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DE B.I.K. 

In het artikel « Staking in 
het kempisch bekken » van het 
nummer van 17 januari meldt 
kamerlid Olaerts verkeerdelijk, 
dat B.I.K. de afkorting is van 
Belgische Ingenieursvereniging 
van het Kempense Bekken. Dit 
moet zijn : « Beroepsvereni-
gmg van Ingenieurs van het 
Kempens Bokken ». We verge
ven de heer Olaerts dit gaarne 
in deze periode van drukke ak-
tiviteit. Trouwens deze zoge
noemde Beroepsvereniging laat 
zo weinig van zich horen en 
houdt zich liever in het duis
ter. Het zou al lang tot deze 
heren moeten doorgedrongen 
zijn, dat ook het voortbestaan 
van hun « job » staat of valt 
met de toekomst der mijnwer
kers. Daarom zeg ik : heren sta 
op uit de zetel der luiheid en 
gedraag u als mijnwerkers met 
de mijnwerkers. In Brussel 
haalt men U beiden toch over 
dezelfde kam. 

J.D., Genk 

V.U. LINKS EN RECHTS ? 

Veel van mijn vrienden en 
kollegas op het werk hebben 
bewust gekozen voor de Volks
unie. De motieven die hen 
daartoe gedreven hebben en 
doorslaggevend waren voor 
hun keuze zijn in de eerste 
plaats hun vlaamse overtui
ging, die maar in één enkele 
partij te vinden is : de V.U. 
Alle andere, al zitten er mis
schien ook leeuwen tussen, heb
ben ook nog af te rekenen met 
de soort pluimgedierte die men 
hanen noemt. 

De gemeenteverkiezingen 

HELP ONS HELPEN 

V.M.O.-aktie 

voor een 

Kuitureel Cent rum 

Voerstreek 
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fr HERDERLIJKE BRIEVEN OVER 
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6 E C 0 

en gij 
zullen gehouden worden op 11 
oktober 1970. De jonge of nieu
we kiezers van toen (1968) zul
len, als zij hun en ons vlaams 
ideaal trouw zijn, weer hun 
stem geven aan de kandidaten 
van de Volksunie. 

Maar zeg de mensen dat de 
V.U. noch rechts, noch links is, 
doch bewust vlaams-nationaal. 

F.W., Boechout 

EEN NOODKREET ! 

In het Cyriel Verschaeve-
nummer van « Broederband » 
schreef Leo Wouters over de 
kulturele vervlakking die voor 
de opvoeding van jeugd en 
volk in een naaste toekomst 
zware problemen zal oproepen. 

In hetzelfde nummer roept 
mevrouw Gravex tot verzet op 
tegen de verengelsing, met de
zelfde hardnekkigheid als men 
zich vóór de jongste wereldoor
log tegen de verfransing weer
de. 

De grote opinie-vormende 
machten zullen zich van deze 
protestkreten niet veel aantrek
ken... en het grootste deel van 
een kuddejeugd zal gulzig de 
« pap » slikken. We staan reeds 
zo ver dat we in een zeer 
vlaamsgezinde gemeente tij
dens de jongste kerstweek 
door een vlaamse jeugdvereni
ging (op bedeltocht) engelse 
kerstliederen hoorden « ver
moorden ». Dat we in 't hartje 
van Antwerpen in een vlaamse 
school « Susa Nina » in 't En
gels hoorden uitvoeren. 

En toch blijft het voor allen 
die verantwoordelijkheidszin 
hebben tegenover de toekomst 
van ons XP̂ ^̂  ^^ ^^ gaafheid 
van onze eigen kultuur een 
vlaamse plicht : « eigen aard en 
zeden krijgen voorrang ». 

We roepen dan ook iedereen 
op om de vijfde reeks « Dagen 
van het vlaamse lied » niet on
opgemerkt te laten voorbijgaan. 

Vanaf zaterdag 14 februari 
tot en met zondag 8 maart doen 
we een inspanning om in 't ge
zin, de scholen, het verenigings-

Het vlaams-nai^ionaal 

lokaal bij uitstek 
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BECO 

levering van gas- en stookolie ! 

BECO BECO 
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BECO verwacht ook Uw bestelling I 

p.v.b.a. BECO. Krijgsbaan 236, ZWIjNDRECHT 

Tel.: (03)52.81.73 - 32.02.10 

leven en zelfs het ontspannings-
leven het vlaamse lied in zijn 
rijke verscheidenheid « voor
rang » te geven. Schrijf voor 
kosteloze dokumentatie aan het 
trefpunt « Vlaamse Volkskunst-
Beweging », Keizerstraat 38, 
Antwerpen. 

W.d.M., Borgerhout. 

WAAR ZIJN ZE ? 

Als lid van de Volksunie en 
trouw lezer van « WIJ » kan ik 
onmogelijk de minste afbreuk 
doen aan de sociale en ekono-
mische stimulans van onze par
tijgenoten in het limburgs kon-
flikt. 

Toch zoek ik naar « de leeu
wen-vlag op kop van de beto
ging » zoals vermeld in het 
nummer van verleden week op 
foto-bladzijde 24. 

L.K., Antwerpen. 

mij nadenken over die belgis-
che hutsepot met V.d.B. spek 
en worsten als hoofdgerecht ! 

Ik stel de vraag : waarom 
geen hoogovens in Limburg ? 
De grondstof voor staal, kolen 
in Limburg gewonnen, moet 
naar Luik, Seraing of elders. 
Geladen in Limburg, ontladen 
in de Walen! Begrijpe wie kan! 
Of moeten de staalbaronnen 
hun zakken beter vullen met 't 
vlaamse zwarte goud uit Lim
burg ? Wapens worden er mee 
gemaakt om over de aarde kop
pen te doen vallen. Hun kop
pen vallen nooit! Waar gevoch
ten wordt zijn ze niet, die her
ren ! 

Met limburgs staal zouden er 
geen kanonnen moeten worden 
gefabrikeerd, doch materiaal 
om in volle vrede te gebruiken. 

K.M., Borgerhout. 

STEUN 

Te Evere werd zoals te Etter
beek een vlaamse peutertuin 
geopend. Deze mensen, die de 
steun, zowel van officiële zijde 
als van een bekende figuur als 
Szondi moeten missen, hebben 
echter zeker evenveel verdien
ste. Initiatiefnemers zijn de 
Vlaamse Vriendenkring van 
Evere en de Vriendenkring van 
de Rijkslagere School-St.Vin-
centiusschool. 

Steun : P C R : 10146.79 van 
de Vriendenkring Rijkslagere 
School-St. Vincentiusschool te 
Evere ; 1140. Met vermelding : 
steun peutertuin. 

A.F., Brussel. 

WAAROM GEEN 
HOOGHOVENS ? 

De kletspraat van V.d.B. te 
Maizière in Wallonië, de sta
king in de limburgse mijnen, 
« face a la presse » met joerna-
listen en twee ministers deden 

OOK MASSAMOORD 
IN VLAANDEREN ? 

Dode vissen in de Rijn, am
moniak in de Nete, schabouwe-
lijke tuinhuizen in plaats van 

bos, chemische en petrochemis
che kapitalistische monsterin
stallaties die van de Schelde 
een riool, van de Rupel een 
aalput en van de Dijle een 
inktvat maken. 

Gas in plaats van zeelucht, 
olie in plaats van zeewater, 
brakende schouwpijpen in 
plaats van bomen, DDT in 
plaats van appels. En de groot
ste pest : grondspekulanten die 
bossen verkavelen om er een 
nieuw soort gaskamers op te 
bouwen. Het is nu wel genoeg. 
Wij van « Were Di » vinden 
het altans genoeg. 

Wie nog een noot verstand 
hoeft en een grein gevoel, 
wiens zuiver biologisch be-
houdsinstinkt nog funktioneert, 
moot nu wel bijna stikken van 
woede, indien het al niet ge
beurd is door het inademen 
van koolmonoxyde. Het ia 
vooral genoeg nu er sprake ia 
van een bedrijf, dat in Amster
dam werd geweigerd, niet op 
grond van sentimentele over
wegingen zoals een antwerps 
gemeentemandataris verklaar
de, maar op grond van een we
tenschappelijk rapport dat hefl 
schadelijk verklaarde voor del 
algemene hygiëne, nu er spra
ke van is dit bedrijf naar Ant
werpen over te brengen, uifl 
« ekonomische » overwegingen. 

Wie dit soort werkverschaf
fing vooruitgang durft noemen, 
wie dit soort ekonomie huldigfl 
en bevordert, zou moeten ge
daagd worden voor een bijzon
der assisenhof, want de dood 
van de natuur waartoe ook dé 
mens behoort valt niet eena 
meer te beoordelen met mense
lijke maatstaven. De a k t i e 
daartegen moet op gang k o 
men, nü ! 

J. V.. Melsele, 

De redaktie d raa^ geen ver» 
antwoordeli.ikheid voor de in
houd der gepubliceerde lezers-
brieven. Ze behoudt zich het 
recht van keuze en inkorting 
voor. Over de lezersbrieven 
wordt sreen briefwisseling ge 
voerd. 

van de redaktie 
Brussel, 29 j anuar i ' 1970 . ' 

Betr . : koffie voor Jef. 
We vertelden u enkele weken geleden in d i t br ief
je hoe Jef, een van de mannen aan de ro ta t i epe r s , 
met zijn hand tussen de c i l inders geraakte. De 
a l l e r ee r s t e dagen zag het er naar u i t , dat de vo l 
ledige linkerhand zou moeten afgezet worden. Na
dien kwamen er betere berichten, maar het i s toch 
een ernst ige zaak gebleven : alvast twee vingers 
kwijt , maanden hosp i t a l i za t i e om - in een reeks 
opeenvolgende en ingewikkelde operaties - de l i n 
kerhand weer zover t e krijgen dat tenminste toch 
het essent ië le kan gedaan worden. 
We houden met Jef kontakt : het hospi taal waar h i j 
verzorgd wordt h ier te Anderlecht l i g t om zo te 
zeggen naast de deur. Bov'^idien i s zijn zoon een 
van de l e t t e r z e t t e r s van "Wij". 
Wanneer we Jef-van-de-rotat ief terug aan het werk 
zullen zien, weten we n i e t . Alleszins zal het nog 
vele , vele maanden duren. 
Deze week kregen we op onze redaktie via de spoor
weg een stevig pak toegestuurd. Er hing een kaar t 
je op met a l s teks t : "vriendelijk verzoek, onmid
de l l i j k t e willen doorsturen aan Jef of zi jn fami
l i e " . Wat we dadelijk gedaan hebben. Het vervolg 
van de boodschap op het kaart je luidde : "met de 
beste wensen en erbi j denkende dat Jef veela l nut
t i ge r werk doet dan een minis ter . Maar houdt uw 
handen u i t de machine a . u . b . " . 
Inhoud van het pak : k i l o ' s koff ie . Afzender : een 
"Wij"-lezer en koffie-man u i t Boejoemboera i n Boe-
roendi. 
Het pakje u i t het hart van Afrika heeft ons even
veel plezier gedaan a l s ware het voor ons bestemd. 
Harteli jk dank ! En Jef schr i j f t zelf ook w e l . . . 



II Ml I 'III |1 II 11" I' " I t t l f lul l i i ll.Ii ' 'I 1' t rekken en zij besloten dan maar, zich 
achter de stakerseis voor onmiddellijke 
uitbetaling van de premie te scharen. 
Het kwam op die wijze tot het roem
ruchte telegram, waarvan Eyskens nog 
dagen later beweerde niets af te weten. 

Terwijl de sindikaten aldus door de 
knieèn waren gegaan en luidkeels eis
ten dat de regering de premie moest 
uitbetalen, bleven zijzelf vooralsnog 
stevig op hun eigen geldkoffer zitten. 
Want wat ware logischer geweest dan 
zélf het voorbeeld te geven ? Niets be
lette hen. desnoods uit eigen fondsen 
het aandeel voor te schieten dat zij in 
ieder geval verschuldigd waren aan hun 
ler'°n. 

Als zij dat vanaf verleden week don
derdag — toen zij zich achter de uitbe
talingseis schaarden — hadden toege
zegd en gedaan, dan ware ten eerste de 
regering veel vroeger over de brug moe
ten komen en dan hadden vervolgens 
de incidenten misschien toch nog voor
komen kunnen worden. 

Ja meneer Eyskens, maar... (2) 

bedenkingen 

gedacht, die soms gekamoefleerd werd 
als eindejaarspremie. Deze premie 
wordt vaak formeel aangediend als een 
terugbetaling aan de arbeiders van de 
som, die zij als bijdrage aan het sindi-
kaat besteden. In sommige nijverheden 
ligt de premie echter hoger dan het sin-
dikale lidgeld en vormt zij rechtstreeks 
een diskriminatoir voordeel In andere 
nijverheden bedraagt de premie net 
evenveel als het sindikaal lidgeld. In de 
limburgse mijnen vertegenwoordigt zij 
zowat twee derde van wat het vakbonds-
lid aan sindikale bijdragen betaald. 

Voorstanders van het sisteem voeren 
aan, dat deze terugbetaling onder vorm 
van een premie maar billijk is : de niet-
gesindikeerden profiteren immers mee 
van de vakbondsaktie en het ware on
juist, alleen de ge<=ind'kperden voor de 
kosten te laten opdraaien. 

Het argument heeft zijn waarde. 
Maar in de gegeven omstandigheden is 
het niet opgewassen tegen een aantal 
fundamentele bezwaren. Het is immcra 
duideliik dat de belangen van de arbei
ders en van de sindikaten sinds lang 
niet meer paralleel lopen. 

De regering mag fier zijn over het rezultaat. 

Ja meneer Eyskens, maar... (1 ) 

chantage 
met de 
premie 

(red.) De eindejaarspremie van de 
limbursgse mijnwerkers is door de re
gering misbruikt geworden voor een 
onwaardige chantage. Hoewel de arbei
ders onvoorw^aardelijk recht hebben op 
deze premie, gebruikte men het geld 
als spreekwoordelijke wortel voor de 
verhongerde ezel, met de cinische ver
wachting dat hij zou toehappen. Wat 
een misprijzen voor de arbeiders uit 
deze houding blijkt, zal toch wel wor
den aangevoeld voor alwie de zin voor 

elementaire waardigheid niet heeft ver
loren. 

Daarenboven was deze regeringschan-
tage — waarachter ook de vakbonden 
zich oorspronkelijk geschaard hadden, 
men vergete het niet ! — de rechtstreek
se oorzaak van de zware incidenten die 
zich verleden vrijdag en later in Lim
burg hebben voorgedaan. 

Er is echter nog een ander aspekt in 
deze zaak. De eindejaarspremie in de 
limburgse mijnen bedraagt nominaal 
zowat zesduizend frank. Echter niet 
voor iedereen • de niet-gesindikeerde 
arbeiders ontvangen ongeveer 1.200 fr 
minder ; de gesindikeerde arbeiders 
ontvangen 4.950 fr van de mijn en de 
rest — onder de vorm van sindikale 
premie — via de sindikaten. 

Een eerste vaststelling dringt zich op. 
In den beginne waren de vakbonden 
het er roerend mee eens, dat de premie 
werd gebruikt als chantage-middel. Ze 
zijn slechts van mening gaan verande
ren, nadat ze vanaf verleden week 
woensdag, op voorlichtingsvergaderin
gen hun leden hadden geraadpleegd, 
waarbi j gebleken was dat de overgrote 
sneerdejheid van de gesindikeerde ba-
zis niet terug aan het werk wou gaan. 
De sindikaten voelden nattigheid : zij 
zagen hoe zich voor hun eigen ogen de 
dezertie van hun leden begon te vol-

bij de 
premie 

(red.) Er zijn over die eindejaarspre
mie echter nog een aantal principiële 
bedenkingen te maken, en zeker over 
het aandeel van de sindikaten. 

Oorspronkelijk betaalden de arbeiders 
zélf hun sindikaal lidgeld : circa de helft 
ervan spijsde een stakingskas en de an
dere helft bestreed de werkingskosten 
van het sindikaat. Deze bijdragen wa
ren — en zijn t rouwens nog — funktie 
van zeer verschillende regionale en sek-
toriële kriteria. In het A.B.V.V. alleen 
zijn er zevenhonderd verschillende bij
dragen ! 

Indien de sindikale aansluiting op een 
louter vrijwillige grondslag ware ge
bleven, dan was het sindikalisme even
wel nooit geëvolueerd als nu. 

Eerst probeerde men de werkgevers 
(vooral dan in Wallonië) er toe te be
wegen, alleen gesindikeerden in dienst 
te nemen • wie geen vakbondsboekie 
had, kreeg geen (goede) werkgelegen
heid. Dat was evenwel niet voldoejjde, 
want de arbeiders betaalden om binnen 
te geraken, maar daarna niet meer. 

Daarom werd de sindikale premie uit- .van haar chantageheleid 

WALLONIË DABORD... 

De jong:ste weken is nog eens 
overduidelijk het waals ekono-
misch profitariaat op vlaamse kos
ten gebleken naar aanleiding van 
de limburgse krizis. Het waals 
vermogen om Vlaanderen af te 
persen blijkt even duidelijk in de 
havenkwestie. Deze chantage-po-
gingen duiken zelfs vanuit de 
meest «onverwachte» hoek op. 
Neem nu eens de strijd tussen 
België en West-Duitsland om de 
vestiging van de grote CERN-deel-
tjesversneller. De twaalf aan dit 
projekt deelnemende landen had
den allen »un kandidatuur gesteld 
doch het staat tans zoveel als vast 
dat België en de Bondsrepubliek 
(die 36 % der kosten zal drasren) 
de enig overblijvende kanshebbers 
zijn. Frankri jk beloofde destijds 
heimelijk zijn kandidatuur (Le 
Luc nabij St Tropez) op te geven 
in ruil voor belgisrhe Mirage-be
stellingen. Of de Fransen, naar 
blijkbaar loffelijke latijnse ge
woonte, deze belofte tot s<e"n van 
de belgisrhe kandidatuur in het 
Waalse plaat^ie Focant vergeten 
zijn, weten we niet. Maar de mo
gelijkheid blijkt niet uitgesloten 
te zijn dat Frankri jk de belgische 
kandidatuur nu toch zou steunen 
in ruil voor de belgische belofte, 
Zeebrugge niet zo sterk uit te bou
wen dat de '.Testvlaamse haven 
Duinkerke al te zware konkurren-
tie zou aandoen! Dit zou gedeel
telijk het waarom verklaren van 
het recente waals verzet tegen 
Zeebrugge en de dito voorkeur 
voor Duinkerke als faktor in de 
zgn. mari t imizering van Wallonië. 
Waarover waalse ministers tüdens 
het ondertekenen van een frans
belgisch knJtureel akkoord al niet 
spreken ' Het is trouwens opval
lend dat de CFRN-hesprekingen 
'net Bonn 'litsluitend door waalse 
^•nisters worden gevoerd (^Cools. 

beroepsHALVE 
bekeken 

Hari.iel en Leburton), zonder 
vlaamse inso^aak. 

Het waalse eisendossier — zon
der enige vlaamse wederkerigheid, 
tenzij deze geëist door de Volks
unie — beperkt zich natuurl i jk 
niet tot Focant alleen. Door zelfs 
de bouw van ^en eroie zeesluis te 
Zeebrugge in beding te stellen, 
hoewel dit proiekt reeds sernime 
tijd en vóór de publikatie van het 
verslag Verschave vaststond, be
reiden de Walen hun eehte aanval 
voor. Paralleel met de volgende 
officieus voorziene fazen van de 
havenexpansie eisen ze via een 
uit te breiden nationale haven-
kommiss'e insnraak. verwijzen ze 
nu reeds belangriike investerin
gen naar het «regionaal budget» 
en nemen ze als vanze'fsnrekend 
aan dat de aanleg van een net 
oliepijnleidingen en d<' bouw van 
petrofhomisrhe installaties büna 
uitsluitend in Wallonië moeten 
gesitueerd zijn. Ook voor de aard
gas- en watervoorziening hebben 
de Walen al een bele olanning 
klaar. 

Deze bondige opsomming moge 
volstaan, om eens te meer de waal
se lef te illustreren en meteen de 
lamTenditrheid en het versagen 
van de vlaamse kleurnarti ien. Te
vens Is het duidelijk dat niet de 
Walen in het incident De Saeger 
hebben gekapituleerd : ze deden 
slechts een klein stapje achteruit 

om een des te grotere sprong te 
kunnen doen. 

AMNESTIE BLIJFT 
AKTUEEL 

De eis naar amnestie blijft ak-
tueel, niet het minst omdat re
cente manifestaties er de aandacht 
op vestigden en als gevolg van 
verscheidene initiatieven op wet
gevend vlak Er zijn bovendien 
enkele nieuwe elementen in het 
dossier Een der grote vlaamse 
dagbladen heeft inderdaad de in
teressante suggestie gedaan, dat 
minister van jfustitie Vranckx en 
het Algemeen Komitee voor Am
nestie met elkaar kontakt zouden 
opnemen. ITit deze konfrontatie 
kan welli'-ht een versoeoeling van 
het officieel s tandnunt voort
vloeien, des te meer daar dit 
s tandpunt op juridisch gebied 
minstens voor korrektie vatbaar 
is. 

In dit verband zijn de opmerkin
gen van Volksunie-senator Frans 
Baert benaald belangrijk Tijdens 
het senaatsdebat begin januari 
over de inoverwegingnemine van 
het wetsvoorstel voor amnestie-
verlening aan geweien Oostfront-
strijders, beweerde minister 
Vranckx dat volerens hem alle ge
troffenen « in feite » reeds amnes
tie gekregen hadden en dat het 
v^oorstel dus «zonder voorwerp » 

was. Een dergelijke repliek is 
voor elke jurist en i^oor wie de 
gevolgen van de repressie kent. 
onbegrijpelijk en zelfs onzinnig. 
Het is toch zo dat een herstel in 
rechten de veroordeling niet uit
wist, evenmin als genadeverlening 
de straf op het strafregister ver
mindert . Wie geen eerherstel be
kwam, kan bij bestraffing niet 
van de voorwaardeliikheid genie
ten (ook niet in geval van ver
keersovertreding, ekonomisch of 
ficVqai misdrijf). 

Ondanks genadeverlening of 
herstel in recb+en z>! een repres
sie-getroffene door kriminele be
straffing fminsfens 5 jaar) steeds 
in staat van herhaling verkeren 
wanneer hij ook maar het gering
ste misdrijf begaat. De straf blijft 
vermeld o.m. op een bewiis van 
goed gedrag en bieden. Wie wél 
eerherstel aanvroeg n bekwam 
kan het geen tweede keer kri j
gen. Er moet dan nog rekening 
gehouden worden met andere ge
volgen zoals inzake oorlogsschade, 
nensioenen enz. Ten«'otte wi,1st 
senator Baert er op dat zelfs in
dien de Hoven van Beroep, belast 
met de toekenninsr van eerherstel, 
de aanvragen vlue zouden behan
delen, het minstens nog 10 .jaar 
zou duren vooraleer alle zaken 
behanri^ld zijn .. 

