kretaris en penningmeester, 
een hart ig woordje van onze 
propagandist en... de gemeen
teraadsverkiezingen 1970. 

Als gast : provincieraadslid 
H. Wagemans, die ons zal spre
ken over Volksunie 1970. 

Turnhout 
GEMEENTEVERKIEZINGEN 

Iedereen die zich eventueel 
wenst kandidaat te stellen bij 
de volgende gemeenteraadsver
kiezingen wordt vriendelijk 
verzocht zich kenbaar te ma
ken aan de voorzitter F. Van 
Houtven, Kerkstr. 3, Oud-Turn-
hout. 
VOORDRACHTCIKLUS 

Op dinsdag 10 febr. e.k. om 
20u30 in de bovenzaal van de 
Terminus, Markt, Turnhout : 
«Wat is sociaal-progressief» 
door senator L. Claes. 

V o r s e l a a r 
VLAAMS BAL 

Op 7 februari richt de V.U. 
een «Vlaams Bal» in met : 
« Bobby Ranger » en « The Mid
nights». Aanvang : 20 uur te 
Grobbendonk, zaal «Lido» 
naast gemeentehuis. Toegang : 
40 fr. 

Westerio (kanton) 
KOLPORTAGE 

Zondag 25-1-70 kantonnale 
kolportage te Tongerlo en 
Oevel. Bijeenkomst te 10 uur 
stipt aan de kerk van Tongerlo. 

Westmalle 
2de KEMPISCH V.U.-BAL 

Op 31 januari 1970 om 20 u. 
ter gelegenheit' van ons 2-jarig 
bestaan met medewerking van 
hpt orkest • « De Accordona's », 
met zanger S^aff Loranti in 
feestzaal « Modern ». Antwerp
sesteenweg 134, Westmalle. 

Wilrlilc 

TFLEX-BERICHTEN 
Begin februari wordt een po

litiek komitee opgericht : elke 
wijk krijgt zijn kleine werk
groep die de verkiezingen prak
tisch voorbereidt. Hugo Schiltz 
komt tijdens de stichtingsver
gadering eveneens aan het 
woord. 

Plaats en juiste datum wor
den nog persoonlijk meege
deeld. 

Streep zaterdag 14 maar t dik 
aan in uw agenda : kaarten 
voor ons afdelingsbal van nu af 
aan beschikbaar bij onze be
stuursleden (raadpleeg uw af-
delingskalendertje!) 

Kolportage met geluidswagen 
op zaterdag 14 februari; plaats 
en uur worden meegedeeld via 
de wijkkomitees. 

De lijst staat praktisch op 
punt, wie doet ons dit na bij de 
oppozitiepartijen ? 

BRABANT 

Brussel (Arr.) 
RANDGEMEENTEN VLAAMS 

Gedurende de v o l g e n d e 
maanden zal er nationaal een 
intensieve aktie gevoerd wor
den voor de Brusselse Randge
meenten Aldus zijn reeds op 
het sekretariaat de eerste affi
ches verkrijgbaar • paalaffiches 
met de tekst Randgemeenten 
= Vlaams, . indere affiches vol
gen. Er komen nog werpweg-
vignetten, pamfletten, waarvan 
er rechtstreeks -n de betrokken 
randgemeenten, andere aan de 
brusselse stations aan de pen
delaars zullen uitgedeeld wor
den Het hoogtepunt wordt 
voorzien tegen einde februari 
met een grote volksvergadering 
in een der randgemeenten In
lichtingen op het arr sekreta
riaat Brussel, Dupontstr. 27 te 

Schaarbeek 1030. Tel. 17.92.18. 
Financiële steun voor deze ak
tie op de frontlijn op PCR. : 
8654.50 van de Volksunie Brus-
se' te Brussel. Beste dank. 
ARR. RAAD 

De volgende gewone arron-
dissementele raad heeft plaats 
op zaterdag 7 februari 1970 om 
14u30 in het lokaal Waltra (bij 
Stan Philips) Arduinkaai te 
Brussel. 
ARR. BESTUUR 

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

Steeds meer afdelingen heb
ben nu reeds afgerekend. Het 
bestuur vraagt nogmaals aan 
de afdelingen om deze hernieu
wing dringend af te werken, 
daar de kampanje voor de ge
meenteraadsverkiezingen niet 
lang meer zal uitblijven. 