En dan durft minister Vranckx 
vertellen, dat een voorstel tot am
nestie-verlening overbodig zon 
zijn, waarmee hij meteen insi
nueert dat de voorstanders van 
amnestie tegen windmolens zou
den vechten 

Deze betreurenswaardige gang 
van zaken is er juist oorzaak van 
dat de amnestie-aktie uitbreiding 
neemt en zich struktureel steeds 
beter organiyeert. Aldus Is er In 
Oost-Vla anderen een nrovinoJaal 
komitee opgericht, dat In zeer 
korte tild ' eel wat tot dan toe 
verspreid agerende groepen bun
delt 
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Ja meneer Eyskens, maar... ( 3 ) 

premie 
en 
subsidie 
(red.) Eerste-minister Eyskens heeft 

met veel tamtam verkondigd, dat alle 
arbeidersgezinnen in België mee moeten 
opdraaien voor de subsidiëring van de 
limburgse mijnen. Zijn bewering is on
juist : een degelijk beleid in het kem-
pisch bekken zou deze subsidiëring 
drastisch kunnen verminderen en zelfs 
overbodig maken. Ze is echter ook nog 
onjuist op een andere manier. De sindi-
katen betalen hun aandeel in de einde
jaarspremie immers niet uit eigen kas ; 
zij krijgen dat geld uit de subsidiëring 
van de koolmijnen. Uiteindelijk is het 
zo, dat openbare gelden via een kleine 
omweg in de sindikale kassen belanden. 

We zouden trouwens wel eens willen 
weten, hoevéél de sindikaten eigenlijk 
ontvangen. Krijgen zij het geld alleen 
maar a rato van hun aantal aangesloten 
leden ? Of beuren zij de premie voor al
le mijnwerkers, gesindikeerden en niet-
gesindikeerden ? Volksvertegenwoordi
ger Jef Olaerts heeft daar weken gele
den een parlementaire vraag over ge
steld, die nog altijd niet werd beant
woord. We zijn benieuwd... 

En tenslotte nog dit. Over de beste
ding van de stakingskas der sindikaten 
— zowat 500 fr van circa 950 duizend le
den in het A.C.V. alleen, hetzij bijna 
een half miljard per jaar — zou een 
apart hoofdstuk te schrijven zijn. 

Een van de redenen waarom bijvoor
beeld Renard in 1960-1961 zoveel last 
had en tenslotte verloor, was de weige
ring van Major om de in duitse obliga
ties belegde 1,2 miljard van de A.B.V.V.-
rezerves te realizeren. 

Onnodig te zeggen dat alwie over deze 
zaken zijn mening heeft, uitgekreten 
wordt voor een reaktionair die het ge
munt heeft op de sindikaten zelf, het 
enig wapen van de arbeiders. 

De kreet om een herbronning van de 
sindikale aktie, de eis om inspraak van 
de bazis zal echter niet meer verstom
men. 

Loon via de banken ? 

de bank 
in het centrum 
van het gezin 
(aco) Twee volledige pagina's had de 

Generale Bankmaatschappij deze week 
bij de voornaamste vlaamse en waalse 

dagbladen afgehuurd, om de werkgevers 
en de werknemers ervan te overtuigen 
dat men lonen en wedden maar best via 
bankrekeningen laat uitbetalen. 

De betaling in kontanten, via de kas 
van de werkgever, wordt voorgesteld als 
een minder moderne betalingswijze ; de 
Generale Bankmaatschappij verwijst 
naar landen als Zweden, de V.S.A. en 
Duitsland om het publiek voor haar idee 
te winnen. Daar betalen de werkgevers 
hun personeel op grote schaal, door 
overboeking van het loon- of weddebe-
drag van de rekening van de onderne
ming naar de rekening van het perso
neelslid. 

Het is een kwestie van techniek, van 
smaak en van gewoonte. Voor de werk
gever brengt het klaarmaken van de 
loonzakjes natuurlijk veel werk mee, en 
de kassier moet er een aanzienlijk volu
me bankbiljetten en pasmunt voor be
schikbaar houden. Een overboeking is 
eenvoudiger, de loonstaten kunnen 
meestal met computers aangelegd wor
den. De banken kunnen dergelijke do-
kumenten zonder verdere omwegen 
rechtstreeks inschakelen in de transfers 
naar individuele rekeningen van het 
personeel. 

Indien het louter een kwestie van uit
betalingstechniek was, zouden we er 
niet over schrijven. Maar er zit meer 
aan vast. In dit sisteem zou het aantal 
individuele bankrekeningen in België 
vanzelfsprekend zeer snel aanzienlijk 
toenemen. Het aantal klanten van de 
bank zou aangroeien, de deposito's even
eens en via de bankkaart — daarvan 
maakt de Generale Bankmaatschappij 
uitdrukkelijke melding in haar adver
tentie — zou ook de kredietverlening in 
ruime mate ontwikkeld worden. 

Er zitten hieraan zovele ekonomische 
en sociale gevolgen vast, dat we de be
trokkenen toch liefst aanzetten om de 
kwestie rustig langs alle kanten te be
zien . 

Een bankwezen dat zo fors oprukt tot 
in het centrum van de huishoudingen, 
dient dan in elk geval onttrokken aan 
de kapitalistische oligarchie. De ban
den, en ook de gebondenheid met de ge
meenschap dienen eerst aanzienlijk ver
sterkt. Zoniet kan het nieuwe stelsel tot 
een éénzijdig voordeel en tot een ver
sterkte machtspozitie van het bankwe
zen leiden. 

Op 31 december 1968 bereikten de de
posito's bij de belgische banken een to
taal van 257,5 miljard fr. Dat stemde, 
blijkens het verslag van de Bankkom-
missie overeen met een aangroei van on
geveer 13 %, vergeleken met 1967 

We*zijn geen tegenstrevers van een 
toenemende inschakling van het bank
wezen in de betalingsgewoonten van de 
moderne mens. Een efficiënt gebruik 
van de bank in vele levensomstandighe
den is wenselijk. 

Maar voor ons wordt dat tevens een 
reden te meer om erop aan te dringen 
dat de door de banken verzamelde gel
den en machtsmiddelen niet ongekon-
troleerd gebruikt worden door onzicht
bare, volksvreemde en franssprekende 
superkapitalisten. 

Er bestaan in dit land banken die we 
nog steeds niet kunnen aanvoelen als in
stellingen die normale banden onder
houden met de volksgemeenschap. Er 
zal eerst nog zeer veel moeten verande
ren, ook en vooral aan de hoogste top 
van het bankwezen. 

> De monetaire toestand 

de storm 
is nog niet 
geluwd 

(aco) Het is normaal dat er weinig 
aandacht overblijft voor internationale 
monetaire vraagstukken : de regering 
Eyskens ziet haar bazis en haar parle
mentaire samenhang langs zoveel zijden 
tegelijk bedreigd, dat er geen tijd rest 
voor problemen op de achtergrond. 

Wie de internationale financie volgt, 
weet dat de monetaire toestand niet ge
regeld is en dat de meeste specialisten 
nieuwe schokken verwachten. Vooral in 
West-Duitsland hebben toonaangevende 
politieke en financiële figuren tijdens 
de eerste maand van het nieuwe jaar 
geen gelegenheid laten voorbijgaan om 
de openbare opinie te waarschuwen. Er 
zal in 1970 nog nieuws zijn op het mone
taire front. 

Zopas legde vice-prezident van de 
Duitse Bundesbank Otmar Emminger te 
Zurich een verklaring af die tot naden
ken stemt. Men kan ze als volgt samen
vatten. Met de opwaartse herwaarde
ring van de D-Mark zijn alle monetaire 
vraagstukken niet geregeld. De duitse 
maatregel moet aangevuld worden door 
andere beslissingen. Het wordt tijd dat 
ook andere landen over de brug komen. 

De zwakheid van de betalingsbalans 
der V.S.A. is niet verdwenen — we ci
teren steeds — evenmin als de kwestie 
der internationale inflatie, de aanpas
sing van de middelen waarmee beta
lingsbalansen kunnen verstevigd wor
den en de stand van de internationale 
rentevoeten. 

In dat verband kan men verwijzen 
naar een dokument van het Monetair 
Komitee van de Europese Ekonomische 
Gemeenschap, dat deze week bekend ge
worden is. Nadat de E.E.G.-ministerraad 
en de vergadering der E.E.G.-ministers 
van Financiën herhaaldelijk, maar op
pervlakkig, de mogelijkheid van meer 
europese samenwerking in de monetaire 
sfeer onderzocht hadden, ligt er tans een 
ontwerp voor waarin voorzien wordt dat 
de zes landen onder elkaar een gemeen
schappelijke monetaire rezerve tot stand 
zouden brengen, waaruit een E.E.G.-land 
kan putten in dagen van kapitaal-
vlucht, valuta-krizis, spekulatie tegen 
zijn munt en grote deficits op de beta
lingsbalans. 

Het E.E.G.-initiatief — het is nog in 
het stadium van de planning — lijkt ons 
een stap in de goede richting. Men mag 
echter niet vergeten dat het E.E.G.-raam 
en de E.E.G.-middelen toch maar in 
tweede orde een hulp kunnen zijn wan
neer er internationale monetaire stor
men woeden. Een gemeenschappelijk 
monetair beleid van de E.E.G.-landen is 
zeer wenselijk, maar voor een autonome 
geldpolitiek is de E.E.G., na al de verlo
ren tijd, te klein geworden. ., 

De E.E.G. blijft echter, zoals trou
wens ook Benelux, een uitermate ge
schikte omraming voor het op elkaar af
stemmen en voor het gemeenschappe
lijk voordragen van europese standpun
ten, tot in het Internationaal Muntfonds 
toe. 

ZO was het te zwartberg 
« Niets nieuws onder de zon ». Alvast toch weinig nieuws onder de zon van 

Limburg : de geschiedenis van de huidige staking is — natuurlijk in gewijzigde 
omstandigheden — de herhaling van wat zich tussen sindikaten en arbeiders af
gespeeld heeft rond de sluiting van Zwartberg. Op woensdag 22 december 1965 
kondigde de regering aan, dat Zwartberg zou gesloten worden. De sindikaten na
men deze beslissing niet. Husson, provinciaal vertegenwoordiger van de Centrale 
der Mijnwerkers van het A.B.V.V., verklaarde aan tv-reporter De Wilde : « Ik 
zeg het wel : een politieke sluiting. Want ekonomisch is ze niet verant
woord ». Het A.C.V. liet meedelen : « Het rekonversieplan van de regering be
stempelen wij als improvizatie, als een uitdaging aan de limburgse bevolking ». 

Van midden december tot midden ja
nuari was er onderhandeld op verschil
lende niveau's. In de mijnstreek werd 
ieder weekend in alle kalmte betoogd. 
De top van de sindikaten te Brussel trok 
voorzichtig zijn ijzer uit het vuur. Maar 
in Limburg luidde het sindikaal orde
woord onveranderlijk : geen sluiting. 
Op zondag 23 januari organizeerde het 
A.C.V. een limburgse strijddag, met op
tocht en meeting op de wijk Hoevezavel 
te Genk. Provinciaal A.C.V.-voorzitter 
Cox zegde er : « indien er één ontslag
brief uitgereikt wordt, zit het er op ». 
Het A.C.V. bevestigde nadrukkelijk zijn 
standpunt, waarrond in Limburg al we
kenlang kampanje was gevoerd : « Geen 
sluiting in 1966 ». 

Twee dagen later, op dinsdag 25 ja
nuari, lagen de ontslagbrieven voor 160 
arbeiders gereed. A.C.V.-voorzitter Cox 
verklaarde aan « De Standaard » : « In 
en rond de mijn heerst een klimaat van 
overspanning ». 

Donderdag 27 januari werden de ont
slagbrieven uitgereikt. Er brak een 
spontane staking los en voor het eerst 
werd de kloof tussen mijnwerkers en 
sindikaat duidelijk : de arbeiders wei
gerden de ondergrond te verlaten, om
dat ze een lock-out vreesden ; de ontrui
ming werd echter — vergeefs — bepleit 
door de sindikale afgevaardigden. Te 
Brussel onderhandelden sindikale afge
vaardigden met minister Pierson ; er 
werd echter geen konkrete beslissing ge

nomen. De volgende dag opperden de 
stakers de mening dat, wanneer de sin
dikaten aanstaande maandag geen sta-
kingsaanzeg hadden ingediend, de mijn
werkers vanuit Zwartberg een solidari
teitsbeweging op de andere zetels moes
ten organizeren. 

Op zondag 30 januari deed het nieuws 
de ronde dat A.C.V. en A.B.V.V. een ak
koord hadden aanvaard waarbij de slui
ting met één maand werd opgeschort, 
doch de sluitingsdatum van 1 oktober 
gehandhaafd. De volgende dag, « zwarte 
maandag », kwamen de sindikale vrij
gestelden aan de mijn dit akkoord be
pleiten en de stopzetting van de staking 
eisen. De stakers weigerden. Het week
blad « De Nieuwe » noteerde de reaktie 
daarop van de A.C.V.-ers Ooms : « Als 
ze daarmee niet kontent zijn. dat ze dan 
stikken ». 

Kort daarop trokken een duizendtal 
mijnwerkers naar Winterslag. Het 
kwam tot een eerste botsing met de 
rijkswacht : er werd geschoten en er 
vielen gekwetsten. Even later had het 
drama Zwartberg — twee doden en et
telijke zwaargewonden — zich voltrok
ken. 

Limburg vandaag is een 
reusachtig fototoestel. Zoals het 
licht door de lens een beeld etst 
op de film, zo kan je door 
het kempisch konflikt het portret 
bekijken van het 
belgisch socialisme. 
Men vergisse zich niet : het zijn 
vooral de socialisten in en rond 
de regering geweest, die de 
hoofdverantwoordelijkheid 
dragen voor de chantage met de 
eindejaarspremie en voor heel 
de wansmakelijke vaudeville die 
mensenverachter Eyskens als 
hoofdakteur — met achter zich 
de rozerode soefleursbak — 
op de planken heeft gebracht. 
Het moet geboekstaafd 
blijven dat de limburgse opstand 
is losgebarsten onder het 
bewind van Louis Major, 
dertig jaar lang de eerste 
sindikale burger van het land. 
Groot en rijk geworden in het 
A.B.V.V., minister gegooid na het 
bereiken van de pensioengerech
tigde leeftijd om verder te 
blijven genieten van een 
inkomen dat in overeenstemming 
is met zijn formaat. Raaskaller 
eerste klas uit aandrang, 
machtswellusteling uit gewoonte. 
Dat hij de B.R.T.-joernalisten 
voor « fascisten » schold, is méér 
dan een lapsus en een incident. 
Het verraadt een stereotiep 
van zijn karakter : wie zich 
verzet tegen de Almachtige, 
wordt gekraakt of getrapt 
of vernederd of gescholden. 
De voornaamste drijfveer van 
zijn gepassioneerde haat voor 
de limburgse stakers is machts
wellust : kraken en uithongeren 
wie het durft opnemen voor 
recht, zonder dat het startschot 
daartoe is gegeven door de tsaar. 
Naast Major een andere socialist, 
de minister van Ekonomische 
Zaken Leburton, die sinds het 
begin van het konflikt de Man 
Met Het Pistool achter de rug 
van Eyskens is geweest. 
Verleden donderdag, na meer 
dan drie weken staking, 
heeft hij zichzelf publiek 
een brevet van onbekwaamheid 
gegeven door aan de 
« Pourquoi-Pas ? » te verklaren, 
dat de limburgse rel veroorzaakt 
is alleen maar door de 
drijverijen van driehonderd 
gauchistische studenten. 
Indien deze excellentie nog enige 
bekommernis heeft om de 
arbeiders, dan alleen maar 
inzoverre ze als van « zijn » 
arrondissement Hoei-Borgworm 
enige invloed op zijn loopbaan 
kunnen uitoefenen. 
Elders — en zeker in Limburg — 
kunnen ze kreperen . 
Buiten en achter de regering het 
A-B.V.V. Een wanstnakelijke 
mengeling van kortzichtigheid en 
machiavellisme : 'e wilde 
staking zal vooral het A.C.V. pijn 
doen en laat ze dus maar wat 
aanslepen; daarenboven ligt onze 
werkelijke macht toch in de 
luikse metallurgie waar wij ieder 
jaar, dank zij de akkoordjes 
met de staalbazen, tientallen en 
tientallen miljoenen scheppen. 
Vooruit dus maar voor de 
chantage en de uithongering. 
De tros van de huurlingentroep 
wordt geleverd door heel de 
bende die sinds jaren 
geparachuteerd zit in room-
soezige postjes en betrekkingen, 
maagzout nemend om de minder 
gemakkelijke gevolgen van het 
lekker leven te keer te gaan en 
wachtend op een teken om te 
getuigen van verkleefdheid aan de 
zaak der broodheren. 
De Evalenko's en de overigen, 
die het majorale scheldwoord 
omzetten in de beschaafder taal 
van cijfers en argumenten en 
drogredenen. 

Dat zijn ze, te voeten uit, de 
wurgers van het socialisme... 

dia Genes. 
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ZelfverzeKeta, met hun matrakken en hun helmen en hun plastic beschermkap en hun gasgrana-
ten en hun plunje dat hen het uitzicht van superman geeft. Zelfverzekerd ook omwille van de 

straffeloosheid waarmee zij mogen in het gezicht slaan, mishandelen en brutalizeren ? 

KOLENDIREKTORIUM 

Wat het fameuze direktorium 
betreft kan er niet genoeg her
haald worden dat het volge
stopt zit met politieke en sm-
dikale kreaturen, grote baas 
Evalenko en woordvoerder 
Fraeters aan de kop. 

Deze onaantastbaren, die vei
lig vanuit hun komfortabele 
ambtenarenzetel aan diskrimi-
natoire politiek doen, zijn in de 
allerhoogste mate onbetrouw
baar Het zijn vetgemeste pro
fiteurs die zich met hun jaar
wedde van meer dan een mil-
Soen of van ettelijke honderd
duizenden franken hoog verhe
ven wanen boven het klootjes-
Volk, dat idioot genoeg is om 
drie weken honger te lijden in 
een staking met als doel een 
slordige 15 t h te bekomen op 
een maandelijks inkomen van 
niet eens tienduizend frank. 

OOK ELDERS 

In de zinkfabriek van Over-
pelt zal misschien volgende 
week een staking uitbreken De 
arbeiders eisen een loonsaan-
passing en als ze die niet krij
gen, wordt er gestaakt. 

Naast de loonsaanpassing 
wordt ook geëist, dat er een ar-
beiderskomitee zou worden op
gericht, vrij verkozen onder de 
werknemers. Dit arbeidersko-
mitee wil gelijkberechtigd ze

telen naast de sindikale afge
vaardigden ; de voorzitter er
van moet het recht hebben om 
de vakbondsvergaderingen bij 
te wonen en de leden van het 
arbeiderskomitee willen inzake 
afdankbaarheid beschikken 
over dezelfde bescherming als 
de sindikale afgevaardigden. 

De sindikale chantage heeft 
niet gepakt in de koolmijnen 
en ze lokt tans reakties uit m 
talloze andere bedrijven en nij-
verheidssektoren 

FORT CHABROL 

Zo maar een zinnetje uit een 
verslag ^fan «De Standaard» 
verleden donderdag : «Het 
A C V -huis Ons Huis te Heus-
den en de mijn te Zolder wer
den versterkt». 

We zouden zeggen dat dit in 
eer notedop de situatie is, 
waarin de sindikaten beland 
zijn bij het limburgs konflikt : 
het AC.V.-huis moet worden 
versterkt. Ons Huis, het te
huis van de arbeidersorganiza-
tie, is een belegerd fort in vij
andelijk gebied geworden. 

Men zou de situatie grotesk 
kunnen noemen. Maar in feite 
is ze tragisch. 

Want in de tehuizen der ar
beiders, in de hoofdkwartieren 
van de sindikaten werd de mis
selijke chantage met de einde
jaarspremie uitgedacht Men 
mag niet vergeten dat, indien 

de regering deze chantage het 
langst heeft volgehouden, zij 
voor wat de toepassing ervan 
betreft oorspronkelijk het sin-
dikaal strijdplan volgde. 

STAAL AAN HET WOORD 

Het Kolendirektorium heeft 
n al een paar weken zijn ener

gie besteed aan pogingen om 
te bewijzen, dat het Kempisch 
Bekken niet leefbaar is en al
leen nog maar wat kan voort
sukkelen dank zij de openbare 
liefdadigheid De pers, radio en 
tv werden overstroomd met 
Irnge rapporten, d''' krioelden 
vai onkontroleerbare cijfers, 
beweringen en veronderstel
lingen 

Nu is ook de (waalse) staal-
nijverheid v het geweer geko
men De Vereniging van de 
Belgische Hoogovens en Staal
bedrijven herhaal* op haar 
beurt de argumenten van het 
Kolendirektorium Ze kent zich 
ter zelf dertijd een soort brevet 
van menslievendheid toe : de 
staalbazen verhezen geld, om
dat zij bij voorrang de duurde
re kempisf"he kolen venverken. 

Zoals onze lezers weten, 
staan deze beweringen in 
schrille tegenstelling tot het 
standpunt van de heer Lycops, 
direkteur-generaal van de Kem-
pische Steenkoolmijnen, die ge-
"^gd heeft dat de twee miljard 

m de subsidiëring van het 
1 empisch Bekken goeddeels 
verdwijnen in de zakken van 
de metaalbazen. 

<€ OP LANGE TERMIJN » 

Zowel de metaalbazen als het 
Kolendirektorium gebruiken in 
hun argumentatie verschillende 
keren de begrippen «air» en 
«indien ». 

Ze beweren allebei dat de 
cokes goedkoper in het buiten
land te betrekken zijn dan in 
de Kempen, indien er langlo-

DE ABONNEMENTENSLAG 
De week die achter de 

rug ligt - van woensdag 
tot woensdag - is de beste 
sinds het begin van de 
abonnementeitslag. In de 
eerste plaats omdat er 'n 
flink aantal nieuwe abon
nementen ts binnen ge
bracht door onze propa
gandisten. De politieke 
en sociale storm die over 
Vlaanderen blaast, schijnt 
ons volop in de zeilen te 
zitten ! Vervolgens heb
ben onze propagandisten 
zich ook terdege laten 
gelden op het vlak van de 
hernieuwingen : ook hier 
werd het hoogste cijfer 
sinds het begin van de 
slag geboekt. En tenslotte 

begint een brief-mktie bi^ 
de ab onnenten die 
met hernieuwden rijke 
vruchten af te werpen. 

Tien arrondissementen 
zitten tn de goede groep. 
Het zijn Antwerpen, 
Brussel, Leuven, Meche. 
len, Tongeren-Maaseik, 
St Niklaas, Gent-Eeklo, 
Turnhout, Kortrijk en 
O udenaarde-Ronse. Ook 
vanachter aan het staart-
je IS er beweging geko
men en alles laat voor
zien, dat binnenkort nie
mand meer met be
schaamde kaken op het 
rezultaat van zijn arron
dissement moet staan te 
kijken. 

pende kontrakten zouden kun
nen worden afgesloten. Het af
sluiten van deze kontrakten 
zou echter onmogelijk gemaakt 
worden door de verplichting, 
belgische cokes te verwerken. 

Insiders weten echter, dat de 
spanningen op de internatio
nale cokesmarkt het afsluiten 
van voordelige en langlopende 
kontrakten momenteel prak
tisch onmogelijk maken. In 
Amerika bijvoorbeeld is er 
niets te krijgen : de Japanners 
hebben er de laatste ton opge
kocht. Een belgische missie die 
onlangs in de V.S. cokes ging 
zoeken, kreeg als antwoord : 
« We hebben nog wel een paar 
ton, maar die moeten jullie 
zelf komen delven. Dat doen de 
Japanners trouwens ook reeds ». 

De «indien» van de langlo
pende kontrakten is een van 
de schakels, die de redenerings
ketting van staalbaronnen en 
direktoriumbazen breekbaar als 
glas maakt. 

De beste afdelingen in 
de voorbije week waren 
Bomem, Edegem, Niet, 
St Gillis-Waas en Ant-
werpenStad. 