ABONNEMENTENSLAG 
De termijn voor de abonne

mentenslag werd verlengd tot 
einde februari. Wij verwachten 
dan ook dat de afhterbli ivers 
het voorbeeld van de afdelineen 
Grimbergen en Enpegem zullen 
volgen. Voor deze beide voor
noemde afdelingen een har te
lijk proficiat met hun meer 
dan 20 nieuwe abonnees. Doe 
ook het nodige voor de rekupe-
ra t ie van de niet vernieuwde 
abonnementen. In de loop van 
februari zal aan elke afdeling 
een lijst met niet vernieuwde 
abonnees overgemaakt worden. 

BERICHTEN « W I J » 
Alle berichten voor de bewe

g ingswi jze r dienen recht
streeks gezonden te worden 
aan de arrondissementssekreta-
ris, Frans Adang. Ruisbroekse-
stwg, 109 te St Pieters-Leeuw. 
1600. Deze berichten moeten 
hem bereiken uiterlijk vóór 
vrijdagavond, voorafgaand aan 
de verschiiningsweek. Zo mo-
gelijk de berichten in dubbel 
exemplaar opmaken en afzon
derlijk van andere zaken. 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
Arrondissementeel sekreta

riaat, Dupontstraat, 27 te 
Scbaarbeelc 1030. 

Zitdag januari : Theo Pau
wels op woensdag 25 januari 
e k van 19 tot 20 u. 

Februari : dinsdag 3 februa
ri van 119 tot 20 u. : Vik An-
ciaux, woensdag 11 februari 
vanaf 18u30 : Fugeen De Facq. 
woensdag 18 februari van 18 u 
tot 19 u : Lode Claes, woensdag 
25 februari van 19 u tot 20 u. : 
Theo Pauwels. 

Het sekretariaat is elke avond 
van de week tussen 18u.30 en 
21u30 te bereiken op tel. : 
17 92.18. 
SOCTAAL DIENSTBETOON 
DR. VIC ANCIAUX 

Dinsdag 27 ian om 19u30 bij 
prov. raadslid Theo Pauwels, 
Haechtsesteenweg 1176 Evere, 
om 20 u. in café « P a n k e n » te 
Zaventem en om 21 u. in café 
«Avondlus t» te Steenokker-
zeel. 

Donderdag 29 jan. : debat
avond in het parochiecentrum 
« Pax » te Kampenhout. Dr. An-
ciaux spreekt er namens de 
V.U. 

Brussel 
KANTONALE 
VERGADERING 

Eerstvolgende gespreksavond 
op donderdag 5 maar t om 20 u. 
in het lokaal «Uilenspiegel », 
Pletinckxstr . 38 te Brussel. 
Sprekers : H. Goemans en Lode 
Claes. 

Essene - Hekelgem 
Teralfene 
OVERLIJDEN 

In Hekelgem overleed op 10 
januari ons t rouw lid, dhr Ver-
havert Hendrik. Onze innige 
deelneming. 
NACHTBAL 

Zesde Volksunie-nachtbal op 
zaterdag 28 februari 1970 in de 
Zaal «Spor twereld», Brussel-
baan, Hekelgem. Inkom : 40 fr. 

Hofstade - Muizen 
BAL 

V.U.-afdeling Hofstade (Brt) 
nodigt alle leden en vrienden 
uit op haar jaarlijks bal op 14 
maar t te 20 nur in de feestzaal 
« Vrede » Ambrosiusteenweg. 

Laken 
STAND WERFAKTIE 

Nieuwe kaderleden : 5; nieu
we leden : 10; nieuwe abon. : 2; 
Kandidaten gemeenteraadsver
kiezingen : 6; propagandaploeg : 
6 man. Meld u nog vandaag. Bel 
26.64.51 (na 17u.) 