We verwachten dat de 
inspanning van de voor
bije dagen zal volgehou
den worden en dat we 
tegen einde februari de 
rezultaten van een uitste
kende abonnementenslag 
aan onze lezers zullen 
kunnen voorleggen. 

Deze week brengen we 
geen rezultaten van de 
ledenslag. Niet omdat 
die zou slabakken, maar 
gewoonweg omdat er 
geen tijd bleef om eens 
netjes een optelling te 
maken. Ruw geschat ech
ter mogen we zeggen, dat 
ook de ledenslag in de 
voorbije dagen zijn beste 
week kende. 

eze week zijn over heel Vlaanderen alle V.U.-afdelingen aktlef om de idee van natuurbescherming en verdediging van het teefmiUeu te propageren. Onze foto : zo 
begon de aktie te St Niklaas. 



Onze mandatarissen (Olaerts, Goemans, Bouwens, Vandekerckhove e.a.) verleden zaterdag te Genk. 

BLUNDEREN 

De regering heeft inzake Lim
burg de blunders letterlijk op
eengestapeld. Een limburgs mi
ni-parlement bijeengeroepen 
om de programmatic uit te leg
gen IS het duidelijkste bewijs, 
dat zij vroeger geen verant
woording heeft gegeven en — a 
fortiori — geen goedkeuring 
kon krijgen. 

De eindejaarspremie betalen 
terwijl men ze minder dan een 
week geleden nog weigerde aan 
de stakers, is zonder meer pot
sierlijk. De regering heeft als 
he t ware de arbeiders geprovo-
keerd. om spoedig nadien door 
de knieën te moeten gaan. Zij 
— en zij alleen — is verant
woordelijk voor de incidenten 
die zich sinds einde van vorige 
week in Limburg hebben voor
gedaan 

En wachten met de kommis
sie tot maandag is ipso facto 
een vijfde week staking uitlok
ken.. . 

ARMBAND ? 

Er is de jongste dagen gesug
gereerd geworden dat de nood
zaak aan een nieuw herken-
nmgsteken voor joernalisten 
zich opdringt, vooral bij nach

telijke rellen. Er werd onder 
meer het voorstel van een arm
band gedaan. 

Nou, afwachten maar ! Inmid
dels blijft het een feit, dat joer
nalisten de jongste dagen door 
de rijkswacht afgetuigd wer
den na zich behoorlijk kenbaar 
gemaakt te hebben. Toen zij 
verklaarden en bewezen dat zij 
persmensen waren, kregen zij 
nog wat extra rammel. Een 
armband zal aan de mentali tei t 
van sommige rijkswachtsadis
ten weinig veranderen. . . 

En een armband voor joer
nalisten zal helemaal niets ver
anderen aan het feit dat som
mige rijkswachters een voor
keur hebben om in het gezicht 
te meppen. 

Zou het niet véél eenvoudi
ger zijn, de rijkswachters t e 
voorzien van een nummer dat 
identifikatie toelaat ? 

« SOCIALISTEN » 

De regering komt uit de hele 
geschiedenis als een lamentabel 
wrak, dat zich liet voortdrijven 
op een stroom in een r ichting 
die zij niet eens kende. En het 
is geen kleine paradoks dat het 
precies een half-socialistische 
regering moet zijn, die het be
wijs levert dat zij hoegenaamd 

niets meer afweet van de arbei-
derspsichologie en de menselij
ke waardigheid. 

Zoals de bisschoppen, de « Li
bre », V.d.B. en De VISE hère 
van de Vlamingen mets begre
pen in de zaak Leuven 

Is « Limburg » de herhaling 
— op sociaal vlak — van het
geen « Leuven » op kultureel-
politiek vlak is geweest ? 

Het zit er in I 

TITEL 

De « Standaard » bracht ver
slag over het kamerdebat van 
verleden dinsdag onder de ti tel: 
« Debat havenpolitiek verdeelt 
Vlaamse en waalse federalis
ten ». 

Mogen we nog maar eens her
halen, dat niet alleen de havens 
de federalisten boven en bene
den de taalgrens verdelen ? Dat 
is geen argument tégen federa
lisme, maar eerder ervoor. Fe
deralisme zal niet het rezultaat 
zijn van het feit dat gelijkge
zinden uit de twee landsgedeel
ten mekaar rond de hals vallen, 
maar wel van de vaststelling 
dat de « scheiding van tafel en 
bed » uiteindelijk beter is dan 
het voortdurend gekrakeel in 
het unitaire huishouden. 

En overigens, « Standaard » : 
noem eens de vraagstukken op 
waarover de anti-federalistien 
het onderling eens zijn ? 

HET TELEGRAM 

Eerste - minister E y s k e n s 
blijkt deze week een ontdek
king te hebben gedaan : hij 
vond het spoor terug van het 
fameuze telegram dat de vak
bonden hem verleden week op

stuurden en waarvan hij eerst 
beweerde, dat het n ie t aange
komen was. Nu zegt hij dat he t 
ergens in zijn diensten en in 
ieder geval te laat besteld werd. 

De zaak is van ondergeschikt 
belang geworden : het onver
mijdelijke — de herr ie in de 
mijnstreek — is gebeurd... 

Maar wat een voorbeeldige 
orde daar in de diensten van de 
eerste-minister. 

AAN ONZE LEZERS 

Door een vergissing 
werden sommige lezers 
die hernieuwd hadden 
voor 1970, aangeschreven 
om hun abonnement te 
hernieuwen. 

Wij verontschuldigen 
ons voor deze vergissing. 

Deze abonnenten kre
gen trouwens hun blad 
sinds 1 januari , waarui t 
blijkt dat ze ingeschreven 
staan op onze lezerslijs-
ten. 

Wie zijn blad krijgt, 
weet meteen dat de brief 
een vergissing was. 

Een velsprekend spandoek in de mijnwerkershetoging verleden zaterdag te Genk. 

De Walen en fianstaligen, die 
de \erdeeldheid tussen Antwer
pen en West-Vlaanderen zoeken 
uit te buiten om de kredieten 
voor alle havens te beperken, 
trokken onder de dekmantel van 
Europa ten aanval tegen de ha-
venkredieten. Die europese dek
mantel diende uiteraard bij hen 
niet om nederlandse belangen te 
veidedigen, maar wel om Frank
rijk te dienen en om de groeiende 
Vlaamse ekonomische macht ie 
fnuiken. 

Zeebrugge is volgens hen niet 
iiodig, vermits Duinkeike er is. 
Wie de franse havenpolitiek kent, 
weet echter dat in Fiankrijk de 
voornaamste zorg uitgaat niet 
naar Duinkeike, maar naar Mar
seille en vooral naar Den Haver. 
Terwijl Dninkerke ter plaatse 
trappelde in tonnenmaat van 
1966 tot 1968 ( van 16,047 naar 
17,890 miljoenton ) sprong Le 
Havre \an 29 naar 42 miljoen ton 
in dezelfde tijdspanne ; Marseille 
ging achteruit van 62 miljoen ton 
in 1966 naar 56 miljoen ton in 
1968 maar steeg weer voor het 
eerste semester 1969. 

Deze cijfers werden naar voor 
gebracht in de franse Senaat op 
25 november 1969, in een advies 
verstrekt namens de kommissie 
van Ekonomische Zaken. 

Inzake Rotterdam vermeldt 
ditzelfde verslag voor 1967 het 
cijfer van 155 miljoen ton ( voor 
1969 was dat 141 miljoen ton ) , 

HAVENPOLITIEK 
voor Antwerpen 72 miljoen ton 
( 4 - 2 2 % tegenover 1966 ), voor 
Londen 60 miljoen ton ( status 
quo ), voor Hamburg 37 miljoen 
ton, voor Amsterdam 17,7 miljoen 
ton ( -(- 4 miljoen ton tegenover 
1969 ) en voor Genua 50 miljoen 
ton ( in 1958 was dat 15 miljoen 
ton ) . 

De voor onze havens opgegeven 
cijfers verschillen volgens de 
bron. Openbare Werken geeft an
dere cijfers dan de Dircktie voor 
de Havenbelangen, afhangend 
van Verkeerswegen. Zo gaf Open
bare Werken voor Antwerpen 
reeds 72 miljoen ton in 1968. De 
strekking naar grotere omzet 
spreekt echter uit beide bronnen. 

Antwerpen had in 1968 in het 
totaal 17 932 schepen met een 
tonnemaat van 61.435 000. In 
1969 werden dit 17.885 schepen 
met een tonnemaat van 65,5 mil
joen. Een vooruitgang dus van 
4 miljoen ton. 

Zeebrugge kreeg in 1968 ten
slotte 4.200 schepen binnen met 
een tonnemaat van 8,330 miljoen 
ton. Deze cijfers stegen in 1969 
tot 4.436 schepen met een tonne
maat van 11,765 miljoen. 

Onze drie havens boekten dus 
ook het afgelopen jaar een grote 
vooruitgang. Voor Gent is die 
grotendeels te wijten aan de nieu
we zeesluis van 60.000 ton te 
Terneuzen, die einde 1968 inge
huldigd werd, maar die tenslotte -
gezien de vlug groeiende grootte 
van de schepen - al verouderd 
was toen ze geopend werd. 

De gioei van Zeebrugge is haast 
vanzelf gekomen, door de gunsti
ge ligging. Dezelfde strekking 
bleek voor de periode 1960 - 67 
voor alle westeuiopese havens die 
vlak bij de zee gelegen zijn, ook 
voor Rotterdam en Duinkerke. 
Deze havens kenmerkten zich 
door een intensere groei dan de 
havens die verder van zee aflagen 
zoals Amsterdam, Bremen en 
Hamburg, altans over deze perio
de. Antwerpen groeide evenwel 
in dezelfde periode haast even 
snel als Duinkerke, Zeebrugge en 
Rotteidam. De jaarlijkse groei 
van 1960 tot 1967 was voor Duin
kerke gemiddeld 10,8, voor Zee
brugge 8,3, voor Rotterdam 7,5, 
voor Antwerpen 7, voor Amster
dam 4, voor Bremen 2, voor 
Hamburg 2 en voor Gent 1. 

Om te weten of de havens ver
der dienen uitgebouwd, moet 
men onder meer weten of de 
scheepvaart verder zal groeien. 

In het duitse tijdschiift « Han-
sa », nr 1 van 1970, leest men 
daarover interessante cijfers. Zij 
komen uit een studie, gemaakt in 
opdracht van het amerikaans De
partement of Trantspoitation, 
door de Advance<l Marine Tech
nology Division van Litton Sys
tems Inc. in Culver City, Califor-
fornia. Deze studie raamt de ont
wikkeling van de tonnage voor 
tankers als volgt : in 1966 57,1 
miljoen brt; in 1973 92,5 miljoen; 
in 1983 186,3 miljoen ; 2003 292,8 
miljoen en in 2.043 488,4 miljoen. 
Wat een stijging geeft van om-
s-treeks 850%. 

Voor droge vrachten groeien 
die cijfers onderscheidenlijk van 
86,7 miljoen brt in 1966 tot 98,3 
miljoen in 1973, tot 129,4 miljoen 
in 1983, tot 223,6 miljoen in 2.003 
en tot 668,3 miljoen in 2.043 
Hier bedraagt de stijging meei 
dan 750%. 

Het besluit ligt voor de hand . 
de havens zullen in de toekomst 
zeker niet zonder werk vallen... 

De uitbouw van onze havens is 
niet alleen wenselijk om ons bij
komend deel te krijgen m de 
gloeiende scheepvaart. 

De uitbouw is eveneens nood
zakelijk voor de verdere in-
duslrializering van Vlaandeien, 
dat het gros van de pendelarbei
ders en het gros van de jonge 
nieuwe ai beidski achten telt ; iets 
wat de regeling met opzet ver
geet, zoals al de vorige regeringen 
dit vergeten hebben. Daarover 
spreekt in Vlaanderen alleen de 
Volksunie. 

Wallonië zal voortaan volledi
ge medezeggingschap krijgen in 
de havens. Dat hebben alle 
Vlaamse ministers toegegeven. De 
Vlamingen hebben er geen en 
krijgen er geen voor de staalnij-
veiheid. Nochtans is er staalnij-
verheid in Vlaanderen en zijn er 
geen havens in Wallonië 

Het zal de pozitie van onze ha
vens nog sterk bemoeilijken. 

Gelukkig heeft de Volksunie 
tot nog toe weten te verhinderen 
dat de grendels er komen. Want 
zo 38 bis al goedgekeurd was, 
zouden de franstaligen hun veto 
hebben uitgesproken tegen de 
uitbouw van de havens, in het 
bijzonder van Zeebrugge. 

Het als negatief afgeschilderd 
werk van de Volksunie is waar
achtig vlug uiterst pozitief geble
ken. 

WIM JORISSEN 
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De vlaams-nationalisten hebben steeds geweigerd, de bel-

qische taalwetten] te beschouwen als het middel dat de 
Vlaamse achterstelling op taalgebied in België zou oplossen 
(vanzelfsprekend nog minder voor wat betreft de sociaal-
ekonomische benadeling). Hun stelling is steeds geweest 
dat enkel een vorm van politiek zelfbestuur, dit is federa
lisme, tot een aannemelijke toestand kan leiden. 

Toch kan men niet ontkennen dat de taalwetten een be
langrijke betekenis hebben gehad voor ons volk. 

Er blijven echter twee burchten over, wier franskiljonse 
wallen zij op verre na niet hebben kunnen slopen : Brussel 
en de legerleiding. Zolang het unitaire België blijft bestaan, 
moeten wij de volledige toepassing blijven eisen van de 
taalwetten die trouwens meestal de neerslag waren van een 
tweeluik-kompromis, waarvan het franskiljonse luik on
middellijk werd uitgevoerd (faciliteiten in randgemeen
ten enz.), maar waarvan het vlaamse luik zelfs niet werd 
op stapel gezet. 

Een ander voorbeeld van de frankofone onwil, gesteund 
door franskiljonse zogezegde nederlandstalige topofficie
ren van het establishment, is de wraakroepende toestand 
in het militair gasthuis te Brussel. Die toestand is des te 
meer onaanvaardbaar omdat in dit geval niet alleen taal
kundige, maar ook sociale en geneeskundige belangen op 
het spel staan : meer dan de helft van de verzorgde mili
tairen zijn Vlamingen. 

MILITAIR 
GASTHUIS 
BRUSSEL 

De inrichting van het militaire hospitaal Brussel wordt 
geregeld door de wet op de talen in het leger van 30 juli 
1938 en speciaal door art. 25 B van die wet. Art. 25 B zegt: 
«Het militaire hospitaal en de militaire apotheek van 
Brussel worden beschouwd als eenheden met gemengd 
taairegime. Hun personeel bestaat voor de helft uit leden 
die van hun wezenlijke kennis der nederlandse taal heb
ben doen blijken, voor de andere helft uit leden die van 
hun wezenlijke kennis van de franse taal hebben doen blij
ken ». Met andere woorden voor de helf^ uit Vlamingen, 
voor de helft uit franstaligen. 

Als gevolg van een reeks parlementaire vragen van mij
zelf, die de minister van Landsverdediging steeds nauwer 
tegen de muur dreven, kwam ten slotte ae volgende toe
stand aan het licht. Bij de hogere officieren van de 
gezondheidsdienst in het militair hospitaal Brussel 
(geneesheren, apotekers, tandartsen) zijn er 31 franstali
gen en 8 Vlamingen. Bij de lagere officieren van de gezond
heidsdienst militair hospitaal Brussel zijn er 13 franstali
gen en 3 Vlamingen. Dat wil zeggen in de gezondheids
dienst militair hospitaal Brussel (dus hoofdzakelijk ge
neesheren) : 44 franstaligen en 11 Vlamingen. 

Het komt er op neer dat er op 5 geneesheren 1 Vlaming 
(praktisch tweetalig) en 4 franssprekenden (praktisch 
nederlandsonkundig) in het militair hospitaal Brussel zijn 
om een kliënteel van hoofdzakelijk vlaamse soldaten te ver
zorgen. Als men daarbij in acht neemt dat die dokters ver
deeld zijn over verscheidene soorten van specialisten, dan 
is het duidelijk dat in sommige afdelingen geen enkel gei-
neesheer is die Nederlands kent. 

Dat is ontegensprekelijk in strijd met alle sociale genees
kunde ! 

Maar in zijn antwoord op mijn parlementaire vraag en 
daarna op mijn interpellatie in december 1969 zegt minis
ter Segers dat alles in orde is met de taalwet van 30 juli 
1938 : « want», zegt hij, « de franssprekenden zijn inder
daad sterk overwegend in de meerderheid bij de geneeshe
ren (dus de officieren); maar bij de onderofficieren, kor
poraals en soldaten zijn er meer Vlamingen zodat er op 
een totaal van 216 militaire personeelsleden 135 neder-
landstaügen zijn. Dus bestaat er een evenwicht zoals art. 
25 B van de wet voorschrijft». 

Die krasse interpretatie van de taalwet op het leger 
wordt verkondigd door de vlaamse C.V.P.-minister Segers. 
Nooit te voren werd iets dergelijks beweerd, ook niet door 
de meest onwillige waalse minister. 

Deze interpretatie is in strijd met het gezond verstand. 
Want wanneer alle geneesheren, apotekers, tandartsen 
franstaligen zouden zijn en het overschot (onderofficieren 
en soldaten) Vlamingen dan zou, volgens minister Segers 
alles in orde zijn met de wet! Wat een prachtig argument 
voor eventuele franskiljonse opvolgers van minister Segers. 

Maar die interpretatie is ook in strijd met de wet van 
1938. In zijn kommentaar gericht aan de legerleiding on
middellijk na het verschijnen van de wet in het staatsblad, 
zegde de toenmalige waalse minister van Landsverdedi
ging Denis uitdrukkelijk dat de pariteit tussen nederlands-
en franstaligen in het militair hospitaal te Brussel per kate-
gorie moet toegepast worden. Dus niet over geheel van het 
militaire personeel, zoals dertig jaar later, in 1969, de 
Vlaamse minister Segers beweert. 

De Volksunie-senatoren dienden onmiddellijk een nieuw 
voorstel van wet in. Wedden dat minister Segers er zich 
tegen verzet l 

Senator H. Ballet^ 

A.C.V. IN LAST 

De staking in Limburg en de 
houding van de vakbonden 
blijft ook elders in het vlaamse 
land het hoofdtema van de ge
sprekken in de werkplaatsen, 
op de kantoren of tijdens de 
pendel van en naar 't werk. Bij 
veel van die gesprekken blijkt, 
dat ontelbare sindikale afge
vaardigden het niet meer eens 
zijn met hun leiding. 

Dat komt overigens ook tot 
uiting in een stijgend aantal 
moties van sindikale afvaardi
gingen in bedrijven. Zo ver
klaarden de A.C.V.-militanten 
van de scheepswerf Boel zich 
akkoord met de staking in Lim
burg en stemden ze een motie, 
waarin aangedrongen werd op 
medezeggenschap in de vak
bonden. 

Het nationaal K.W.B.-bestuur 
is van mening dat « de inspan
ningen die de mijnwerkers 
moeten leveren om hun eis van 
15 t.h. loonsverhoging te verde
digen in scherpe tegenstelling 
staan met de wijze, waarop be
paalde groepen geneesheren 
zonder enige tegenkanting een 
inkomstenverhoging van 20 t.h. 
hebben afgedwongen ». 

De bazis begint zich overal te 
roeren ! 

BERTRAND 

De door de Limburgers meest 
gehate politieker is zonder eni
ge twijfel de Limburger Ber-
trand, minister van Verkeers
wezen en meid voor aUe werk 
in dienst van zijn brusselse ba
zen. 

Tijdens de slotmeeting na de 
betoging van verleden zaterdag 
te Genk werd door de woord
voerders van het Permanent 
Stakingskomitee, onder dave
rende toejuichingen van alle 
toehoorders, verklaard dat Ber-
trand « opgehouden had een 
mijnwerker te zijn ». 

De minister van Verkeerswe-

• De staalprijzen zijn in de periode 1968-1969 gemiddeld met 
6.000 fr per ton gestegen; ze zijn opgelopen tot ongeveer 15.000 
fr per ton • De eerste-minister heeft beweerd dat de eisen van 
de limburgse stakers onaanvaardbaar zijn, onder meer omdat 
ze de konkurrentiële pozitie van de staalnijverheid zouden aan
tasten • De hele sociale programmatic voor de limburgse mijn
werkers, zoals ze waait en draait, betekent in de pHjs vart^een 
ton staal nauwelijks 60 fr, hetzij 1 t.h. van de stijging der staal
prijzen gedurende de jongste maanden • Het verschil tussen 
de toegestane loonsverhoging van 12.1 t.h. en de door de stakers 
geëiste 15 t.h. zou voor slechts 12 fr terug te vinden zijn in de 
prijs van een ton staal, die dus zowat 15.000 fr bedraagt afhan
kelijk van de kwaliteit # 

zen is inderdaad — in lang ver
vlogen tijden — in de mijn 
werkzaam geweest, waar hij 
overigens zijn politieke loop
baan via het sindikaat begon. 

Deze man heeft zich zo ver 
van zijn afkomst verwijderd, 
dat hij zich solidair bleef ver* 
klaren met een regering die op 
de ellendigste wijze de einde
jaarspremie van de mijnwer» 
kers gebruikte als chantage-
middeL 

PROEFTERREIN 

Een aantal revolutionaire ea 
would be-revolutionaire groep
jes beschouwden van meet af 
aan de staking in Limburg als 
een interessant proefterreia 
voor de toepassing van hun 
doorgaans zéér verwarde teo-
rieën. 

Veel sukses hebben ze daar
bij nog niet geoogst en er is 
een steeds bredere kloof ge
groeid tussen de stakers en de
ze groepjes. Het pseudo-intel-
lektualistisch en ideologisch 
jargon van de ft aktivisten » ge
tuigt alleen maar van wereld
vreemdheid en glijdt volkomen 
af op de massa der arbeiders. 

Tijdens de twee betogingen 
— die van Hasselt en van Genk 
— poogden ultrarode demon
stranten met hun vlaggen 
plaats te nemen vóór de kop 
van de optocht en in alle geval 
vóór de leeuwenvlag, die tel
kens door een mijnwerker werd 
meegedragen. Zij werden in 
beide gevallen scherp terecht 
gewezen. 

Wij koesteren niet de illuzie 
dat alle stakers overtuigde 
vlaamsgezinden zijn. Maar de 
stakersmassa wenste zich in ie
der geval geen simbolen van 
buitenuit te laten opdringen. 

IDEALISME 

Bij die agitatie-groepjes zijn 
er enkele jongeren die we vrij 
goed kennen. Ze militeren ui
terst-links, zijn aktief in de 
Derde Wereldbeweging en ko
men overal in aktie waar zij 
een kans zien om hun opvattin
gen te verspreiden. 

Zij worden gedreven door 
een eerlijk en onbaatzuchtig 
idealisme. Zij schuwen geen in
spanning en maken het zichzelf 
allesbehalve gemakkelijk. Op 
het menselijk vlak hebben we 
dan ook de grootste waardering 
voor hen. 

Hun onvruchtbaar geteori-
zeer, hun ideologische onver
draagzaamheid en hun strak 
dogmatisme sluiten hen echter 
af van de werkelijkheid. Wan
neer zij ergens greep op een 
paar mensen krijgen, dan is het 
uiteindelijk rezultaat 'n groep
je gefanatizeerden, die zich 
reeds door hun uiterlijke ver^ 
schijning en hun optreden ont
poppen als gelijkgeschakelden, 
als afdreuners van slagzinnen 
en litanieën, als een soort 
maoïstische rode wachten-in-
kermisstijl. 

Tijdens de slotmeeting na de 
betoging te Genk deed zo'a 
groep « een greep naar de 
macht ». In feite was het een 
greep naar de mikro. Toen die 
mikro gced en wel bezet was, 
werd hij aUeen maar gebruikt 
voor hes'tsübakerde praat, 
waarop da mijnwerkers rea
geerden met een krachtig « dat 
komt hier nl:ts doen ». 



WIJ 

IN DE 

SENAAT PARLEMENTAIRE KRABBELS 

Vorige week werd de begroting van 
sociale voorzorg verder besproken. 

Senator Verboven zei weer goede din
gen op een gezwollen komische wijze 
over de moeders aan de haard. Hij ci
teerde zelfs het gedicht « Moederke» 
van Guido Gezelle. Ook Demarneffe, de 
nieuwe burgemeester van St Truiden, 
kwam hierbij aan het woord, naast de 
franskiljonse Ronsenaar dr Cuvelier, de 
Walen Ferret en Remson en de V.U.-se-
nator Roosens. Senator Roosens, die 
geen volksredenaar is maar die zijn be
groting en de vraagstukken ervan gron
dig kent, had het hoofdzakelijk over het 
vraagstuk van de ziekteverzekering en 
kloeg daarnaast de sociaal ongelijke be
handeling aan waarvan de zelfstandigen 
he t slachtoffer zijn. 

Donderdag kwam dan de interpellatie 
van de fraktievoorzitter van de P.V.V. 
Vreven, over het ontslag van minister 
De Saeger en over de havenpolitiek. 

De senaatsvoorzitter verleende faci
liteiten. De interpellant mocht het re
glementaire halfuur overschrijden ge
zien het belang van het debat. Vergeefse 
moeite van de voorzitter. De interpella
t ie werd een flop : de heer Vreven was 
op een kleine tien minuten klaar met 
zijn interpellatie, die eigenlijk niets an
ders was dan een uitgebreide mondelin
ge vraag. 

Het debat werd echter door de ande
re sprekers gered. Senator Ballet wees 
op het feit dat in dit geval de oppozitie 
kwam uit de schoot zelf van de rege
ring, namelijk van de P.S.C., die Wallo
nië voordelen wil bezorgen, gebruik ma
kend van de twist tussen Antwerpen en 
Zeebrugge. Zo Wallonië inspraak vraagt 
in de havenpolitiek, moet Vlaanderen 
ook inspraak hebben in de staalnijver-
heid. 

Senator Lagasse legde de grond van 
de franstalige ziel bloot door beslist de 
voorrang van Duinkerke op Zeebrugge 
voor te staan. In bedekte termen was 
dit ook de stelling van vele andere 
franstalige senatoren. Alleszins lag dui
delijk de bedoeling voor, als kompen-
satie voor de nieuwe sluis van Zeebrug
ge nieuwe kredieten voor Wallonië op 
te eisen. 

Wim Jorissen haalde amerikaanse sta
tistieken aan, waaruit bleek hoe enorm 
het scheepvaartverkeer gedurende de 
volgende tientallen jaren zou toenemen 
in de wereld. Daarnaast beklemtoonde 
hij dat de havens aan volle zee de jong
ste jaren dubbel zo vlug hun trafiek za
gen aangroeien als de andere havens, 
die evenwel ook vlug uitbreiden. Meer 
in het bijzonder is de omzet van de drie 
havens in ons land de jongste jaren 
sterk toegenomen, wat dringend het 
vraagstuk van de verdere uitbouw stelt. 

Hij wees er daarnaast op dat Le Ha
vre zijn aanvankelijk plan voor een 
zeesluis van 125.000 ton had laten varen 
om er een van 225.000 ton te bouwen. 

De eerste-minister probeerde natuur
lijk het regeringsincident tot minimum-
afmetingen te herleiden en verdedigde 
voor het overige de geljktijdige uit
bouw van Antwerpen en Zeebrugge. 

Deze week dinsdag begon de week 
met inoverwegingneming van wetsvoor-
stelen, o.m. dat van senator Jorissen tot 
decentralizering van de Nationale Bank, 
voorstel dat op die Nationale Bank de 
ui twerking had van een dikke kassei in 
een kikkerspoel. Het laatste en stevigste 
bouwwerk van het frankofoon establish
ment werd bedreigd. Van af het indie
nen van het voorstel tot de inoverwe
gingneming werden de telefoontjes en 
de gesprekken met de leden van de drie 
traditionele parti jen vermenigvuldigd. 
Men probeerde de duideljk neergeschre
ven draagwijdte van het voorstel te 
verdraaien. De angst was groot, maar 
het establishment van de drie partijlei
dingen zou een helpende hand toeste
ken. De socialist Callewaert, de C.V.P.-
er Leemans en de P.V.V.-er Vreven (een 
harmonisch t r io!) bestreed de inover
wegingneming. Daar het voorstel dus 
geen enkele kans maakte, trok Jorissen 
het voorstel in vooraleer de drie tradi
tionele partijen tegen de inoverweging
neming konden stemmen. 

Onmiddellijk nadien volgde de mon
delinge vraag van de heer Jorisen over 
het incident waarbij minister Major de 
joernalisten uitgescholden had voor fas
cisten. De B.S.P.-er Ramaekers voegde 
zich er bij om een apart s ta tuut voor de 
radio- en tv-joernalisten te vragen. 

Minister Van Mechelen verantwoord
de de houding van minister Major he
lemaal niet, maar beperkte er zich toe 
te zeggen dat Major opnieuw bereid 
was voor de B.R.T. te spreken ! 

Nadien begon de bespreking van de 
begroting van Binnenlandse Zaken, 
waarbij vooral burgemeesters en sche
penen het woord voeren. De senatoren 
Sledsens en Van der Poorten vroegen de 
spoedige behandeling van hun wetsvoor
stel tot herstel van de Vaste Kommissie 
voor Taaltoezicht in haar vroegere 
vorm. Senator Jorissen vroeg de minis
t e r maatregelen te treffen om de brus-
selse politie herop te voeden, gezien de 
matrakprakt i jken, wees op het feit dat 
er in Hoofdstad-Brussel nog slechts 23 
% hogere ambtenaren op de nederland-
se taalrol staan en vroeg uitleg over het 
Provinciefonds, waar de waalse provin
cies 125 miljoen meer t rekken dan de 
Vlaamse hoewel ze ruim een miljoen 
minder inwoners tellen. 

In de wandelgangen kon men een vrij 
ernstige nervoziteit vaststellen. De rege
ring is opnieuw sterk verdeeld over de 
gemeenschapsvraagstukken en door de 
gebeurtenissen in Limburg voelen de 
sindikaten en de regeringspartijen de 
grond onder hun voeten wegzakken. 

Om de ene en om de andere reden is 
men kwaad op de Volksunie en men 

zoekt ze te dwarsbomen. Gemakkelijk 
blijkt dit niet te gaan, zeker niet omdat 
de andere partijen ook in het parlement 
niet zo aktief zijn. 

IN DE 

KAMER 

Het roerig water van de havenpolitiek 
is nog wel niet tot stilstand gekomen, 
maar de waalse springvloed is er niet 
gekomen, hoewel hij met dreigende 
stem werd aangekondigd door de waalse 
politieke weermakers, die zich verbeeld
den een klinkende muilpeer te hebben 
gekregen. « » 

De waalse parlementsleden zouden op 
verzoek van de Waalse Ekonomische 
Raad bijeenkomen om het geslagen, be
rooide Wallonië op te roepen tegen de 
snode plannen om de vlaamse havens 
(met vertraging !) op europees peil te 
brengen. Het is niet tot een oorlog ge
komen ; de Waalse Ekonomische Raad 
heeft zijn u l t imatum in het archief op
geborgen. Hij zal niet meer ten strijde 
t rekken tegen de geplande sluis van 
Zeebrugge. Hugo Schiltz stelde spits de 
vraag aan de eerste-minister, welke 
prijs hiervoor werd betaald. Hoewel de 
ha venoor log niet plaatsvond zijn er toch 
vinnige schermutselingen geweest. Op 
de agenda van de Kamer liefst maar ze
ven interpellaties over het havenbeleid. 
Hugo Schiltz opende het vuur op de 
premier, die met opgetrokken neusvleu
gels en precieus uitgestoken pink, vol
gens de stoffige kostschooletiquette aan 
'n glas sinaasappelsap sipte. Op humoris
tische toon begon de Volksuniewoord
voerder zijn interpellatie. Hij zei dat het 
ontslag en de terugkomst van minister 
De Saeger hem aan een cafétoneeltje 
deed denken, waarbij een wat verhi t te 
klant aan de tapkast tot de aanwezigen 
roept « houd me tegen of ik doe een on
geluk ». Hij stelde netelige vragen over 

de kern van het havenbeleid en over 
de verzwegen drijfveren en toegevin
gen. Hij kloeg de chantage aan van de 
Walen die Duin kerke als aan voer haven 
voor Wallonië vooropzetten. Hij besloot 
zijn knappe rede met een duidelijke 
waarschuwing aan het adres van de 
waalse dwarsdrijvers : als gij s tokken 
in de wielen blijft steken, dan zullen de 
Vlamingen alleen de havenexpansie to t 
een goed einde brengen. 

Knoops, een opgewonden kereltje ui t 
de fraktie van het Rassemblement Wal-
lon, kwam op de t r ibune een heetgeba
kerd waals s tandpunt verdedigen. Hij 
haspelde alles door mekaar, zodat De 
Saeger hem ijzig zou toebijten dat hi j 
er geen snars van begrepen had. Hij zei 
onbeschaamd dat de Walen voor de 
Vlaamse havens niet dienden te betalen, 
want dat zij de haven van Duinkerke 
kunnen gebruiken zonder tot de ui t
bouw hiervan te moeten bijdragen. Hij 
viel scherp de waalse ministers aan, 
vooral Leburton die achteloos luisterde 
en het reeds vorige zondag op een waals 
t.v.-debat erg te verduren kreeg. Knoops 
deed nog een wanhopige poging om de 
socialistische heer Delourme van de 
Waalse Ekonomische Raad tegen de so
cialistische kamerleden uit te spelen. In 
zijn opwinding had hij niet eens ge
merk t dat het rood lampje brandde, t en 
teken dat zijn spreektijd was vers t re 
ken. Van Acker deed hem opmerken da t 
hij moest besluiten. Knoops, wat van de 
kook, kwam daar niet zo snel toe. En ^ e 
P.V.V.-er De Croo, die wij hier al her
haaldelijk portret teerden, pikte r a a k 
toen hij onder gelach riep tot de hoog
rode Knoops die maar in een cirkelt je 
doorpraatte : « hak de Knoop(s) door ». 

Eyskens antwoordde met geleuter op 
de interpellatie Schiltz en vermeed 
angstvallig het antwoord op de gestelde 
vragen. Hij verkondigde professoraal 
geformuleerde algemeenheden en beuk
te open deuren in met de virtuozitei t 
van een illuzionist. 

De Saegers antwoord, vooral aan de 
Walen gericht, sloot stevig in malkaar . 
Hij toonde het nut aan van de vlaamse 
havenexpansie voor de waalse ekono-
mie. Hij sloot de mond van de opdrin
gerige Geldolf, die blijkbaar meende 
zijn gemeentelijke ambities ook in de 
Kamer te moeten dienen. 

De C.V.P.-er Van Damme uit Brugge, 
die een origineel en verstandig man is, 
sloeg de bal mis door het plan Verscha-
ve nogmaals te verdedigen en de Walen 
op stang te jagen, met het riziko de ver
worven sluis van 125.000 ton opnieuw in 
het gedrang te brengen. 

De brusselse P.V.V. — diehard Mun-
deleer voerde ook zijn nummer op, 
bracht er volgens he t P.V.V.-recept de 
belastingbetaler aan te pas. Hij verbaas
de iedereen door zijn gematigdheid : h i j 
eiste geen sluis van 125.000 ton voor de 
Zenne. 

Nik Claes. 

^ 

ONZE 

PARLEMENTSLEDEN 

STAAN HUN MAN 

Kamerlid Raskin stelde een 
mondelinge vraag tot de minis
ter van Nationale Opvoeding 
over de hervorming van het 
regentaat, kamerlid Coppieters 
ondervroeg de zelfde minister 
over de soeiale zekerheid in 
het onderwijs, kamerlid Loo-
tens had het in een vraag tot 
de minister van P.T.T. over de 
diskriminatie in de telefoonta-
«•ieven. 

• Kamerlid. Raskin stelde een 
spoedvraag tot de minister 
van Buitenlandse Zaken over 
de aanhouding van de heer 
Van Brantegem te Moskou. 

# Volskvertegenw. Schiltz inter-
pelleerde de eerste minister 
over het ontslag van minister 
De Saeger, 

# Kamerlid Leys kwam tussen in 
het debat over het wetsont
werp tot wijziging van de wet 
van 29 juni 1964 inzake op-
sdiorting. uitstel en probatie. 

# Senator Ballet kwam tussen in 
het debat na de interpellatie 
Vreven over de havenpolitiek 
tot de eerste minister, even
als senator Jorissen. 

Senator Van Haegendoren 
diende een wetsvoorstel in 
over de st;rukturen van de in
stellingen van wetenschappe
lijk onderwijs en een tweede 
voorstel betreffende het finan
cieel beheer van de vrij er
kende instellingen van weten
schappelijk onderwijs. Hij trok 
twee door hem ingediende 
wetsvoorstellen in, resp. inza
ke" de s t rukturen van de instel
lingen van wetenschappelijk 

onderwijs en een tot bescher
ming van de benamingen «uni
versiteit», «hogeschool» en «fa-
kulteit». 

• Senator Jorissen ondervroeg 
de minister van nederlandse 
kui tuur over het incident tus
sen minister Major en een re
porter van de BJR.T. Hij bracht 
ook krit iek uit op de diskrimi
natie ten nadele van de vlaam
se gemeenten in de subsi
diëring door het Provincie
fonds, kloeg de traagheid aan 
inzake streven naar taaieven-
wicht bij de brusselse ambte
naren evenals de voorkeur 
voor geweld bij de brusselse 
politie. 

% Schriftelijke vragen werden 
gesteld door kamerleden An-
ciaux. Babyion, Leys, Schiltz, 
Belmans, Raskin, Vansteenkis-
te en Coppieters. 



. V ' ' h Jk 

STAKERS 

RIJKSWACHT 

EN INFORMATIE 

Een reporter van « Het Belang 

van Limburg » en een bui ten

lands joernalist afgetuigd door 

r i jkswachters. 

Stakers bedreigen de kameralui 

van de tv-nieuwsdienst en weige

ren, zich te laten fotograferen. 

Twee joernalisten van de RTB 

neergeslagen door r i jkswachters 

t i jdens nachtel i jke relletjes in 

het woelige Zolder. 

De sindikale afgevaardigde van 

de Vlaamse tv-kineasten belooft, 

dat de stakers « onherkenbaar » 

zul len gef i lmd worden. 

Dit is een greep uit de berichten van de allerjongste dagen. Hij volstaat ruim
schoots om de bewering te wettigen dat, naar aanleiding van de staking in Lim
burg, het probleem van de informatie op een dubbel vlak is gerezen. 

Een eerste element is de wijze, waarop de rijkswacht zich steeds opnieuw ver
grijpt aan joernalisteru Het tweede element is de weigering van de stakers — 
vaak vergezeld van dreigingen — om zich te laten filmen of fotograferen. Over 
een derde element zullen we het hier maar niet meer hebben : we beschouwen 
de scheldpartij van minister Major aan het adres van B.R.T.-joernalisten als een 
incident, dat eerder thuishoort in een medische kroniek dan in een artikel over 
informatie... 

MET LODEN SCHOENEN 

We hebben uit de mond van verschil
lende joemalisten gehoord dat zij — om 
het met een geijkte uitdrukking te zeg
gen — «met loden schoenen» naar de 
limburgse stakingsperikelen trokken. 

Verleden week vrijdag, tijdens de in
cidenten aan verschillende mijnen, kre
gen een aantal kineasten en reporters 
het hard te verduren. Enkelen werden 
neergeknuppeld door de rijkswacht. An
deren werden te lijf gegaan door sta
kers. Een assistent-kameraman werd 
door stakers stevig onder handen geno
men; een kollega van hem belandde 
zelfs tussen brandende autobanden Ki
neasten en fotografen gaven er tenslot
te de voorkeur aan, hun peperduur ma
teriaal op te bergen en hun informatie-
opdracht stop te zetten. Het Permanent 
Stakingskomitee trachtte bemiddelend 
op te treden, maar in de verwarring 
van de incidenten lukte dat niet altijd. 

DE RIJKSWACHT 

Het optreden van nok wachters tegen
over persmensen is al een oud zeer Ten 
tijde van Zwartberg was het niet anders 
dan tans. Een nederlands joernalist, re
porter van «Het Algemeen Dagblad» 
schreef o.m. over de rellen van 31 lanua-
ri 1966 : «Geschreeuw en gehuil van 
kinderen markeerden dit bestiaal op
treden In kafee « Bij Harrie », een hon
derdtal meter van de mijningang, werd 
ook uw verslaggever met geweerkolven 
de straat opgeranseld. In hetzelfde kafee 
ontzagen ze zich zelfs niet, de door een 
schot in het gezicht getroffen mevrouw 
Souvereyns die daar de eerste hulp 
kreeg, met geweerkolven te bewerken ». 

Het is tans opnieuw hetzelfdp ge
weest : joernalisten werden blijkbaar 
beschouwd al= vervelende pottenkijkers 
ei kregen méér dan hun lief was van 
de matrak te proeven. De reporter van 

«Het Belang van Limburg» werd te 
lijf gegaan door vijf rijkswachters en 
het ieit dat hij zijn perskaart toonde, 
leverde hem geen slag minder op. Wel 
integendeel! 

Het optreden van rijkwachters tegen
over de joernalisten heeft geleid tot een 
protest bij de minister van Binnenland
se Zaken. De minister beloofde, dat de 
rijkswacht zou herinnerd worden aan 
de betekenis van de perskaart — die 
een officieel dokument is, afgeleverd 
door Binnenlandse Zaken — en aan de 
rol van joernalisten, waarnemers en 
verslaggevers bij gebeurtenissen zoals 
in Limburg. 

DE MINISTER BELOOFT... 

De ministeriële belofte was nauwe
lijks twee dagen oud of de rijkswacht 
pakte twee R.T.B.-joernalisten aan, die 
lelijk werden toegetakeld. Zij hadden 
zich nochtans behoorlijk als persmen
sen gelegitimeerd; het leverde hen 

slechts een extra pak ransel op. 
De toestand is zo geëvolueerd dat men 

niet meer kan spreken van toevallige 
incidenten met een paar rijkswiichters 
die over hun toeren geraakten. Het op
treden van de matrakmaniakken werd 
in een paar gevallen bijgewoond en ge
billijkt door gegradeerden. 

LES UIT HET VERLEDEN 

De Persbond mag het dan ook niet 
laten bij een verbaal protest en moet 
van de minister andere waarborgen 
eisen dan een vage belofte. 

Er is echter nog — zoals gezegd — een 
ander aspekt aan de ^aak. Ook de sta
kers hebben het de joernalisten (voor
al dan de persfotografen en tv-kineas
ten) onmogelijk gemaakt hun informa
tietaak te vervullen 

Kan men het de stakers echter wel 
kwalijk nemen ? Baldadigheden en bru
taliteiten zijn natuurlijk altijd af te 
keuren; achter de woede tegen de ki
neasten en fotografen schuilt echter een 
element, waaraan niet voorbij mag ge
gaan worden. 

Na het drama Zwartberg werd een 
Limburger veroordeeld onder meer op 
grond van het feit dat hij herkend werd 
op een film die de gerechtelijke instan
ties bij de t\ waren gaan opvorderen. 
Dergelijk feit staat niet alleen Ook het 
vonnis in de zaak Stekene werd geveld, 
nadat de rechter zich de aktualiteitsstro-

ken uit het tv-nieuws had laten af
draaien. 

Het staat een rechter natuurliju vrij, 
beroep te doen op alle materiaal dat hij 
nuttig acht om zich een oordeel te vor
men; hij heeft dan zelf te beslissen of 
het materiaal in kwestie dl dan niet 
moet beschouwd worden als een ele
ment in de zaak. 

Voor de reporter en de kineast die de 
tv-opnamen hebben gemaakt of voor de 
fotograaf die plaatjes schoot voor zijn 
krant, ligt de zaak totaal anders Er 
stelt zich hier een zwaar deontologisch 
probleem, dat om een oplossing 
schreeuwt. 

ROL VAN INDIKATEURS 

Zoals de zaken tans liggen, zijn de 
kineasten en fotograten tegen hun zin 
gedegradeerd tot handlangers en indi-
kateurs van de politiediensten Na 
Zwartberg waren er huiszoekingen op 
krantenredakties en gebeurde het inci
dent met de tv-nieuwsstrook Later is 
dp zaak Stekene gekomen. Is het dan te 
verwonderen dat de stakers hardhandig 
optreden tegen wie zij beschouwen als 
de leveranciers van beschuldipings- en 
verklikkingsmateriaal ? 

Een dergelijke situatie is onhoudbaar. 
Ze wordt niet opgelost door het indivi
dueel verzoek van de een of andere fo
tograaf om een papiertje waarin de een 
of andere echte of vermeende stakings
leider hem machtigt om te werken Ze 
wordt ook niet opgelost door de belofte 
vanwege de sindicus var. de kineasten, 
de stakers alleen maai «onherkenbaar» 
tp filmen. 

De hele informatie is in bet gedrang 
gekomen. Het is te betreuren dat foto
grafen, reporters en kineasten niet tel
kens krachtig geprotesteerd hebben, 
wanneer hun materiaal gebruikt werd 
voor andere doeleinden dan waarvoor 
ze het verzamelden. 

Nu echter is de maat vol en moet aan 
de joemalisten — zowel aan die van de 
geschreven pers als van radio en tv — 
krachtige steun worden geboden opdat 
zij in staat zouden zijn, ook tegenover 
politie-instanties en gerecht de regels 
van de nlichtenleer van hun beroep te 
handhaven. Aan de joernalist moet 
uitdrukkelijk het r e c h t worden 
toegekend, te weigeren dat zijn mate
riaal wordt omgebogen. Er ligt daar een 
dringende opdrarh+ voor de Persbond, 
voor de redakties en voor de B.R.T.-top • 
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de wereld 

BONN - BERLIJN - MOSKOU 
TERWIJL DE FRANSE REGERING 

MET DE LEVERING VAN MIRAGES 

AAN LIBIË AAN LUCHTSPIEGELING 

TEGENOVER DE FRANSE OPEN

BARE MENING POOGDE TE DOEN, 

IS HET JAARLIJKS BERLIJNSE 

SPELLETJE HERBEGONNEN HET 

GAAT OM EEN UITING VAN UL-

BRICHTS ONGENOEGEN OVER HET 

HOUDEN VAN KOMMISSIEZITTIN

GEN VAN HET WESTDUITS PARLE

MENT IN WEST-BERLIJN DESTIJDS 

VONDT BRANDT HET HOUDEN VAN 

DEZE VERGADERINGEN IN «ZIJN» 

STAD OOK NIET OPPORTUUN, MAAR 

BLIJKBAAR KAN HIJ DE WEST-

DUITSE PARLEMENTAIRE GEWOON

TEN OOK NIET OP SLAG VERANDE

REN, VOOR ZOVER HIJ DAT NU ZOU 

WENSEN. 

IN DE LABIELER GEWORDEN MID-

DENEUROPESE RUIMTE ZIJN DE 

SPELDEPRIKKEN ROND BERLIJN 

INMIDDELS VAN VEEL MINDER 

BELANG DAN DE KONSTANTEN DIE 

MEN IN DE RUSSISCHE POLITIEK 

TEGENOVER WEST-EUROPA KAN 

NAGAAN, DIE BESLISSEND ZIJN. 