J e t t e 
LEDEN- EN 
ABONNEMENTENWERVING 

Januar i zal in onze afdeling 
speciaal gewijd zijn aan het 
werven van nieuwe leden en 
abonnementen, alsook aan de 
samenstelling liist gemeente
raadsverkiezingen Kandidaten 
gelieven te telefoneren naar 
nr. 25.44.48. 

Machelen - Peutie • 
Mol«:bro<='k 
AFDELINGSFEEST 

Aan al onze leden en simoati-
zanten een gelukkig nieuwjaar. 

Na een volgehouden insoan-
ning zijn we er in geslaagd ons 
aantal leden op niet minder 
dan 170 te brengen. 

In Peut ie is het sukses onver
wacht groot geweest. Tn Mache
len zelf werd er ook flink werk 
geleverd. De uitbreiding van 
onze ledenlijst liegt er dan ook 
niet om. 

Om al deze nieuwe leden te 
verwelkomen steekt de afdeling 
gratis een vat bier on de jaar
liikse algemene ledenvereade-
ring van vr i idas ."̂ 0 ianuari om 
?'^n3() in de zaal E"mont, Dom-
straat, Machelen. Iedereen wel
kom. 

Molf»nbeek 
KANTmv/»i ,F 
VERGADERING 

On 13 februari om 20ul5 in 
«Breushe l» . Kard Mercier-
p 'ein te Jet te . Sorekers : Lode 
Claes en Vik Anciaux. 

VïIvoorHe 
KANTONALE 
VERGADERING 

Vri idae 97 februari om 20 u. 
in «De Gouden Voortv». Vil
voorde Sorekers • Vik Anriaux, 
Lode Claes en Eugeen De Facq. 

M#>>ivertem 
BAL 

Tweede afdeünesbal on zater
dag "'.S februari 197^ om 20 u in 
de feestzaal « Cecilia » te Wol-
vertem. 

OOST-VUANDEREN 

M e r e l b e k e 
DE GRIFFOEN 

En weer was onze t rekkers-
groep de vrije na tuur in. De 
Schelde langs, van Zwijnaarde 
naar Zevergem met zijn mooie 
kronkelingen, plassen en mod
der konden onze natuurliefheb
bers niet ontmoedigen. 
JONGEREN V.U. 

Zondag 15 februari voor de 
eerste maal ons eigen tee-dan-
sant aan Merelbeke-statie. In
kom 10 fr. We dansen van 14 
tot 20 uur. Iedereen welkom. 

St. Gillis-Waas 
ZITDAG 

Volksvertegenwoordiger drs 
Maurits Coppieters houdt iede
re derde maandag der maand 
zitdae in ons lokaal « t ' Ko-
nincr.^hof » te 19 uur. 
AFDELINGSVERGADERING 

Wij starten met een volledig 
bestuur dit jaar • ir. Cammaer t 
K.. voorzitter, Stevens W , «se-
kretaris; Verb^ke F., penning
meester; Van Hooste L., prona-
gandist en Marin A., algemene 
zaken. 

Volksvertegenwoordiffer M. 
Copoieters zal op de versa ^le
r ing van 16 februari handelen 
over : « Geen Grendels ». Allen 
op post. 

St. Niklaas ( A R R . ) 
SOCIAAL DIENSTBETOON M. 
COPPIiï^TERS - JAARKALEN
DER 1970 

De zitdagen gaan door in vol
gende gemeenten en worden 
gehouden door volksvertegen
woordiger M. Coppieters. 

Bazel : café Cambrinus, Krui-
bekestraat 1 : derde zaterdag 
van de maand van 10u30 tot 
l lu30. 

Melsele : Gaverlandstraat 18, 
tel 75 95 07 : derde vrijdag van 
de maand van 18u.30 tot 19u30. 

Nieuwkerken : café De Gou
den Leeuw, Dorp 5, tel. 76.11 8 1 : 
eerste en derde donderdag van 
de maand van 20u.30 tot 21u30. 

Rupelmonde : café De Arend, 
Mercatorplein, tel. 75.20.27 : 
derde zaterdag van de maand 
van 9u30 tot 10u30. 