Willy Brandt nog steeds 

Een dezer konstanten is, dat hoe dan 
ook de Sovjet-Unie haar europese in
vloedssfeer ten koste van heel wat 
wenst te konsohderen. Zelfs al blijkt 
Moskou bereid de nieuwe «Oostpoli
tiek » van het kabinet Brandt krediet 
te geven, het Kremlin steunt Ulbricht 
in ziin eis tot diplomatieke erkei'ning 
van de oostduitse staat door Bonn. Het 
tegenovergestelde zou verbazen, want 
tenslotte ligt toch het Kremlin zelf aan 
de bazis van deze staat, een elementaire 
vaststelling die wel eens uit het oog 
wordt verloren. De evolutie in Tsjecho-
Slovakije is overigens toch geheel ver
lopen volgens de vizie die Ulbricht op 
het praagse lenteverschjnsel had. Wan
neer een man als Ulbricht in dit ver
band zijn zin kon doordrijven, dan ver
mindert dit alvast zijn gezag niet bij 
zijn russische meesters, die bovendien 
zeker onder de indruk zijn gekomen 
van het oostduitse ekonomisch mirakel. 

Een tweede vaststelling wijst dezelfde 
richting uit. Terwijl Doebtsjek de kelk 
der vernedering tot op de bodem moet 
ledigen en ook van anderen onder zijn 
medestanders wordt beweerd dat een 
zelfde lot hen wacht, komt het bericht 
door dat het Pakt van Warschau uitein
delijk toch de tot nog toe ontbrekende 
topschakel zal krijgen, nl. een militair 
eenheidskommando, naar het voorbeeld 
van de Navo. De ervaring met de inva-
zie in Tsjecho-Slovakije (een veel te 
traag op gang gekomen gezamenlijk 
militair optreden van de oosteuropese 
« geallieerden ») zou de Russen in staat 
hebben gesteld, de voor een dergelijke 
stap naar integratie kopschuwe satel
lietenleiders van de noodzakelijkheid 
van een eenheidskommando te overtui
gen. Sommige waarnemers zien nog an
dere oorzaken. Het Warschaupakt is 
beperkt tot de europese ruimte, wat be
paalde kommentators niet belet te ver
onderstellen, dat de quasi-voltooiing 
van de oosteuropese militaire verdrags-
organizatie ook moet gezien worden in 
het licht van de russisch-chinese tegen
stellingen. 

DEZE WEEK 
IN DE WERELD 
Uit besprekingen te Londen tussen 
de britse regering en de franse mi-
nlster van Buitenlandse Zaken Schu-
man, zou blijken dat Parijs de britse 
toetreding tot de E.E.G. niet langer 
zou belemmeren. 
De voormalige tsjecho-slovaakse par
tijleider Doebtsjek moest voor zijn 
benoeming tot ambassadeur in Tur
kije ontslag nemen als lid van het 
partijpresidium. Geruchten over ont
slag van premier Tsjernik als eerste 
minister en als lid van dit zelfde 
presidium. 
Na 30 uren bezetting ontruimen de 
Israëlische troepen het egyptische 
eilandje Sjadwan in de Rode Zee. 
De Egyptenaren verloren 70 man aan 
doden en 40 aan krijgsgevangenen. 
Voortdurende israëlische en egypti
sche luchtaanvallen over en weer. 
Voormalig biafraans staatshoofd Oe-
joekwoe kreeg asiel in Ivoorkust. 
Toestand m ex-Biafra blijft onrust
wekkend. 
Golf van zelfverbranfling onder de 
franse jeugd uit protest tegen het 
geweld en de onmenselijkheid in de 
wereld, vooral naar aanleiding van 
het biafraanse drama. 
Twee italiaanse, één vlaamse en één 
noorse deelnemer aan protestaktles 
tegen de vervolging van russische 
literatoren en leden van de oppozitie, 
zullen vermoedelijk voor russische 
rechtbanken gedaagd worden. 
Oostduitsers belemmeren dagenlang 
het verkeer over land naar West-
Berlijn. Aangenomen wordt dat Oost-
Duitsland aldus zijn ontevredenheid 
wil demonstreren over het vergade
ren van westduitse parlementskom-
missies in West-Berlijn. 

Het is in ieder geval een feit dat, ter
wijl Moskou de « opening naar links» 
vanuit Bonn niet zonder meer afwijst 
en zelfs ingaat op voorbereidende be
sprekingen tot het sluiten van een niet* 
aanvalsverdrag met de Sovjet-Unie en 
met zijn partners, het terzelfdertijd ge
duldig doch ook met de nodige druk 
werkt aan de versteviging van het oost
europese blok. Er is momenteel in dit 
blok een steviger alignement dan enke
le tijd geleden, toen de uitslag van het 
russisch ingrijpen in Tsjecho-Slovakije 
onzeker was en toen bvb. de ekonomi-
sche vrijbuiterij van Boekarest te Mos
kou nog niet verteerd was. 

Het komt uiteindelijk neer op een spel 
van dozeringen. Het door de Sovjets 
nagestreefde europees veiligheidsver-
drag is nog niet aan de onderhande-
lingsfaze toe, zelfs niet in Duitsland 
waar men echter op dit vlak — zij het 
dan beperkt «regionaal» — het verst 
gevorderd lijkt, met momenteel een 
stagnatie in het interduits gesprek doch 
niet in het gesprek tussen Bonn en Mos
kou. Brandt zet zijn moeizame pogin
gen voort onder het langzaam in kracht 
toenemend trommelvuur van de west
duitse kristen-demokraten, die nog niet 
helemaal hun draai als oppozitiepartij 
hebben gevonden. Het zwakste punt 
van Brandt is zijn uiterst smalle par
lementaire meerderheid en het feit dat 
de westduitse liberalen zowel over de 
nieuwe buitenlandse koers als over de 
binnenlandse politiek van het kabinet 
Brandt verdeeld zijn. Blijkbaar wacht 
de CDU. op een nieuwe opening in de 
liberale partij om tot een frontale aan
val te kunnen overgaan. In deze optiek 
gezien is de westduitse kanselier betrok
ken in een wedloop tegen het uurwerk 
en zit hij momenteel in een mii}._der 
komfortabele pozitie dan zijn oostduitse 
kollega, met in de rug een romp-Europa, 
dat zwaar het gewicht van de westduit
se ekonomische macht ondergaat en dus 
uiteraard gevoelig is aan elke verande
ring in interduits en in oosteuropees-
duits verband. 
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i.. voor de Muur. 

Oe Thant : niets gezien in PHafra 

Zou moord en volkerenmoord al
leen gebeuren als een mens of een 
volk met steek- of schietwapens van 
het leven wordt beroofd? Of had
den die weinig ontwikkelde middel
eeuwers geen veel scherper inzicht 
toen zij eens eenenveertig verschil
lende manieren van moorden be
schreven en er de straf voor bepaal
den? 

Uithongeren betekent niet alleen 
dat men iemand van het voedsel dat 
hij heeft, berooft en verhindert dat 
hij er ander krijgt, maar toch even
zeer dat men iemand die geen voed
sel, of onvoldoende voedsel heeft, 
weigert te helpen, of verhindert dat 
hij geholpen wordt. 

Rond het grootste hongergebied in 
deze wereld van overvloed is een écht 
ijzeren gordijn neergelaten. Een paar 
joernalisten die er even doorheen 
drongen werden uitgewezen. Een en
kele groep mocht met grote vertra-
gin (ongeveer een week) tot Port 
Harcourt vliegen, zij bleven dan bijna 
de helft van hun verblijf ongeveer 
opgesloten en konden slechts een 
lange rit van veertien uren in een 
vrachtwagen maken. Daarna moesten 
ze vlug verdwijnen. Op het zogezeg
de feest van de verbroedering en van 
de voldoende hulp waren geen gasten 
gewenst. 

VERTRAAGDE 
VOLKENMDORD 

Meerdere tientallen paar ogen heb
ben dus rondgekeken, maar ten slot
te keken zij allemaal naar hetzelfde! 
Zij bezochten geen gebied,^ zij deden 
enkel een groepsreis. Zij zagen geen 
volkerenmoord, en dat betekent dan 
geen volkerenmoord door steek- en 
schietwapens. Maar zij zagen wel 
hulpeloos hongerende mensen, men
sen die niet sinds een paar weken 
honger leden, maar al uitgehongerd 
waren. En zij zagen in slechts één 
enkel geval een heel beperkte voed-
selbedeling. Zij zagen hoe het geld 
van deze mensen vernield werd, en 
hoe zij daardoor totaal onteigend 
werden. En zij zagen ook de brutali
teit en de verkrachtingen en d-' weg
voering van vrouwen. 

De officiëlen, Oe Thant er de 
waarnemers, zagen dat niet. Zij wa
ren slechts in gebieden die al bijna 
twee jaar bezet zijn en die waar
schijnlijk nauwelijks bevolkt zijn. 
De ierse pater Doheny verklaarde 
dat volgens een amerikaanse arts 
62 % van zijn 22.000 mensen honger
oedeem hadden. En waar hij was, 
werd nog geholpen. Maar zelfs als 
men uit voorzichtigheid de cijfers 
omwisselt, betekent dat nog dat 40 % 
van de bevolking met de hongerdood 
bedreigd is. Niet volgend jaar. maar 
tijdens de maand die komt. 

De nog overblijvende vijf tot zes 
miljoen Ibo's zullen niet worden ge
dood. Zij zullen vellicht zelfs niet 
allen verhongeren. Maar mag een 
mens vergeten dat twintig, dertig cl 
veertig procent van hen nu een ver
traagd sterven kennen? 
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Mohoetoe en Tomhalhaya werden bzj hun bezoek aan Bangui verwelkomd door deze kin-
der-soldaten, levende simholen van Kameroens" onafhankeliikheid. 

fn de Sov]et-Ume heginnen de industriehazen meer en meer met de verhruïkers reke
ning te houden. Ten bewijze daarvan deze autobus voor luchthavens, een model uit 

Kharkov. 

Grote 
TV'"I^^T'Ï*"^ % «"n o/rifcaans : Mohoetoe (KongoJ, Bdkassa (Centraal Afrika) en 
iomoaioaya (Isjaad) tonen aan de massa, hoe eensgezind ze geworden zijn. 

POLITIEKE GEVANGENEN 

Er zijn politiek gevangenen 
over wie gesprolcen wordt en 
andere waarover heel hard 
wordt gezwegen. Officieel zijn 
er in het rijk van Ulbricht een 
vijfduizend politieke gevange
nen. Toen niet zo lang geleden 
een gewezen politieke gevange
ne naar het Westen kon vluch-
te.i, schatte die het aantal ge
vangenen op meerdere tiendui
zenden. Het is natuurlijk on
mogelijk in te staan voor de 
juistheid vaa een dergelijke 
schatting, die trouwens alleen 
maar steunt op onzekere gege
vens. Wel aannemelijk is dat er 
heel wat meer zijn dan het of
ficieel toegegeven aantal gevan
genen. Noemt men in dat land 
het verspreiden van vlugschrif
ten op eigen initiatief niet « een 
verstoren van de openbare or
de en rust» en dus een zaak van 
gemeenrecht ? 

NIET MENSELIJK 

De regerende burgemeester 
van Berlijn Schütz verklaarde 
tijdens zijn laatste perskonfe-
rentie : «Ik zal niets doen voor 
de vrijlating van Rudolf Hess ». 
Voor wie alle aandacht heeft 
voor de moeilijke situatie van 
de burgemeester van Berlijn in 
de verhoudingen tussen Oost en 
West, ook voor wie alle begrip 
heeft voor de politieke oppozi-
tie tussen de sociaal-demokraat 
Schütz en de vroegere plaats
vervanger van Hitler, blijft de
ze verklaring toch duidelijk een 
teken van harteloosheid. 

DIPLOMATIE 
u -

Tijdens zijn bezoek aan het 
Vatikaan schijnt de duitse so
ciaal-demokraat Wehner er in 
november van het voorbije jaar 
te hebben op aangedrongen dat 
het Vatikaan de bestaande toe
stand in het vroegere oosten 
van Duitsland, dat nu onder 
pools bestuur staat, ook als 
rechtsgeldig zou erkennen. De 
zet was nogal duidelijk : daar^ 
na zou de bondsregering kun
nen verklaren dat vermits het 
Vatikaan ook al tot een erken
ning was overgegaan, deze .re
gering dat ook wel kon doen! 
Nu is het Vatikaan er niet in 
gelopen : de kerkelijke toe
standen zullen slechts als defi
nitief worden erkend nadat 
een vredesverdrag is gesloten. 
Dat was steeds de politiek van 
het Vatikaan. En Wehner heeft 
zijn diplomatieke zet gemist. 

WEGENBOUW 

Men moet Europeër zijn om 
de machtsverhoudingen tussen 
de Verenigde Staten en China 
te herleiden tot het konflikt in 
Vietnam. De werkelijkheid is 
natuurlijk heel wat ingewik
kelder : de buurlanden van Chi
na voelen zich bijna alle min 
of meer bedreigd. Door zijn lig
ging geldt dit vooral voor Thai
land. Daarbij komt nog dat de 
Chinezen nu al een hele tijd 
bezig zijn, door hun eigen pro
vincie Joenan een weg aan te 
leggen, die verder ook doorheen 
Laos loopt en die eindigen zal 
op een dagmarsj van de grens 
met Thailand, in Pakbeng. Eko-
nomische bedoelingen hoeft 
men hier niet achter te zoeken! 

En dat de amerikaanse verken
ningsvliegtuigen nu dagelijks 
deze bevoorradingsweg fotogra
feren, verandert ook al niet 
veel aan het feit dat hij er 
komt! 

OOK MOSKOU 

Niet alleen de Verenigde Sta
ten houden in hun Azië-politiek 
rekening met de eeuwenoude 
angst van de buurvolkeren van 
China voor een overstroming 
door de Chinezen, ook Moskou 
begint daar degelijk rekening 
mee te houden. Als handelaars 
en vaklui hebben de Chinezen 
al lang hun bekwaamheid be
wezen en ook de nodige af
gunst opgewekt, maar militair 
wi men ze in elk geval buiten 
houden. In de mate waarin 
Amerika zich zou terugtrekken 
zal Moskou die plaats wel in
nemen. Moskou heeft al toena
dering gezocht met Taiwan 
XFormoza) en Tsjang kai Tsek; 
nu gebeurt dat ook met Thai
land. De vroegere kleine ambas
sade werd er zo pas met goed
keuring van Thailand door een 
« mammoet-ambassade ». En dat 
betekent méér dan vele verkla
ringen ! 

UITZUIVEREN 

De besten zijn overal ter we
reld op zoek naar de minder 
goeden om ze onschadelijk te 
maken. Want in de opinie van 
die besten zijn de andere na
tuurlijk schuldig als er iets ver
keerd loopt. Of het ekonomisch 
sisteem schuld draagt, wordt in 
Bulgarije niet onderzocht. Wel 
Werden een achttiental hogere 
bedrijfsleiders door een politie-
aktie bijna als tijdens een 
stratsgreep in de gevangenis 
gezet. Want zij hadden «grof 
misdaan tegen de tucht van de 
staat en van de partij, tegen de 
grondbeginselen van de arbeid, 
de socialistische wettelijkheid 
en de partij-moraal», 

Het ministerie voor buiten
landse Handel (waarmee deze 
hei-en rechtstreeks te maken 
hadden) zal nu zelf de zaken ia 
handen nemen. Nu ja, de voor
lopig besten zullen dan wel 
daèr zitten. 

SPAREN 

De britse ekonomie als geheel 
heeft heel wat vooruitgang ge
maakt. De betalingsbalans is 
daar om het te bewijzer. De 
toelating om vanaf dit jaar 
tteer ponden mee te nemen bij 
vakantietochtjes in het buiten
land, was er een duidelijk te
ken van. De britse industriëlen 
schijnen heel tevreden te zijn 
over het beleid van eerste-mi-
nister Wilson. De arbeiders en 
de bevolking in het algemeen 
zullen daar wel heel wat min
der tevreden over zijn : het 
noodzakelijk ekonomisch her^ 
ste' gebeurde praktisch hele
maal op hun rekening 1 Wel kon 
Wilson door voortdurende sta
kingen zijn oorspronkelijk aus-
teriteitsplan niet doorzetten, 
maar in ruime mate is hem dit 
toch gelukt. Die politiek zou 
nu nog minstens een Jaar moe
ten voortduren, maar de v » -
kfezingen zijn op komst. En 
Wilson wil die natuurlijk win^ 
nen. Zal hij zijn spaarzaam-
heidsbeleid durven doorzetten S 



Ten aanzien van de proble
men ter bescherming van 
het leefmil ieu is ' t de hoog
ste t i j d om stel l ing te nemen 
daar waar deze problemen 
moeten opgelost worden : 
op het pol i t iek vlak ! 
Op haar belangri jk kongres 
\/an 1969 heeft de Volksunie 
als eerste part i j haar diepe 
bekommernis uitgesproken 
voor de problemen die zich 
in het welvarende en geïn-
dustrial izeerde Vlaanderen 
zul len stellen inzake leefba
re, vermenseli jkte samenle
ving. Aangaande de hinder-
problemen, de ru imte l i jke 

ordening, de natuurbescher
ming en dergeli jke, heeft de 
part i j toen reeds haar ver
antwoordel i jkheid opgeno
men. 
In d i t Europees Natuurbe
schermingsjaar, nu de ru im
te l i jke ordening terug ter 
sprake komt via de gewest
plannen, de nieuwe wet op 
de ru imte l i jke ordening, 
heeft de Volksunie gemeend 
haar standpunten van het 
kongres opnieuw te moeten 
formuleren en haar akt ie 
terzake in het parlement en 
vla de parti jkaders te oml i j 
nen en door te voeren. 

VOOR 

slandpuni 

vonde 

volksunie 

inzake 

iiinders 

BEGINSELEN 

De Volksunie stelt zich op het standpunt dat de 
mens in het Vlaanderen van morgen moet primeren 
op de steeds grotere eisen en gevaren, die gesteld 
worden door een technokratische en geïndustriali-
zeerde welvaartsmaatschappij. # 'n Evenwicht vin
den tussen de stoffelijke belangen van de mens en 
zijn veiligheid en geestelijk geluk is een hoofdop
gave voor de vlaamse mens van morgen # Hierbij 
moeten we onze bevolking en onze ruimte zo orde
nen en dienen we ons natuurlijk milieu zo te bevei
ligen, dat ons fizisch en geestelijk evenwicht niet 
verstoord wordt. Het biologisch evenwicht van het 
natuurlijk milieu moet gevrijwaard blijven # In dit 
verband klaagt de Volksunie de veronachtzaming 
aan van de schadelijke neveneffekten van de wel
vaartsmaatschappij. De opeenvolgende regerings
partijen hebben, ondanks het bestaan van wetten 
en rapporten terzake, geen afdoende maatregelen 
genomen om deze problemen zelfs maar een begin 
van oplossing te geven # De Volksunie is van oordeel 
dat alleen wetenschappelijk-verantwoorde research 
en doelmatige planning een einde kan maken aan 
de bestaande misstanden. Op korte termijn dienen 
een aantal zeer urgente problemen aangepakt. Hier
voor moeten dringende budgetaire voorzieningen 
worden getroffen. # De Volksunie is van oordeel 
dat de instanties of personen die hinder verwek
ken, hiervoor moeten belast worden. De financiële 
en industriële instanties die hinder verwekken, 
moeten een deel van hun winst gebruiken om de 
veroorzaakte hinder te bestrijden # 

NATUURBESCHERMING 

• Gezien de bedreiging van zeer vele natuurge
bieden en groene zones, dringt de Volksunie erop 
aan, dat onmiddellijk het advies zou ingewonnen 
worden van de biologische fakulteiten der univer
siteiten, met name van de ekologen. Deze zouden 
dan bij prioriteit te beschermen gebieden aandui
den, gebieden die onmiddellijk als beschermd na
tuurgebied in de gewestplannen opgenomen wor
den # Op langere termijn dienen de ekologen 
een wetenschappelijk advies op te stellen over de 
als natuurrezervaat, groene zone of natuurpark te 
beschermen gebieden Dit advies zou niet alleen de 
afbakening van de gebieden bevatten, maar ook de 
specifieke beheersmaatregelen die daarin moeten 
worden getroffen • Wat het landschappelijk 
schoon betreft, dienen onmiddellijk de inventaris
sen voor waardevolle landschappen van de dienst 
ruimtelijke ordening te worden opgenomen binnen 

de gewestplannen. Wat de natuurterreinen en na-
tuurrezervaten betreft, dienen de terreinen in het 
bezit van openbare besturen, K.O.O. en parastatalen, 
na advies van de ekologen als beschermd gebied te 
worden aangeduid en onder het beheer van de Ho
ge Raad voor domaniale natuurrezervaten te val
len De bevoegdheid van deze Hoge Raad voor do
maniale natuurrezervaten dient te worden uitge
breid. Daartoe is meer personeel vereist # De 
V U. meent dat het onvoldoende is natuurterreine.i, 
-rezervaten en -parken af te bakenen. De nodige 
maatregelen voor een doelmatig en aangepast 
ïieer zijn dringend nodig. Bevoegd personeel er 
voldoende budget zijn twee hoofdvoorwaarden 
Binnen deze gebieden moeten fauna en flora int 
graal en afdoende beschermd worden Strenge re
glementering is hierbij noodzakelijk en ook een 
voldoend aantal toezichtspersoneelsleden # Ten 
aanzien van de bescherming van plant en dier bui
ten deze gebieden is de VU. voorstander van een 
volledige afschaffing van de gekommercializeerde 
vogelvangst en jacht en een strenge reglementering 
op deze twee punten (om. verkorting van jacht- en 
vogelvangstperiodes) • Ten aanzien van de pri
vate natuurrezervaten en natuurterreinen moet 
een subsidiëring worden uitgewerkt die aan de ver
enigingen of personen die het beheren, wordt uit
gekeerd. Voor wat de terreinen betreft die binnen 
beschermde zones vallen moet voor de eigenaars 
een toereikend kompensatiestelsel worden uitge
werkt • De verenigingen die zich met natuurbe
scherming bezighouden op wetenschappelijk of vul-
garizerend vlak dienen hoger gesubsidieerd te wor
den. Zij krijgen tevens inspraak op gewestelijk 
vlak t.a.v. alle problemen die zich op gebied van de 
natuurbescherming stellen. Bedoelde verenigingen 
mogen ook voorstellen en suggesties doen aan de 
Hoge Raad voor domaniale natuurrezervaten, die 
deze voorstellen op haar agenda plaatst # In de 
scholen moet tijd worden voorzien voor natuurbe-
schermingsedukatie • Rond de agglomeraties 
dienen gordels van groen aangelegd. Dit geldt voo^ 
al voor Brussel, waar buiten de woonzones een 
voorlopige verkavelingsstop moet worden afgeko» 
digd tot — na advies van de ekologen en rekening 
houdend met de inventaris van landschappen — de 
natuurterreinen afdoende zijn beschermd • Tea 
aanzien van de natuurparken is de V.U. voorstan
der van een onmiddellijke bescherming ervan Deze 
bescherming moet bij wet worden geregeld • 

LUCHTVERONTREINIGING 

• De V U. is voorstander van een politiek op lange 
termijn, gekoördineerd in europees verband, met 
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We brengen op deze bladzijden het programma van de 
Volksunie inzake de hinders, zoals het verleden maandag op 
een perskonferentie te Brussel werd bekendgemaakt. Tijdens 
deze perskonferentie werd het woord gevoerd door de volks
vertegenwoordigers Schiltz en Van Leemputten. 

Met het bekendmaken van dit programma is de kous ech
ter niet af. In dit Natuurbeschermingsjaar 1970 zal de Volks
unie — voortbouwend op haar kongresbesluiten 1969 en op 
onderstaand programma — op velerlei gebieden aktief zijn 
inzake hinderbestrijding. In het parlement zullen de V.U.-
frakties extra aandacht besteden aan de natuurbescherming 
en de problemen van het gezonde leefmilieu. Dr Van Leem
putten, lid van de kommissie Volksgezondheid, diende een 
interpellatieverzoek in over « waterverontreiniging en de ge
volgen voor het drinkwater». Interpellaties over de natuur
bescherming, over de insekticiden en het lawaai zullen weldra 
volgen. Een wetsvoorstel voor de natuurbescherming zal één 
van de volgende weken worden neergelegd. Een wetsvoorstel 
over lawaaihinder wordt voorbereid. Er werden reeds een 
hele reeks parlementaire vragen gesteld en deze aktie zat 
worden voortgezet. 

We zitten trouwens middenin de « veertiendaagse » — van 
25 januari tot 4 februari — die de Volksunie in haar afdelin
gen heeft georganizeerd rond het vraagstuk van de hinders. 
Aan alle gemeentebesturen wordt een V.V-petitie overgemaakt 
en tal van afdelingen hebben initiatieven genomen — deels 
zeer originele — om de aandacht van de openbare mening op 
natuurbescherming en strijd tegen de hinders te vestigen. 

ge » 

het oog op de bestrijding van de luchtverontreini
ging. Hiertoe moet het reeds bestaande en funktio-
nerende meet- en waarschuwingsnet nog worden 
uitgebreid • Luchtverontreiniging door de in
dustrie. De V.U. vraagt in de eerste plaats de ver
snelde afkondiging van de uitvoeringsbesluiten van 
de wet van 1964. Teneinde de maatregelen ter ver
mindering van de luchtverontreiniging binnen de 
bedrijven te steunen en de investeringen hiervoor 
binnen de bedrijven onrechtstreeks rendabel te ma
ken, zou een belasting op het lozen van schadelijke 
gassen en stof in de atmosfeer dienen ingevoerd te 
worden. De belasting zou voldoende hoog rrfoeten 
zijn om een reële investering terzake verantwoord 
te maken en deze belasting zou evenredig moeten 
zijn met het volume, de koncentratie, de graad van 
schadelijkheid van de gassen • Luchtverontrei
niging door huisverwarming. De V.U. vraagt — 
naar het voorbeeld van Zweden — een verscher
ping van de normen voor zwavelgehalte en andere 
schadelijke stoffen die door de huisverwarming 
worden veroorzaakt ; planning van gemeenschap
pelijke verwarming door oprichting van centrale 
stookinrichting met zuiveringsinstallatie voor de 
nieuw opgerichte woonkernen, met verplichting tot 
aansluiting ; geleidelijke sanering door oprichten 
van gemeenschappelijke verwarming in de bestaan
de woonkernen, dit in het kader van de gemeente
lijke zesjarenplannen • Luchtverontreiniging 
door autoverkeer. Verscherping van de normen 
voor wat betreft de uitlaatgassen van de motor
voertuigen. Opvoeren van de optimum verbran
dingsnormen van de motoren. Auto-vrij maken van 
de stadskern door aanleg van radiaal metro-verkeer 
met terminal-parkings. Natuurlijke bescherming 
rond industriezones en banen van groot verkeer 
door groenzones en boomplantingen • De V.N. is 
voorstander van het oprichten van een permanente 
technische kommissie die een onderzoek dient in te 
stellen naar nieuwe haarden van verontreiniging 
en hun bestrijding. Europese samenwerking is ook 
hier noodzaak. 

WATERVERONTREINIGING 

• In verband met de enorme bedreiging met ver
ontreiniging van het grond- en oppervlaktewater is 
de Volksunie voorstander van : de oprichting van 
een overheidsdienst voor het waterbeleid die geheel 
zelfstandig over een eigen begroting kan beschik
ken, met als opdracht vrijwaring van oppervlakte
en grondwater door het treffen van strengere maat
regelen tegen de verontreiniging • Wat betreft 
het drinkwater • Metodisch opmaken en bijhou
den van een inventaris van de nog niet verontrei
nigde en voor drinkwater bruikbare oppervlakte-
Wateren en grondwateren. Strenge en efficiënte 

maatregelen om deze watervoorraad te beschermen. 
Studie van de mogelijkheid tot zeewaterontzilting 
# Opmaken van een permanente inventaris van 
d drinkwaterbehoeften per gewest en studie van 
de evolutie van de behoeften daaraan. Op bazis van 
voorgaande studies dienen onmiddellijk de voorra
den voorzien te worden, die aan deze behoeften 
kunnen voldoen. De aandacht wordt speciaal geves
tigd op het gevaar van radio-aktieve besmetting in 
verband met de vestiging van kernindustrie • 
Onmiddellijk ter beschikking stellen van de nodige 
kredieten om, door middel van een degelijk distri
butienet, drinkbaar water te bezorgen aan de be
woners van de hiervan nog verstoken lokaliteiten 
• Koördineren van de verscheidene waterwin
ning- en distributiemaatschappijen onder één over
heidsdienst, met strenge kontrole op de investerin
gen, inkomsten en prijsbepaling van het drinkwa
ter • Wat betreft de afvalwaters • Dringende 
uitwerking, mits kontrole van de overheid, van al
gemene rioleringsplannen per gemeente of groepen 
van gemeenten met het vooruitzicht op korte ter
mijn zuiveringsstations voor afvalwater te bouwen. 
Speciale kredieten moeten vastgelegd worden om 
de realizatie van deze plannen mogelijk te maken 
Daartoe dient de administratieve procedure voor 
het realizeren van projekten versneld, o.m. door 
het invoeren van een maximale termijn voor het 
behandelen van een projekt % Verscherpte toe
passing en uitbreiding van de bestaande wetgeving 
betreffende de zuivering van industriële afvalwa
ters met strengere kontrole en sanktionering Hier
toe dienen dringend europese normen uitgewerkt. 
Afkondiging van de noodzakelijke uitvoeringsbe
sluiten • Opstellen van een programma per hi-
drografisch bekken om tot een sistematische ge
zondmaking te komen van dit bekken • Goed
keuring door het parlement van een buitengewoon 
krediet voor de zuivering van afvalwaters. Dit kre
diet moet bestemd zijn voor duidelijk vooraf bepaal
de projekten, zodat geen afvloeiing naar andere 
realizaties mogelijk is • Verwezenliiken van het 
europees handvest van het water • Dringende 
afwerking van de koliektor of moerriool van afval
waters tot Genk • Verstrenging en betere toe
passing van maatregelen tegen de verontreiniging 
van stranden en havens. Aktivering van de studie 
der maatregelen ter vrijwaring van zeefanna en 
-flora en dit in samenwerking met internationale 
organismen. 

HUISVU1LVERWERKING 

• Studie per gewest of grote agglomeratie tenein
de de mogelijke vestigingsplaatsen te bepalen voor 

het bouwen van een installatie voor huisvuilbehan-
deling met optie op de meest logische oplossing 
voor elke plaats # Rationalizatie bij de ophaling 
van het huisvuil en uitbreiding ervan tot alle ge
meenten van het land — organizatie op interkom-
munaal vlak. Vuilnisbelten mogen niet aangelegd 
worden in de nabijheid van woonkernen. Zeer 
dringend dient bovendien de verdere uitbreiding 
van vuilnisbelten tegengegaan en moeten ook stren
ge maatregelen wórden getroffen tegen het storten 
van huisvuil in beken, rivieren, bossen of langs de 
openbare weg • Koördinering van de diensten 
voor de zuiveringgstations van afvalwaters en deze 
van de installaties voor huisvuilverwerking. 

LAWAAI 

# Stimuleren van de wetenschappelijk-technische 
ontwikkeling van de lawaaibestrijding. Oprichting 
van een officieel kontrole-instituut voor toezicht op 
de door fabrikanten van bouwmaterialen gepubli
ceerde gegevens i.v.m. de akoestische eigenschap
pen van hun materialen (geluidsdempingen en 
absorptie) • Invoering van een strenge rijksre-
glementering betreffende de izolatie in het bouw
bedrijf, o.m. door het uitvaardigen van algemeen 
bindende normen • Officiële publikatie van een 
vergelijkend overzicht van de erkende materialen 
# Aanvullen van de reglementering van werkvooiv 
waarden in de industrie: bescherming van de werk
nemers tegen schadelijk lawaai en erkenning van 
beroepsdoofheid als beroepsziekte # Verbetering 
van de reglementering ter vrijwaring van de onge
stoorde slaap door optreden tegen lawaaiverwek-
kers — industrie en partikulieren — tijdens de 
nachturen # Strenge toepassing van de regle
mentering i.v m. het onverantwoord lawaai op de 
openbare weg. 

GIFTIGE STOFFEN 

• Om het levensmilieu van morgen niet te laten 
vergiftigen moet het onmatig gebruik van che
mische bestrijdingsmiddelen aan banden gelegd 
worden • Een grondig en efficiënter wetenschap
pelijk onderzoek moet plaatsvinden om de weer
slag van deze middelen na te gaan en vast te stel
len wat toelaatbaar en dragelijk is. 

Brussel 26 januari 1970 
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UI 
niet eens 
bestond 

Onder oosters-joodse invloed was het 
kristehjk gezm op patriarchale leest ge
schoeid. Alle familieleden, dus ook de 
echtgenote, waren aan de man en de 
vader onderworpen. Wel stond het de 
vader niet vrij zijn dochter tegen haar 
wil uit te huwelijken, want vrije toe
stemming was vereist, evenals de eer
bied voor het vaderlijk gezag! In de 
praktijk matigde de kristelijke liefde de 
rechten, die de man krachtens de wet
ten en zeden van zijn tijd kon uitoefe
nen Buiten het gezin en de familiekring 
kon de vrouw zich evenwel uitsluitend 
in de kerk vertonen. Alleen voor de 
kerk buitenshuis werken, was toegela
ten 

Het feodale stelsel had belangrijke 
gevolgen voor de vrouw. De verhouding 
leenman-leenheer beheerste het gehele 
leven Vaders en broers zagen m hun 
dochters en zusters doeltreffende mid
delen om andere leenmannen aan zich 
te binden, eigendommen uit te breiden 
en persoonlijke macht te vergroten. Was 
vrije toestemming voor een huwelijk 
vereist, in de praktijk kwam er niet 
veel van terecht. 
In een maatschappij, waarin alleen mi
litaire kwaliteiten waarde hadden, 
moest de vrouw uiteraard wel een be
scheiden rol spelen, wettelijk geheel 
orderworpen aan haar man of haar 
mannelijke naaste bloedverwanten. Wel
ja, de man had het recht zijn vrouw te 
slaan wanneer zij hem tegensprak ! 
Toch had de middeleeuwse westeurope-
se vrouw iets voor op haar atheense zus
ters ; zij onving enig onderricht en 
hoefde haar dagen niet in ledigheid door 
te brengen. Onder leiding van de 
« vrouw des huizes » voorzag het middel
eeuwse gezin in eigen behoeften. Ook in 
de kloostergemeenschappen bezat de 
vrouw een specifieke taak. Een enkele 
vrouw, zoals Mathilde van Canossa, 
speelde zelfs een belangrijke rol in het 
trouwens magere kultuorleven uit <öe 
jaren. 

In het openbare leven trad de vrouw 
pas bij de opkomst der steden. De pri
vileges, voortspruitend uit het gildelid-
maatschap van de man, strekten zich 
ook uit tot de vrouw. 

Vooral tijdens de renaissance namen 
vele vrouwen deel aan het openbare le

ven en de kulturele opgang van Italië 
werd beïnvloed door een aantal vrou
wen met grote begaafdheid. De groeien
de en gegoede burgerij in West-Europa 
dwong de vrouwen evenwel opnieuw 
tot nietsdoen. Zelfs huishoudelijk werk 
werd — zoals ruim 20 eeuwen geleden 
te Athene — een taboe als het geen 
handwerk was. Een beroep uitoefenen 
of een bedrijf leiden was, in de ogen 
der zedenmeesters, gewoon Verfoeielijk, 
Pas later zou het groeiend kapitalisme 
een arbeidersklasse scheppen, waarvan 
de vrouwen door hard labeur en tegen 
een mager loon mede voorzagen in het 
gezinsonderUoud. 

ALLEEN MANNEN ZIJN 
DEUGDZAAM 

Zeker, de franse revolutie was in haar 
doelstellingen zeer idealistisch — zoals 
de meeste revoluties — want niets gaat 
boven de deugd ! Bandeloosheid en over
spel zijn tekenen van maatschappelijke 
verdorvenheid, kenmerken van het oude 
regime. « Dus» komt het er op aan de 
vrouwen weinig vrijheid te gunnen. De 
franse revolutie is zonder meer anti-
feministisch, de beginselen volgend van 
Rousseau, die de vrouw evenmin een 
plaats in het openbare leven gund>.\ De 
eerste proklamaties van de revolutie 
nemen nauwelijks notitie van de vrou

wen. Is men gewoon de «Droits de 
l'homme et du citoyen» te vertalen als 
« Mensen- en burgerrechten », toch zou 
het beter zijn te zeggen : « Rechten van 
de man en van de burger», want de 
vrouw is, zoals steeds, uitgesloten van 
de meeste politieke rechten. Zij mag 
niet kiezen, noch gekozen worden, laat 
staan een hoog ambt bekleden! 

'RovMvnXx&ch heeld. van een vrouw. In 
zwart kant gehuld, een boek lezend. 
Deftig tijdverdrijf voor een deugdzame 

dame... 

De middeleeuwse vrouwe zoals wij ze 
« graag » zien. In werkelijkheid was 
zij de speelhol van (h)eerszuchtige man

nen. 

Toch ontstaat in die jaren uil de « Tri-
eoteuses » — volksvrouwen die, met het 
breiwerk in de hand, overal de tribunes 
vullen — het eerste politieke vrouwen
verbond, dat zich «Société fraternelle 
des deux sexes» noemt. Maar nog eer 
de beweging van de grond kwam vie
len er drie vrouwenhoofden onder de 
guillotine : madame Roland, die het on
geluk had de partij der Girondijnen te 
kiezen, Charlotte Corday die Marat, pre-
zident van de Jacobijnen, vermoordde, 
en de schrijfster Olympe de Gouges, die 
reeds bij het begin van de revolutie op
gekomen was voor volledige politieke 
gelijkheid. Naar het voorbeeld van de 
«Declaration des droits de l'homme» 
stelde zij een «Declarations des droits 
de la Femme» op, dat evenwel weinig 
weerklank had in Frankrijk. Haar 
ideeën kiemden wel in Engeland, waar 
Mary WoUstonecraft, stammoeder van 
de engelse suffragettes, in 1792 een op
standig boek publiceerde : «A vindica
tion of the right of women » (Een ver
dediging van de vrouwenrechten). Th. 
Gottlieb von Hippel, burgemeester van 
Koningsbergen en vriend van Emma
nuel Kant, schreef in hetzelfde jaar een 
verhandeling over «De burgerlijke 
staat der vrouwen». Hij ging in zijn 
eisen wel niet zover als de voorvecht
sters van de vrouwenrechten in West-
Europa, maar hij toonde toch heel wat 
begrip. Tastbare rezultaten leverden 
deze pogingen echter niet op. 

Met het verbod van de parijse vrou-
wenklubs in 1793 werd de politieke 
vrouwenbeweging trouwens in de kiem 
gesmoord. 

De « deugd » overwon! 
Hilda U. 

^ ^ ^^^ ^ ^ In de V.S.A. is de 
^^^^^k^P caravan of de « mo-
^^ÊM 1 ^ ^ bile home » een be-
^ ^ • I ^ F langrijk dmg. De 
wUÊ^^ÊW^ bouw ervan neemt 
^ ^ ^^ ^ * 1/5 van de totale 

M markt van de bouw 
voor privaatwonin-
gen in. Ook bij ons 
krijgt de caravan 
meer en meer be-

• • • l langstelling. Er valt 
• H ~ weliswaar over de-
I Bij 2;e vorm van toeris-

M MU m.e wel een en an' 
^IJ^Bl der te zeggen. Hoe 

dan ook, moeten we 
met de caravan rekening houden en 
moeten trachten er dan ook iets van te 
maken. Een aantal mensen hield er 
zich speciaal mee bezig en hebberi 
een plan uitgewerkt Rezultaat : de 
meest vooruitstrevende caravan al» 
maar mogelijk is. Geen zitbankjes meer 
die als bed moeten dienst doen maar 
werkelijk drie slaapkamers die uit de 
wanden gehaald worden... Verder nog 
een centrale woonkamer, een keuken, 
en washoek, hergkasten en dubbele klap' 
deuren die de kamers van mekaar schei» 
den. Nog enkele nieuwigheden : een 
rem die de caravan in bochten en afda
lingen in toom moet houden. De rem 
staat naast het stuur en is gemakkeliiTe 
aan te brengen Nieuw zijn nog : zak' 
lakens, bekers, plastiekdozen voor voed
sel, termossen, onvlekbare tafellakens 
enz. 

Deze caravan is te bekijken in het 
Design Centre, Ravensteingalerij te 
Brussel Van maandag tot zaterdag en 
dit van 29 januari tot 26 februari. 

Britannia heet het vijfde kajuitenschip 
van de keuls-dusseldorfse m^iatschappij 
die Rijnvaarten inricht. Het vaartuig 
zal net zoals zijn kollega's de reis Rot-
tendam-Bazel en terug maken met gas
ten die er op uit zijn een rustige krrnS' 
vaart, zonder zeeziekte, te doen. 

Dergelijke tochten zijn nu ook moge
lijk op de Moezel. Daar gaat het wel 
om tweedaagse vaarten van Koblenz 
naar Trier of omgekeerd met overnach
tingen in het gekende Traben-Trarhach 
of Bernkastel. De kosten liggen — naar
gelang de hotelklasse — tussen de 109 
en 123 DM. In deze prijs is inbegrepen : 
vaart, onderkomen en volledig pensioen 
aan boord of aan land. Inlichtingen voor 
deze vaarten-die-de-nrioeite^waard-zijn 
op de duitse dienst voor toerisme, Lufc-
semburgstraat 23, 1040 Brttssel. 

Pace Habanne, die man die de huidige 
mode een stoeltjeszettersmode noemt 
heeft de traditie gebroken en zal met 
zijn nieuwe modellen buiten de tradi-
tionelë dagen van de kollekties — van 
26 tot 31 januari — voor de dag komen. 
Ondertussen heeft de sindikale kamer 
van mode-ontwerpers haar vertrouwen 
geweigerd aan Paco Rabanne omdat hij; 
naar de mening van zijn vakgenoten 
een metaalbeioerker is en geen mode
ontwerper. Rabanne is nochtans de laat
ste jaren voor de pinnen gekomen met 
dingen die de moeite waard zijn. Een 
kunstmatig kant ringetjes van wit of 
geel aluminium zijn de nieuwe bestand
delen van zijn ontwerpen. Een soort 
maliënkolder dus die als kleed kan ge
dragen worden of over avondtoiletten 
kan worden aangetrokken. Een belang
rijke nieuwigheid die sinds _ verleden 
jaar veel modeontwerpers geïnspireerd 
heeft en een veelgedragen m.ode was 
en nog steeds is. 

68/33 zijn de twee maatlengten die 
de voorkeur zullen krijgen van Dior. 
Als we het goed begrijpen ofwel heel 
kort ofwel heel lang. Het gaat hem niet 
meer over één centimeter boven of on
der de knie maar om een groot ver' 
schil van centimeters... 
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de loren van lynkeus 
Het is onder deze goetheaanse titel en 

met een citaat uit Faust II dat Raymond 
Brulez in de reeks « Open Kaart » bij 
Desclée-De Brouwer zijn « autobiografie » 
publiceert. Een autobiografie, nadat de 
auteur reeds in een vierdelige romanreeks 
zijn ( geromanceerde ) mémoires heeft 
neergeschreven ? Het is meer een over-
schouwen geworden van het eigen leven, 
het werk, de literaire en andere bewegin
gen die hij heeft gekend. « Hoe men 
Wordt > is de familiegeschiedenis in een 
notedop ; « Hoe men lezer wordt > de 
inleiding tot « Hoe men schrijver wordt». 

Een kort hoofdstukje over « flamingan-
ïisme 3> herinnert ons eraan, dat deze 
«meest-franse» en individualistische auteur, 
later hoog belgisch ambtenaar, stichter was 
van een vlaamse studentenbond aan het 
ateneum van Eisene ( nadien opgeslorpt 
door die van het brusselse ateneum onder 
leiding van de latere aktivist Peremans ) . 
Met hef aktivisme had Raymond Brulez 
trouwens zoniet politieke dan toch familia
le relaties : twee broers waren hoogleraar 
aan de vervlaamste gentse universiteit tij
dens de eerste wereldoorlog. 

Voor de kennis van de mens Raymond 
Brulez zijn deze eerste hoofdstukken het 

belangrijkste: zij geven ons het beeld van 
een man die - spijts zijn reputatie van 
sceptisch individualist - een niet te mis
kennen belangstelling aan de dag legt voor 
de mensen rondom hem, voor de eigen ge
meenschap en het eigen volk. De andere 
hoofdstukken, waarin hij over zijn werk 
spreekt en over de nogal eens ongenuan
ceerde be- of veroordeling ervan om ande
re dan literaire motieven, bevestigen di£ 
trouwens. Zij bevestigen tevens de evolutie 
van deze auteur van een sceptische tot een 
pozitieve levenshouding, een goetheaanse 
« Lebensbejahung ». Een evolutie die van 
« Andre Terval > en « De Verzoeking van 
Sint Antonius » gaat tot de ciklus « Mijn 
Woningen » en die door de auteur op on
derhoudende wijze wordt verteld. 

Raymond Brulez : « De Toren van Lyn
keus ». Reeks Open Kaart, Desclée-De 
Brouwer, Brugge, 132 bh., in geb. 155 fr. 

hendrik 
demon 

cyriel 
verschoeve 

Wij hoeven Arthur De Bruyne zeker 
niet meer voor te stellen : de auteur van 
de lijvige historische biografién van Joris 
Van Severen en Lodewijk Dosfel is tevens 
de schrijver van een groot aantal artikels 
en publikaties over figuren en gebeurtenis
sen uit de Vlaamse beweging, naast zijn 
werk over de Boerenkrijg, de Guldenspo-
renslag, de ierse vrijheidsstrijd enz. Hij is 
daarenboven de schrijver van een groot 
aantal historische en biografische schetsen 
in « 't Pallieterke >. Het was in dat week
blad dat hij de figuren van Hendiik De 
Man en van Cyriel Verschaeve gedurende 
verscheidene weken aan de lezers voorstel
de. Deze artikelen werden nu gebundeld 
en bijgewerkt ; ze verschenen in een lijvige 
pocket van 300 bladzijden. 

Wij kunnen dit initiatief om twee rede
nen gelukkig noemen. In de eerste plaats 
omdat zodoende deze teksten niet het lot 
beschoren wordt van dat der meeste week
bladartikels, namelijk hun kortstondigheid. 
En in de tweede plaats omdat door deze 
bundeling een zeer bevattelijke, leesbare 
en toch uitvoerige biografie van De Man 
en Verschaeve beschikbaar wordt voor een 

f roter lezerspubliek dat zich moeilijker 
oor een boek als dat van Pleski over De 

Man of van Sina over Verschaeve zal aan
getrokken voelen. 