Sint-Gillis : café Koningshof, 
Kerks t raa t 38, tel. 71 54.41 : der
de maandag van de maand van 
19 u tot 20 u. 
Sint Niklaas : Verdurmenst raat 
6, tel. 76.51 30 : elke 'donderdag 
van 9 u tot 10u30. 

St. Nikia;)s 
NAKLANK 
2E NACHT EUROPA 

De tweede hoofdorijs (naai
machine) gewonnen door lot nr. 
1850, kan afgehaald worden tot 
1 februari in de Verdurmen
straat 6 te St Niklaas. 

Denderleeuw 
DAVEREND 
VA STENAVONDBAL 

Wie een avondje zijn zorgen 
wil vergeten, kome stellig naar 
he t bal van de V.U.-afd. Den
derleeuw op zaterdag 7 februa- W o n d e l g e m 
ri a.s. om 21u30. Muziek en ani-
mo door « The Medium Band ». 
Feestzaal De Verbroedering, 
Stat ionstraat 18. 

T e m s e 
KOLPORTAGE 

Morgen zondag 25 dz. arron-
dissementele kolpartage. Sa
menkomst om 9u30 in « Temsi-
ca» te Temse. 

G e n t ( a r r . ) 
ARTEVELDEBAL 

Zaal « Riva » te Deurle, op za
terdag 31 januari 1970 : « Arte-
veldebal », Volksuniebal-Arron-
disement Gent-Eeklo. Show en 
amuzementsgroep The Salva-
tors. 

H e u s d e n 
ARTEVELDE BAL 

Alle kaarten die afdeling 
Heusden moest verkopen voor 
het eerste arrondissementeel 
bal op zaterdag 31 januari in de 
Riva te Deurle zijn weg. Een 
speciale pluim voor Gery De 
Witte, die meer dan twee der
den van de kaarten verkocht ? 

Geen eigen vervoermiddel ? 
Geen nood ! Wendt u tot onze 
bestuursleden. Wij spelen gra
tis t a x i ! 
AANDACHT 

Verscheidene mensen hebben 
zich al tevergeefs komen aan
melden op de Laarnebaan waar 
Freddy De Beuckelaer woonde. 
Daar is helemaal geen soci£(al 
dienstbetoon meer, daar onze 
simpatieke Freddy reeds meer 
dan vier maanden verhuisd i s ! 

BAI 
Naar aanleiding van ons 

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

WEST-VLAANDEREN 

A s s e b r o e k 
MEDEDELINGEN 

De afdeling deelt mede 
dat de ledenslag vruchten af
werpt : 25 nieuwe leden in 14 
dagen; weldra zal het streefcij
fer 200 bereikt zijn. 

Het eerste nummer van de 
5e jaargang van het afdelings
blad « NU » is verschenen met 
belangrijke bijdragen over de 
plaatselijke politiek. 

Het jaarlijks bal gaat door op 
7 februari om 21 uur in de zaal 
Pat r ia Kerklaan, Ver-Asse-
broek. 

Blankenberge 
DANSAVOND 

Op 25-1-70 treden de vrienden 
van « Were-di » terug in aktie 
met een tweede knal-dans
avond. In zaal « Breughel » de 
Smet de Naeyerlaan 141. Inkom 
gratis. 

B r u g g e ( s t a d ) 
EEN LAATSTE DUW 

Voor de abonnementenslag is 
er nog een bijkomende inspan
ning 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. S tuur u w 
aanvraag of de naam en adres 
van een gegadigde in bij de se-
kretaris. J. Naessens, Ontvan
gersstraat 10 (niet 9 zoals hij 
vergissing oogeffeven), Brugge. 
AFDELINGBLAD 

Wie nog mededelingen wi l 
doen verschünen in het afde
lingsblad gelieve deze t e ? ° n 
uiterlijk 31 januari a s. in '•e 
s turen bij sekretaris J. Naes
sens. Ontvaneerss t raat 10. B n ' ? -
ge.alwaar ook steunbiidra" '"n 
welkom zijn. Bede groter be
dragen dan 20 fr. over te scbr=--
ven OD Dostrpkening nr. 14 7^'^1' 
van Carlos Vernieuwe, Bru f^e 
met vermelding «S teun blad 
Brugge ». 