Door het samenbrengen van de biogra
fie van twee figuren die beiden een be
langrijke rol gespeeld hebben in onze ge
schiedenis van de eerste helft dezer eeuw 
wordt het beeld van die periode opgeroe
pen, omdat de aviteur ook de belangxi^kste 
gebeurtenissen vermeldt, in zoverre zij met 
hen in verband staan. Zo groeit de biogra
fie van beiden uit tot een tijdsbeeld rond 
hun persoonlijkheid. 

Verschaeve en De Man behoorden toï 
wat men zeer algemeen « de kollaboiatie > 
noemt ; dat is dan ook een der weinige 
raakpunten tussen deze grote Vlamingen. 
Het toont meteen ook de grote diversiteit 
en de komplexiteit aan van het kollabora-
tie-verschijnsel, waartoe twee naar vorming 
en oriëntatie zo verschillende persoonlijk
heden behoord hebben 

Moge dit boek een beter begrip bijbren
gen, zowel tot de figuren als tot de natio
nale en sociale gedachten en aktiviteiten 
waarvan zij stuwende kracht en simbool 
geweest zijn. 
A. De Bruyne « Hendrik De Man - Cy
riel Verschaeve ». 
Westpocket, < De Panne. » 300 bh. 100 fr. 

DAT NeET U... 
...weten... 

• Eigenlijk hoeft niet iedereen te 
weten wat volgt, want niet ie
dereen is toneelauteur. Het 
gaat om de toneelprijsvraag, 
uitgeschreven door het korni-
tee, samengesteld voor de vie
ring van « 100 jaar heroepsto-
neel te Gent » (1871-1971). Het 
bekroonde werk, waaraan een 
prijs van 100.000 fr. wordt toe
gekend, zal tijdens het seizoen 
1971-1972 door het Nederlands 
Toneel Gent gekreëerd worden. 
Wie hierin meer belang stelt 
riekte zich tot het sékretariaat, 
p.a. de heer A.C. Metdepen-
ninghen, Sassevaartstraat 8, 
9000 Gent. De jury zal bestaan 
uit mevrouw Jet Naessens, en 
de heren Albert Hanssens, Wal
ter Tillemans, Roland Van Op-
broecke en Jaak van Schoor. 

• We herinneren nogmaals aan de 
vijfde reeks van de « Dagen 
van het Vlaamse Lied », van 
zaterdag 14 februari tot en met 
zondag 8 maart. Herdacht 
wordt Emiel Hullebroeck, ge
vierd wordt mgr. Juul Vijver-
m,an. Nadere inlichtingen bij 
de Vlaamse Volkskunstbewe
ging, Keizerstraat 38, 2000 Ant
werpen. 

• Er zijn reeds meer dan 3000 
toegangskaarten verkocht voor 
de zes voorstellingen van Toon 
Hermans in het paleis voor 
Schone Kunsten te Brussel op 
17 en 18 februari en op 1, 2, 10 
en 11 maart. Men kan kaarten 
bestellen (100, 150, 200 en 250 
fr.) in het PVSK, Ravenstein-
straat 23 dagelijks van 11 tot 
19 u., tel. 12.50.45. 

••• beKIjKen 
• Gedanste sprookjes door de 

balletgroep Lydia Chagoll in 
de Beursschouwburg te Brus
sel : dit spektakel voor oud en 
jong in het kader van de jeugd
voorstellingen loopt op 3, 4 en 
5 februari en in een speciale 
voorstelling voor gans het ge
zin op zondag 8 februari om 15 
u. Tel. 11.25.25. 

• Het Jeuqdteater Antwerpen 
brengt op dinsdag 10 maart om 
14 u. in het brussels paleis voor 
Schone Kunsten voor de vlaam-
se scholen te Brussel op uitno
diging van de Bond van Grote 
en Jonge Gezinnen een voor
stelling van de jeugdmusical 
« De straat zijn wij » van P. 
Van Rompaey en Peter Welf-
fens Tmuziék). Voor dit aktue-
le en edukatieve spel kan men 
plaatsen bespreken bij « Ge
zin en Volksopleidinqq ». Kul-
tuurdienst van de B G.J.G.. 
Troonstraat 125 1050 Brussel 
tel. 02/13.91.70. 

• In de galerij Pieter Coecke 
Molenstraat 44 te Aalst stelt 
kunstschilderes Lydia Wils 
(Antwerpen 1924) ten toon tot 
en met 4 februari Het tentoon
gestelde bestrijkt de veriode 
van 1961 tot 1969 

Sinds gisteren is in het brussels 
Paleis voor Schone Kunsten de 
tentoonstelling « 1000 jaar japans 
toneel » te bekijken. Ze duurt tot 
28 maar t en is georganizeerd door 
« Kokusai Punda Shinkokai » (Ja
pan Cultural Society) en het «Mu-
sée d'Ethnographie de Neufcha-
tel». 

De tentoonstelling omvat acht 
afdelingen : de bronnen en de 
geest, waarui t vooral het r i tuele 
karakter blijkt ; het masker ; de 
akteur ; de scène ; de kronologie 

van het japans teater, waaruit o.a. 
de invloed van het chinese teater 
blijkt, met een grote keus van 
maskers, kostumes, netsuke. mu* 
ziekinstrumenten, foto's en pren
ten ; het gebaar zoals de Japanse 
kunstenaars dit zien ; het tea ter 
in het dagelijks leven (integratie 
van het toneel in alle maatschap, 
pelijke klassen) ; en ten slotte de 
doknmenten. De bezoeker kan in 
deze laatste zaal de projektie van 
kleurenfilms over het japans to
neel bijwonen. 

genie en wereld: 
beelh 

Wij ontvingen zopas hei zesde deel der 
Heideland-reeks « Genie en Wereld ». Dit 
deel is gewild aan Beethoven. Een titel 
meer in de reeds zo rijke Beethoven-biblio
grafie ? Inderdaad. Maar dit boek onder
scheidt zich - evenals de andere boeken m 
de reeks - van de gewone biografische of 
essayistische werken In de eerste plaats 
omdat het niet één studie, één essai of bio
grafisch overzicht is. maar wel omdat het 
een aantal terzake bevoegde personahtei-
ten aan het woord laat en ieder van hen 
een aspekt laat behandelen dat binnen hun 
specifieke bevoegdheid valt. En m de twee
de plaats omdat benevens de meer dan SOO 
bladzijden tekst, dit boek tevens een groot 
aantal illustraties ingedeeld in verschillen
de reeksen bijeenbrengt, zodat het tevens 
een « album » is gewijd aan de behandelde 
figuur. Het werk over Beethoven bevat 
acht opstellen, opgevolgd door een meer 
dan 70 bladzijden tellende katalogus van 
de werken van Beethoven. Robert d'Har-
court, trans specialist in duitse politieke en 
kulturele vraagstukken geeft in een twin
tigtal bladzijden een beknopt relaas van 
Beethovens leven Alfred Kern, de trans-
schrijvende Elzasser. geeft een karakterpor
tret van de « gekwelde mens ». waarna 
Jacques Brenner over « het s;enie in bur
ger » verhaalt met een aantal anekdotische 
gegevens. André Maurois, auteur van 
een groot aantal biografieën, schrijft 
een opstel over d e l i e f d es b e t r e k-
kingen van Beethoven terwijl Bernard 
Gavotv de sfeer van Wenen tracht weer te 
geven het Wenen van het einde der 18e 
eeuw en het begin der 19e eeuw, waarin 

Beethoven leefde en werkte. André Jolivei 
geeft in < Het rijk van Beethoven > een 
zeer goede benadeling van de kern van 
Beethovens geniaal kunstenaarschap. Her
mann Scherchen, de in 1966 te Florentië 
overleden dirigent, geeft in enkele blad
zijden zijn vizie : de viz i va>i een dirigenl 
op een komponist. Jules Romains tracht 
« Beethoven zoals hij is » te schetsen Beet
hoven werd - evenals trouwens andere sro-
te figuren - blootgesteld aan twee heel ver
schillende beproevingen : hij werd bedol
ven onder een lawine van hoogdravende en 
verwaande onzin en hij werd aangevreten 
door de ratten en termieten van een -
deels denkbeeldige - geleerdheid. Beetho
ven is - zo zegt Romains - naar omvang en 
verscheidenheid in zijn werk ongeëve
naard : zowel Bach als Wagnei bleven 
zich tot '•en bepaald genre bejserken en 
slechts Mozart staat door zijn universaliteit 
het dichtst bij Beethoven. Geen oeuvre in 
de muziek machtigt haar. met meer recht 
haar plaats op te eisen naast Sofocles. da 
Vind, Rembrandt of Goethe als het werk 
van Beethoven. Romains stelt voorop, dat 
beheersing der stof wel onmisbaar is \oor 
de kunstenasr maar dat het genie pas zich-
?elf is als het boven de techniek uitgroeit. 
Dat deden slechts de zeldzame groten • bij 
hen is Beethoven Met Rembiandt en met 
Rulsens î  hij daarenboven een srhittefiid 
bewijs voor de universaliteit van het ne-
derlands eenie. 

Genie en Weield : « Betthoi'(n f. 340 blz. 

Uitgeverij Heideland, Hasselt 375 fr. 
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demokratie 
en 
orgonizoiie 

Bij de Universitaire Pers, Rotterdam ( voor Vlaanderen : Siandaard Weten

schappelijke Uitgeverij, Antwerpen ) verscheen in de reeks « bijdragen uit de 

internationale sociologie > een vertaling van het hoofdwerk van Robert Mtchels 

« Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie >. Het in 1911 

voor het eerst verschenen werk werd door prof. Van Doorn bewerkt en van een 

uitvoerige inleiding voorzien, zodanig dat de tekst wel nauwkeurig^ gevolgd weid 

maar dat gedeelten die minder aktueel of essentieel zj/n wegvielen. 

Vooreerst : wie was de auteur ? Robert Michels werd in 1876 geboien in 

Keulen uit een zeer vermogende koopmansfamihe en werd opgeleid tot officier. 

Zeer vroeg brak hij echter met beroep, milieu en geloof en ging zich aan de zaak 

van het socialisme wijden. De duitse sociaaldemokratie met haar strakke organi-

zatie onder « Kaiser > Bebel stak hem tegen. Hij trok naar Frankrtjk en sloot 

zich aan bij het uiterst-linkse « sindicalisme *•. Hij studeerde en publiceerde op 

politiek en sociologisch terrein, werd bevriend met Max Weber Sombart, met wie 

hij het « Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik > leidde. Na privaatdo-

cent geweest te zijn in Turijn werd hij hoogleraar te Bazel, vestigde zich na de 

oorlog in Italië en werd hoogleraar te Peiugia en te Rome, waar hi) in 1936 

overleed. 

Robert Michels behoorde tot de intellek-
tuelen die, na een r e v o l u t i o n a i r 
socialisme aangekleefd te hebben dat al 
zeer kritisch stond tegenover de partijorga-
nizatie, de verwatering van het westelijke 
en de verkalking van het oostelijk socialis
me nog meemaakten en tot de ontdekking 
kwamen dat hun idealen en idolen hadden 
gefaald. Van de uiterste linkerzijde geko
men, bewoog zich Michels tengevolge van 
deze politieke ontgoocheling steeds meer 
naai rechts. Michels was trouwens niet de 
enige om die evolutie door ie maken : ook . 
zijn \riend Werner Sombart evolueerde in 
de/clfde richting. 

De hoofdtezis van Michels' belangrijkste 
weik dat door een aantal omvangiijke 
voorstudies werd voorbereid - is de onver
mijdelijke oligarchizering der demokratie. 
Demokratie betekent : invloed van de mas
sa Invloed van de massa impliceert organi-
zatie. Organizatie maakt leiding nodig. 
Leiderschap betekent : onderschikking der 
geleiden. Onderschikking der massa aan 
een groep leiders echter heet oligarchie 
Uit dit keten-sillogisme volgt de konklu-
zie \an « das eheme Gesetz der Oligar
chie ». Heeft een demokratische orde lei
derschap en organizatie nodig ? Met het al 
dan niet bevestigend antwoord op deze 
vraag staat of valt Michels' tezis. 

Tn Michels' betoog zijn drie grote liinen 
te onderscheiden. Vooreerst is er het lei

derschap : gedragen dooi mensen met 
kwaliteit én ambitie, woidt het aldra ge-
korrumpeeid door het feit dat de leidets 
gevangenen worden van hun sukses, blind 
worden voor eigen fouten en hun po/itie 
misbruiken voor de versteviging van hun 
gezag, de vergroting van hun zadelvastheid. 
Steeds meer funkties komen in handen van 
steeds minder per.soner. Daai tegenover 
staat de massa • naar ambitie en intelligen
tie de mindere, wordt zi) in een meer en 
meer passieve rol gedrongen. Meer tot 
vererieg dan tot kritiek geneigd, laat zij 
zich paternalistisch « leiden ». De rebelle
rende massa is kudde geworden, de demo
kratische voormannen zijn partij-autokra-
ten ge^k'orden. Michels zegt : « men zou ge
neigd zijn het een tragikomedie te noe
men : de massa vergenoegt er zich mee, 
onder aanwending van al haar krachten, 
van heer te verwisselen 3>. Een derde kracht 
in dit oligarchizeringsproces is de nood
zaak tot organizatie : op zichzelf is zi] reeds 
een belemmering tot de volstrekte demo
kratie en is zij in se konservatiel. Zij ver
hindert een werkelijke demokratische 
struktuur : bij een groei der oiganizatie 
zet de hiërarchizering. de bureaukratize-
ring en de centralizatie meer en meer door 
en de organizatie wordt van middel tot 
doel • het oreaan haalt hpt r>p HPI orga
nisme. ' 

Michels is dan ook pessimistisch in z ip 

konkluzies over de realizeerbaarheid der 
demokratie als dusdanig : demokratizering 
wordt door oligarchizering als door een 
schaduw gevolgd. Hij erkent wel de moge
lijkheid tot radikale demokratische door
braakpogingen en in het hoofdstuk over 
de pogingen tot voorkoming van oligarchie 
haalt hij enkele voorbeelden aan die zich 
vioe,!^er voordeden en die zich ook in de 
huidige tijd herhalen : referendum, anar
chistische en sindikalistische experimenten. 
Zijn geloof in deze pogingen is maar zwak 
en in zijn konkluzies sluit hij dan ook aan 
bij de Italiaanse sociologen die de geschie
denis zien als een afwisseling van heersen
de klassen : Mosca en Vilfredo Pareto. 

Benevens de analize van het overgangs
proces van demokratie naar oligarchie, be
zit Michels' boek nog een andere betekenis: 
voor de keuze van zijn vooibeeld, name
lijk de sociaal-demokratische partijen. Hij 
deed die keuze om zijn tezis meer kracht 
bij te zetten : de oligarchizering van een 
beweging die principieel radikaal-demokra-
tisch is bewijst immers de onontkoom
baarheid van het proces. 

Het boek van Michels is - zoals reeds 
blijkt uit de a] te korte en schematische 
weergave van de hoofdidee - nog steeds van 
biezondere aktualiteit Tn een tijdsbestek 
waai in de « organizatie » meer en meer in 
het menselijk bestaan ingrijpt en waarin 
de partijen meer en meer organismen in 
plaats van organen worden, is een bezin-

ning op de noodzaak van een deraokrati-
sche « doorstroming > tot aan de top en 
een sterkere kontrole op de beslissing al-
daar meer dah ooit geboden. 

Wij hoeven Michels' bevindingen niet te 
ontkennen om zijn pessimisme niet te de
len. Want elk streven tot oligarchizering 
roept onvermijdelijk van andere ( intellek-
tueel en kwalitatief evenwaardige ) gees-
tesgenoten binnen het partij- of organiza-
tieverband een reaktie op. Of dit korrek-
tief echter zich kan laten gelden ? Daartoe 
is een zekere versoepeling van de struktu-
ren nodig, een direkter medezeggingschap 
in de keuze van de topleidingen. 

Deze maatregelen kunnen wellichï 
slechts gedeeltelijk de - volgens Michels 
onvermijdelijke - tendens breken, dit 
« wreedaardig spel tussen ongeneeslijk 
idealisme van de jongeren en ongeneeslijke 
heerszucht van de ouderen ». Waarbij men 
jong en oud niet naar de leeftijd moet me
ten. 

Vooral wie belang stelt in de politiek in 
het algemeen en in de partij als sociolo
gisch verschijnsel, voor al wie tevens be-
kommeid is om een werkelijke demokra
tische doorstroming van onder naar boven 
en een gekontroleerd leiderschap, weze dit 
boek van Michels een nog steeds aktuele 
verwittiging. Zonder zijn pessimisme te de
len, dienen wij de analize die hij maakt 
dan ook in die zin te verstaan. 
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Men merkt het aan de veren van de zwanen dat ze in bezoedeld water zwemmen: 
waar is er nog ongerepte natuur voor mens en dier 7 

BRUSSEL 

Van het Brussels Kamerto
neel, dat gedurende drie jaar 
in de zaal a Vita » met sukses 
heeft gespeeld is er niet veel 
over gebleven. Het treedt tans 
op in de Beursschouwburg, die 
een onthaalteater is geworden. 
Van de trouwe en bekwame 
elementen zijn slechts Johan 
Vander Bracht en Annelies 
Vaes overgebleven. Wat is er 
van de B k T.-bent geworden ? 
Waarom spelen ze niet meer ? 

Het « gezelschap » dat tans 
« ""anseri op kristal » van Luc 
Vt/.ten opvoert is — in vergelij-
kmn — zeer zwak, zodat er een 
spijtige achteruitgang is. J. 

Vander Bracht zorgde voor de 
regie ; A. Vaes doet mee in een 
haar weinig passende rol. Als 
men verder bedenkt dat de 
hoofdrol verdedigd wordt door 
Jef Burm — een prima kracht 
in de kleinkunst, maar geen ak-
teur — weet men meteen dat 
dit Vlaamse stuk slecht werd 
gespeeld, ook omdat de jonge
ren en de gastakteurs er maar 
weinig van terecht brengen. 
Het stuk zelf — een aanklacht 
enerzijds tegen het fanatieke 
kommunisme en de gebeur
tenissen in Praag in 1968 en 
anderzijds tegen onze eigen te
kortkomingen en de harteloos
heid van ons regime (een te 
zware taak voor Luc Vilsen) 
is zeer matig dramatisch gela
den en slechts even genietbaar 
in het eerste deel ; het tweede 
deel is bijvoegsel zonder zin : 
de bedoelde kontes'^atie sim
plistisch en vervelend. 

ANTWERPEN 

« Koning Jan » van Shake
speare wordt zelden gespeeld. 
Friedrich Dürrenmatt heeft het 
onder handen genomen en het 
naar eigen vizie verwoord met 
een geslaagd rezultaat. Hij 
geeft koning Jan weer zoals 
hij was : algemeen veracht 
zinnelijk, wreed, gluiperig, 
niets of niemand ontziend (In 
« Leeuw in de winter » dat pas 
in K.N.S.-Gent werd gespeeld 
is hij als nevenfiguur, een sim
pele dwaas). Naast hem zien 
we Philip, een even cinische 
koning van ,Frankrijk beiden, 
verstrikt in een ongenadige 
strijd om de macht en de over

heersing, en tal van personages, 
waartussen, en niet het minst, 
de R.K. kerk. in een aaneen
schakeling van machtswellust 
ontrouw woordbreuk, mein
eed, oorlogen, onmenselijke 
wreedheden, moordpartijen , 
scherp kontrasterend met het 
onschuldig, lieflijk karakter 
van Arthur, een achtjarig 
slachtoffertje dat eveneens op 
de troon aanspraak zou kunnen 
maken, en zijri moeder 

Held van het stuk is de bas
taard Faulconbridge, een on
wettige zoon van Richard 
Leeuwenhart : avontuurlijk 
aangelegd, dapper die aan
maant tot begrip, eenheid en 
trouio. maar die zijn goede in
zichten, in deze slangenkuil, 
ziet mislukken Bij Dürrenmatt 
fungeert hij meer op het ttoee-
de plan daar de grootste aan
dacht gaat naar de twee schur
ken, die koningen zijn. De situ

aties en de handeling zijn pri
mair, waarbij een 'doorgedre
ven cinisme het mekanisme 
van een hardvochtige politiek 
moet aanvaardbaar maken. 

Knap toneelwerk met sterke 
kulminatiepunten, maar ook te 
zeer uitgesponnen taferelen 
die hierdoor aan dramatische 
kracht verliezen 

Zeer uitgebreide bezetting 
met als hoofdfiguren : Julien 
Schoenaerts 'koning Jan). Jan 
Decleir (de bastaard). Martin 
Van Zundert (de koning van 
Frankrijk), Sterk spel. Regie 
van Walter Tillemans, Origi
neel dekor. In de kostuums 
werd er teveel gebruik ge
maakt van plastiek. Ook in het 
koele dekor. misschien be
doeld om de ijzige atmosfeer 
in de verstarde geesten van de 
harde personages te beklemto
nen ? 

J. V. 
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SLORDIG 

Met alle simpatie voor Nest 
Claes en voor het werk van al
len die van ver of van bi] ook 
maar iets te maken hebben met 
het feuilleton « Wij, Heren van 
Zichem », maar het moet me 
toch even van het hart dat er 
jn de uitzendingen die wij tot 
nu toe gekregen hebben enkele 
slordigheden voorkwamen die 
echt niet door de beugel kon
den. 

In de elfde epizode stapt Elza 
Van Berckelaer van de trein in 
Herentals. « Verontschuldig me 
maar ik ben haastig », zei ze, 
« ik moet nog mijn bus halen » 

Ik maak me sterk dat in die 
tijd in de Kempen nog stoom
trams door de landouwen 
tsjoekten en de bussen van de 
buurtspoorwegen eerder onbe
kend waren. 

Dezelfde Elza van Berckelaer 
leest op de trein in het verza
meld werk van Paul Van Os-
tayen. Van Ostayen was wel 
« en vogue » na de eerste we
reldoorlog, maar ik meen toch 
dat zijn verzameld werk pas 
veel later is uitgegeven. 

En de pollepel die ten huize 
van Fien Janssens gebruikt 
wordt om tomatensoep uit te 
scheppen lijkt me ook nogal 
modern. 

In de twaalfde episode zagen 
wij op een doordeweekse werk
dag boer Coene met zijn werk
volk aan tafel zitten voor het 
middagmaal. Met een helder-
wit tafellaken alsjeblief en 
twee borden. Vertel me, welke 
kempische boer hield er in die 
tijd dergelijke eetgewoonten op 
na ' 

Ik wil niet vitten, maar het 
getuigt van een verregaande 
slordigheid, of noem het ge
woon B R.T.-mentaliteit, dat in 
een produktie als Zichem waar
op onze Vlaamse T.V. zo prat 
gaat, onnauwkeurigheden van 
dit formaat op het scherm ko
men En laat men in 's hemels
naam nu niet weer gaan bewe
ren dat geldgebrek of tekort 
aan tijd de oorzaak is. 

Een vrome wens : wil Mau-
rits- Balfoort, als er ooit een 
derde reeks Zichem komt, in 
's hemelsnaam enige aandacht 
schenken aan de rekwizieten. 
Met dank bij voorbaat. 

ZOU HET WEL WAAR 
GEBEURD ZIJN ? 

Zaterdagavond naar True ge
keken. 

Mijn verwachtingen stonden 
allerminst hooggespannen en ik 
ben dan ook niet teleurgesteld. 
Zelden een uitzending gezien 
die zo een zakkerige aftandse 
en vervelende indruk naliet. 
Zelfs als die politiehistone 
waar gebeurd is, dan nog is 
heel het verhaal zo stom in 
beeld gebracht dat de vlaamse 
T.V. voor mij in de toekomst 
ofrgeliike reeksen beter niet 
óankoopt. 