De Haan 
VLAAMS DANSFEEST 

Zaterdag 31 januari te 8u30 
gp^e'lig vlaams dansfeesf in b ° t 
« Elektrisch Cirkus» (Misnel-
burg) , Vosseslag 94-96 Klems-
kerke. Dansorkest «The Ostend 
S ta rs» . Kaar ten (40 fr.) bij b ° t 
V.U.-sekretariaat, Vosseslag 15, 
Klemskerke of door storting oo 
pc. rek. 41 48.31 van N. Mahieu, 
Klemskerke. Iedereen har te l i jk 
welkom. 

I z e q e m 
MOSSELSOUPER 

Zaterdag 31 jan. mosselavond 
door de afdeling. Alle leden 
worden er verwacht in het 
Vlaams Huis « Trapje op» om 
20 uur. Persoonlijke uitnodi
gingen volgen. 

Kortriik (arr.) 
OVERLIJDEN 

Met ontsteltenis vernamen 
we het overliiden van orrae 
vriend Norbert Vandenbu'cVe. 
voorzitter van afd. Moen en van 
verschillende maatschappijen» 
Onze oprechte deelneming. 
NAKLANK 
HEULE-LENDELEDE 

Deze V.U.-afdeling vierde op 
28 dec. 1969 ziin eerste kerst
feest met een voltreffer : veel 
volk, vooral veel tevreden kin
deren, een fantastische kerst
man ( Fri tz Castelain), veel ge
schenken, een lekkere panne-
koekenmaaltijd en een kort 
maar kernachtig woord van 
volksvertegenwoordiger L. Van-
steenkiste. 

Menen 
WENSEN 

Het bestuur wenst alle leden 
en abonnees een gelukkig en 
voorspoedig 1970 en hoopt ook 
voor dit jaar op een nauwe sa
menwerking. 

BAL 
De afdelingen Wevelgem en 

Menen houden hun tradit ioneel 
bal op paaszaterdag, 28 maar t . 
Pri jzen voor de tombola wor
den met dank aanvaard. 
KAARTING 

De maandelijkse kaar t ing 
gaat nu steeds door iedere 2de 
vrijdag van de maand om 20 
uu r in café Beiaard. Iedereen 
welkom ! 

Oostende (a r r . ) 
ARR. RAAD 

Morgen zondag vergadert de 
raad te Diksmuide om 9u30 in 
het Vlaams Huis. Alle raadsle
den op post, er dient gestemd 
te worden. Bij belet aub. plaats
vervanger zenden. 

Oostende (stad) 
LEDENVERGADERING 

De aangekondigde ledenver
gadering is verplaatst naar vr i j 
dag 30 januari a.s. in de zaal 
van café « Derby », Nieuwpoort-
sesteenweg om 20 u. Spreker : 
de heer Reddy De Mey over 
«Jeugd en Politiek » met aan
sluitende mogelijkheid tot de
bat. Iedereen welkom. 
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MEESTERLIJK EN FEESTELIJK WONEN 

- . h j i l 

daarvoor zorgen wij. 

600 arbeiders = 1001 mogelijkheden 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN 
ANTWERPEN 

Meir 18 
Tel.: (03)31.78.20 

CENT 
Onderbergen 43 

Tel.: (09)25.19.23(09)25.94.69 

GENK 
Winterslagstraat 22 
Tel.: (011)544.42 

LEUVEN 
Brussetsestraat 33 
TeL: (016)337.35 
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BIJ DE FOTO'S 
V.l nr en V b n o. : Een welsprekende ets in de betoging verteden 
week vrijdag. De leeuwenvlag op kop van de betoging Stakings
leider Siegers dag en nacht op de bra Het stakingspiket impro-
vizeert een meeting. Een mening zonder doekjes errond. Het 
piket van de mijn te Zolder. 