LIESBETH 

Genoten maandagavond van 
de uitzendmg waarin Liesbeth 
List op teksten van Brendan 
Behan en muziek van Mikis 
Theodorakis haar liedjes zong. 

Voor één keertje een pluim
pje naar 't dekor. Bijzonder so
ber, niets teveel, geen kunst
grepen. Allemaal sterk sugges
tief en Liesbeth bleef het voor
naamste kamera-objekt. In zo
verre men natuurlijk een dame 
als objekt mag beschouwen 
Dat zij een heel grote dame is 
heeft Liesbeth weer eens bewe
zen. Maar daarvan was ik al
lang overtuigd. 

VIDAX. 

& 

GEHOORD 
SHAKESPEARE 

De KJ^.S.-produktie Drieko-
ningenavond van William Sha
kespeare in de regie van Mar
tin Van Zundert zal door de 
Vlaamse TV worde:, uitgezon
den. De studio-opnamen voor 
dit licht amuzant spel zijn on
langs beëindigd. 

BOOMALARM 
Morgen 1 februari komt 

Boomalarm op het scherm. Dit 
programma heeft het nu over 
het verdwijnen van oude en 
mooie bomen in onze histori
sche en landelijke dorpskernen. 
Het omhakken van bomen dat 
de laatste weken al heel wat 
stof heeft doen opwaaien kan 
nochtans niet gebeuren zonder 
een welbepaalde toestemming 
van officiële zijde .. Over het 
gevaar dat de groene rijkdom 
van Vlaanderen stelselmatig 
verdwijnt zal Marcel Verbrug
gen het op zijn gekende en ge
waardeerde manier hebben. 

GEZONGEN MENU 
Paula Semer en John Bultinck 
willen het deze week in hun 
Kijk en kook muzikaal doen. 
Ze krijgen Bob Davidse op be
zoek. Hubert van Herreweghen 
schreef een aantal gastrono
mische gedichten waarvoor 
Davidse de muziek maakte. 

Y rrriT' 

Lize Marke in Kwist het wet. Zaterdag 31 januari om 20u25, 
Brussel l^^d. 

Korte metten, een tv-jilm naar de roman van J. Ashford. Dinsdag 3 februari om 20u35, Brussel 
Ned. 

Dtina Rajter, de Joegoslavische zangeres met haar internationale 
show. Zaterdag 7 februari, Brussel Ned. 

Dinsdag 3 februari 

20u25 : BRUSSEL NED. 
Korte metten (tv-jilm naar ro
man van J. Ashford). 
22u05 : BRUSSEL NED. 
Politiek debat. 
ZlulO : NEDERLAND Z 
Willem Duys (voor de vuist 
weg). 
22r : FRANKRIJK 2 
Brugge (dokumentaire). 
21u : DUITSLAND 1 
Engel (amerikaanse speelfilm 
met Mariene Dietrich). 

Woensdag 4 februari 

2eu50 : BRUSSEL NED. 
Panorama. 
20u35 : NEDERLAND 1 
Het geheim van de X 15 (speel' 
film). 
20u30 : BRUSSEL FRANS 
Aujourd'hui (aktualiteitenmo 
gazine). 
21u : DUITSLAND 1 
Geheimen van de zeeën (doku
mentaire van Cousteau). 

Donderdag 5 februari 

21ul5 : BRUSSEL NED. 
Horizon (wetenschappelijk 
programma). 
B2u4» : NEDERLAND 2 
De kosmische messias (over. 
een kommune in San Francis
co). 
20u3e : BRUSSEL FRANS 
L'amour avec des si... (film 
vav Claude Lelouch). 
20ul5 : DUITSLAND 1 
Een meisje (tv-spel van Heinz 
Küpper), 

Vrijdag 6 februari 

19u05 : BRUSSEL NED. 
De tocht naar Kanjiroba (do
kumentaire). 
20u25 : BRUSSEL NED. 
Spotgeesten (tv-blijspel van 
de AVRO). 
20u50 : NEDERLAND 1 
Tom Manders (show). 
22ul5 : NEDERLAND 1 
Hadimassa (kabaret). 
21u40 : NEDERLAND 2 
Farce majeure (satire). 
20u30 : BRUSSEL FRANS 
Le duel (tv-spel naar een no
velle van Poesjkin). 
20u30 : FRANKRIJK 2 
De walvissen van de woestijn 
(dokumentaire van Cousteau),, 

Zaterdag 31 januari 

17u : BRUSSEL NED. 
Van bezetting tot bevrijding. 
22u25 : NEDERLAND 2 
Improvizatie (akteurs komen 
onvoorbereid op de scène). 
19u30 : BRUSSEL FRANS 
Een kameleon en een zeekre-
kei. 
20u30 : BRUSSEL FRANS 
Geronimo (western). 
21ul5 ! FRANKRIJK 1 
L'usine un jour (film-reporta-
ge). 
18u30 : DUITSLAND 1 
De laatste wilde dieren in Eu
ropa. 
19u35 : DUITSLAND 1 
Kolumbia (dokumentaire). 

Zondag 1 februari 

19n30 : BRUSSEL NED. 
S.O.S.-Natuur (Boomalarm). 
20u40 : BRUSSEL NED. 
Wij, heren van Zichem. 
21u25 : BRUSSEL NED. 
Japan (dokumentaire). 
19u05 : NEDERLAND 1 
De russisch ortodokse kerk 
(dokumentaire). 
20u35 : NEDERLAND 1 
Een duidelijke zaak (tv-spel 
van Hans Keuls). 
12ul5 : BRUSSEL FRANS 
Face h la presse. 

Maandag 2 februari 

20u25 : BRUSSEL NED. 
Voor wie de doodsklok luidt... 
(film naar het werk van He
mingway). 
20u45 : NEDERLAND 2 
De psichologische test (tv-spel 
van W.F. Hermans). 
20u36 : BRUSSEL FR.\NS 
Situation 10 (de fuzxe van 
ACEC met Westinghouse). 
21n45 : DUITSLAND 1 
Ende einer Kommune (over 
het munchener antiteater). 
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ANDERE TIJDEN 

Volgende maand komt Engeland een 
voetbalwedstrijd betwisten — zo maar 
voor de « frim » — tegen onze nationale 
voetbalploeg. De match wordt gespeeld 
pp Anderlecht, omdat er daar meer 
sfeer, meer kontakt is met het publiek 
dan in het « koude » Heizelstadion. 
Daarenboven is de verlichting er beter 
— al is ze ook niet zo formidabel. Noch
tans is er op Anderlecht maar plaats 
voor een 30.000 mensen. Wij herinneren 
ons de jaren dat wij urenlang stonden 
aan te schuiven om aan een plaatske te 
geraken in het Heizelstadion, en lijk 
honden moesten vechten om er binnen 
te geraken toen de Engelsen met hun 
Swift en Lawton en Matthews (vriend 
van Jo Pannaye) naar Brussel kwamen. 
Toen moesten er genoeg mensen buiten 
blijven staan om het Anderlechtstadion 
te vullen. Men hoort wel eens zeggen 
dat de belangstelling voor voetbal nooit 
K) groot is geweest als tans. Maar hoe 
l^Jmt men dat te saam : toen was een 
stadion van 70.000 plaatsen véél en véél 
te klein. Nu is een van 30.000 plaatsen 
groot genoeg ? 

twistbaar en wetenschappelijk onver
antwoord « stuk ». Wij vragen ons nu 
af wat wij moeten denken over het kul-
tuurpeil en dus toekomst van een massa 
die voor haar betrachtingen en idealen 
geen betere simbolen kan vinden dan 
krachtpatsers. 

KING K.O. 

In de sport is alles mogelijk. Dus ook 
een boksmatch tussen Marciano en Cas-
sius Clay, al gaat het natuurlijk slechts 
om een handig gemonteerde film. Men 
laat beide boksers rustig een schijnge
vecht schaduwboksen en men plakt na
dien handig beide filmpjes samen daar
bij rekening houdend met alle eventua
liteiten. Dan wordt er een komputer bij-
gesleurd, die moet berekenen hoe hard 
de meppen aankomen, en vertellen wan
neer één van die meppen hard genoeg 
is om één van beide mannen naar drcv-
meland te zenden. In de match in kwes
tie berekende het tuig dat Marciano 
eerst naar de vlakte ging, maar nog net 
op tijd kon opstaan om King Clay met 
een formidabele oplawaai voorgoed te 
vellen. K.O.-oVerwinning voor Marciano 
dus en eerste K.O.-nederlaag voor « the 

king ». Moraal : hij had maar soldaat 
moeten worden. En : een (sportliefheb
bers) kinderhand is gauw gevuld. 

VERWACHT REZULTAAT 

Onze sportelite bij uitstek, de natio
nale hockeyploeg, is teruggekeerd uit 
Bombay, waar ze op kosten van minis
ter Parisis (maar met centen van u en 
ons) deelnam aan een tornooi. De uit
slagen waren maar zus en zo. Ze werden 
door de meeste kranten niet eens gepu
bliceerd. Maar zoals iedereen weet, het 
kwam hier niet op uitslagen aan, maar 
op studie, internationaal kontakt, eks-
perimenten. En zo bekeken is het een 
sukses geworden. Het hotel was niet zo 
heel erg tegengevallen. Onze jongens 
hebben een heleboel geleerd. Een paar 
spelers wierpen zich plots op tot vedet
ten met wereldklasse. In één woord, alle 
voldoeningen van ver van huis gespeel
de sportwedstrijden waren aanwezig. 
Nu moeten de hocheymensen dringend 
een eksperimenteel ploegske in elkaar 
timmeren voor een tornooi (zaalhockey) 
in Berlijn. Ge ziet het: hockey is wel de
gelijk dè sport voor de gewone man, als 
hij maar voldoende « konzjee » krijgt 
van zijn uiteraard sportieve baas. 

JAN DOGGAER 

Wji hebben Jan Doggaer hoogstens 
een paar keren ontmoet op « zijn » Ra
cing Mechelen en dat is al lang geleden. 
Wij kenden hem dus niet zo goed. Wij 
hebben hem altijd een heer met (voet
bal) principes gevonden, principes waar 
hij zelden of nooit van afweek, ook niet 
als de spelers het ogenschijnlijk al eens 
minder « deden ». Hij leek ons daaren
boven een man die met liefde alles deed 
voor zijn klub, maar die ook zeer goed 
besefte dat er buiten die klub en buiten 
de voetbalsport nog wel wat anders was. 
Nu, in de eerste dagen na zijn dood, le
zen wij hier en daar dat hij wel dit, 
en dat hij wel dat, maar dat hij met 
zijn stijfhoofdigheid aan de bazis lag 
van de moeilijkheden die Racing Me
chelen sedert enkele jaren kent. (En die 
het nu sedert zijn heengaan te boven 
komt ?) Wij zouden toch niet te rap 
zijn met dergelijke beweringen. Wie is 
er zeker van dat de moderne, zeer, en 
misschien té, kommerciële opvatting 
van de voetbalsport, op lange termijn 
heilzamer zal blijken te zijn dan die 
opvattingen die o.m. Jan Doggaer hul
digde ? 

DEGRADATIE 

Nieuws dat eigenlijk had moeten ip-
slaan als een bom en dat het uiteindelijk 
toch niet gedaan heeft omdat veel men
sen er zich aan verwachtten : grijze Eu
gene Steppe werd te Anderlecht, zo niet 
aan de deur gezet, dan toch serieus ge
degradeerd. Van sekretaris-generaal 
werd hij administratief sekretaris, zoge

zegd om gezondheidsredenen, al is hij 

Patrick Sercu heeft er zaterdag in het 
gents svortpaleis nog een titeltje bijge
daan Hij werd er europees kampioen. 

zo gezond als een viske. Het kom erop 
neer dat hij in het sportieve beleid van 
de klub — samenstelling van de ploe
gen, wedstrijden, transferten, enz. — 
niets meer in de pap te brokken heeft. 
Wij hebben met Steppe al wel eens een 
borrel gedronken, maar we kunnen niet 
zeggen dat wij hem een genie vonden. 
Niettemin vragen wij ons af — en dat 
zullen er bij Anderlecht wel meer doen 
— wie het beter zou gedaan hebben dan 
hij (Albèèr misschien ?), en wat men 
verwacht dat het er nu beter zal gaan, 
nu hij weg is. Wij schatten Steppe na
melijk toch hoger dan de zo beroemde 
raad van beheer van Anderlecht. 

VOORBEELD 

Sommige mensen zullen waarschijn
lijk stilaan de indruk krijgen dat wij 
hier dik betaald worden om de lof te 
zingen van onze minister van kuituur 
en sport, van Mechelen. Daar is noch
tans niets van waar. Maar we moeten 
het toch nog eens over hem hebben. 
Wij moeten het namelijk zeggen als het 
goed is. Welnu, de minister, die zopas 
zijn sportbiënnale — propaganda voor 
massasportbeoefening — l a n c e e r d e , 
geeft, blijkens foto's en artikels in de 
kranten, zelf het goede voorbeeld. Met 
zijn medewerkers van het bestuur van 
lichamelijke opleiding en andere goede 
diijgen in die aard, gaat hij iedere week 
een uur trainen in het sportcentrum 
van Eisene. En dit volgens het oefen
schema « fit-o-meter », uitgewerkt door 
Bloso (en door iedereen te verkrijgen, 
dus warm aangevolen). Wij kunnen ho
pen dat het land als één man achter 
zijn minister zal staan en entoeziast zijn 
voorbeeld zal volgen. 

SIMBOLEN 

Men vraagt zich dikwijls af hoe het 
mogelijk is dat sportvedetten, die 
slechts grote dingen verwezenlijken op 
het bijna primitieve vlak van de fizieke 
kracht, zó populair kunnen worden met 
hun voor de gemeenschap totaal nutte
loze krachtpatserijen, dat zij zowaar het 
voorwerp worden van je reinste afgode
rij, en hun aanbidders tot echte histerie 
kunnen brengen De « gazettenzever » 
alleen kan dat niet bereiken. Het moet 
ergens verband houden met wat de No
belprijswinnaars verleden week voor de 
tv vertelden : « de massa heeft simbolen 
nodig en zal die dan ook scheppen, sim
bolen waarin zij haar betrachtingen en 
onbereikbare idealen meent gekonkre-
tizeerd te zien — overigens ten onrech
te, maar kom . ». Dergelijke simbolen 
waren de eerste maanreizigers, volgens 
de geleerden, al waren zij in de grond 
slechts de « helden » in een moreel be-

En maar heffen ! Voor iemand als Re
ding maar een koud kunstje. Onze foto: 

de laureaat die de trofee torst. 

Frans van Mechelen, minister 
van Nederlandse Kuituur en 
Sport, heeft met veel zwier en bij
na waarachtig klinkende welspre
kendheid zijn sportbiënnale gelan
ceerd. Wij hebben het daar al bon
dig over gehad en de meeste bla
den hebben in het lang en het 
breed uiteengezet waar het om 
gaat. Het volstaat hier dus te zeg
gen dat het de bedoeling is dat al
le mensen — ouden en jongen, le
nigen en stijven, mannen en vrou
wen — een klein beetje aan sport 
zouden gaan doen, niet door eens 
meer achter een of andere afslui
ting te staan krijsen of nog enke
le pinten bier meer te gaan hijsen 
aan de toog van een van onze on
telbare sportstaminees, maar door 
zelf ook al eens een eindje te gaan 
lopen, een beetje in het water te 
« dabben ». de schaatsen eens aan 
te binden, al eens tegen een bal 
te trappen of te slaan, een stukje 
te fietsen. Niet met de bedoeling 
een vedette met late roeping (en 
bijhorende vergoedingen) te wor
den, maar doodgewoon om een 
gezonde vrijetijdsbesteding te 
vinden en omdat het nodig is dat 
wij onze fameuze kuituur wat 
aanvullen met meer zorg voor lijf 
en leden en gezondheid op licha
melijk en geestelijk gebied, met 
wat meer lichaamskultuur in één 
woord. Doodgewoon omdat het ab
soluut nodig is dat de massa « de 
tweede sportweg » opgaat, zoals 
Sporta het al lang vóór minister 
van Mechelen in de woestijn pre
dikte. 

Wij hebben daar niks anders 
op te zeggen dan dat het scherp 
gezien is. Het komt er nu echter op 
aan die mooie ideeën uit te wer
ken. Iedereen is het erover eens 
dat wij te weinig aan sport doen. 
Maar wie kan er aan verhelpen ? 

NIET ZO 
GEWELDIG 

Men heeft onlangs te Brussel 
'n grote vergadering gehouden, om 
te onderzoeken wat men kan doen 
om Jef en Sus en Marie tot de ak-
tieve sportbeoefening te brengen. 
En met heeft allerlei middeltjes 
voorgesteld. Met enorm veel goe
de wil, waarvoor wij heus het no
dige respekt kunnen opbrengen. 

Maar wij zouden van KWIJÏI niet 
zijn, als wij op de meeste van die 
voorstellen niets aan te merken 
hadden. 

Wij hadden de indruk dat men 
daar te Brussel vooral de hersens 
zat te pijnigen om iets te vinden 
dat indruk maakt, iets spektaku-
lairs, iets sensationeels, iets dat 
tot de verbeelding spreekt, iets 
waarover in de gazet geschreven 
wordt. Wij gaan drie keer rond 
de wereld schaatsen. Wij gaan 
veertien dagen onafgebroken 
zwemmen. Wij gaan het gewicht 
van de piramide van Cheops ver-
sleuren. Wij lopen zolang en zo
ver. Wie zegt straffer ? 

Massale organizaties, grandioze 
demonstraties, fantastische publi-
katies, onvergetelijke prestaties, 
indrukwekkende realizaties. 

Welnu, wij geloven niet dat het 
dat is wat wij nodig hebben. 

Ten eerste omdat wij vrezen dat 
de grootsheid waarmee men de za
ken wil zien, niet van aard is om 
de van de sport vervreemde man 
of vrouw aan te lokken. Waarom 
zou iemand die in geen dertig jaar 
niet meer ging pwemmen het gaan 

doen, nu hij de kans krijgt in de 
nacht van dinsdag op woensdag 
tussen twee en drie uur ? Zal ie
mand die eerst moet leren schaat
sen, zich aangetrokken voelen 
door een aflossingswedstrijd van 
100.000 km lang ? Wij denken ten 
tweede dat men er « aan het naast 
rijden » is, omdat men heel de 
zaak aan het verschuiven is naar 
het terrein van sensatie en spek
takel, zijnde het terrein van de 
beroepssport of, zo men wil, de 
sektor die er nooit in geslaagd is 
de gewone man te winnen voor 
aktieve sportbeoefening en dat 
ook niet tot zijn taak hoeft te re
kenen. 

In plaats van het allemaal zo 
geweldig te maken, zouden wij, 
met onze simpele geest, het alle
maal veel simpeler willen zien. 
Het komt er naar onze bescheiden 
mening niet op aan de belgische 
bevolking — te vergeefs — warm 
te maken voor een aflossingskoers 
rond de wereld, maar voor een 
verplaatsing naar sigarettenwin-
kel of stamkroeg per velo in plaats 
van per wagen. Wij zouden het 
een sukses vinden als onze tieners 
in het middelbaar onderwijs tij
dens de lessen handenarbeid niet 
enkel papiertjes zouden vouwen, 
maar ook al eens zware lichamelij
ke arbeid doen. Zou het onmoge
lijk zijn in onze vele goede dor
pen een soort wandelklub op te 
richten om iedere week een min 
of meer stevige mars, al naar de 
aard der deelnemers, te organize-
ren mét onderweg 'n goeie pint — 
waarom niet 1 — en een woordje 
uitleg over wat in heg en steg te 
zien is ? 
Wij zouden dus rap kontent zijn. 

in de hoop dat dat kleine beetje 
bereikbaar is. Wat van de vele 
grote projekten, vrezen wij, niet 
kan gezegd worden. 



Ons Erfdeel s toot niet In do por t l jpo l i t ie lc 
N ie t u i t mispri jzen. Gewoon omdat het wat 
onders is. Een driemaandeli jks kul tureel t i j d 
schr i f t met een zeer grote aandacht voor een 
olgemeen-nederlandse t a a l - en ku l tuurpo l i -
t iek . Ons Erfdeel informeert over alles wat 
van belang is in het kul turele leven in ge
heel de Nederlonden. De gebieden woar onze 
ku i tuur vanouds een belangri jke rol heeft 
gespeeld, zoals Frons-Vlaanderen, genieten 
de speciale aandacht. En wat belangri jk Is : 
Ons Erfdeel s taat volkomen onafhankel i jk en 
probeert eerl i jk, open en objekt ief iedereen 
oon het woord te laten komen die bezorgd Is 
em de bloei en de verbreiding von onze k u i 
tuur in de breedste z in . Ons Erfdeel Is een 
stuk kul turele integrat ie In de p rak t i j k No 
lektuur gooi je Ons Erfdeel niet weg. Je leent 
het zelfs niet groag u i t . Je wil het echt niet 
meet missen. Toch kost een abonnement 
slechts 200 fr. voor 4 f raai verzorgde num
mers von ieder 192 blz. Knip de hieronder 
staande bon ui t en stuur hem op Wi j ver
wachten er veel u i t « WIJ » I 

BESTELBON TOEZENDEN A A N i 
Centrale odministrot le Ons Erfdeel, 
8530 Rekkem. 

Ik wens een abonnement op de 13e too i -
gong van Ons Erfdeel en stort heden 
200 f r . op giro 58.93.45 von 1. Deleu 
te Rekkem. 

Naam t 

Straat en nr. t 

Postnr. en plaats • • • 

Bouw mee aan het nederlands onderwijs te Brussel 
DAT DOET ü DOOR 

Ofwel loten te kopen van de 

GROTE T0MB01_A VOOR NEDERLANDS
TALIGE VRIJE SCHOLEN ten gunste vaii 
het Jan-van-Ruusbroeckkollege te Brussel 
2 en de Lutgardisscholen te Eisene en te 
Etterbeek. 

7000 WAARDEVOLLE PRIJZEN 

Topprijzen : 1 X 250.000 f r. in obligaties 
E3 
1 auto Opel Rekord Coupé 
1.900 + taks 
1 auto Morris Minor Cooper 
+ taks 

1 lot kost 20 fr., 6 loten : 100 fr. 

TE VERKRIJGEN : 

# door storting op postrekening nummer 
15.47.15 van het Lieven Gevaertfonds 
te Antwerpen. Uw bi l jetten worden U 
dan via de post toegezonden. 

# aan alle winket ten van de agentschap
pen van de Kredietbank. 

# aan alle winket ten van de Kristeli jke 
Mutual i te i ten. 

TREKKING : 28 FEBRUARI ! 
WEEST BIJ DE WINNAARS EN W I N DE 
VLAAMSE SCHOLENSTRIJD TE BRUSSEL 

Ofwel door rechtstreekse financiële steun 

aan het VLAAMS ONDERWIJSCENTRUM 
BRUSSEL 
Het onderwijscentrum stond ten dienste 
via z i jn permanent sekretariaat, Troonstr. 
125 te Brussel, van waaruit tal van in i t ia
tieven werden genomen : verspreiding van 
brochures en gidsen van de nederlandsta-
lige scholen in Brussel-Hoofdstad, kontrole 
op de oprichting van de taalwetscholen 
in het Brusselse, aanbrengen van grote 
plakbrieven op strategische plaatsen, sa
menwerking met de B.R.T., met de pers, 
met de kultuurverenigingen, tussenkoms
ten allerhande, steun aan privé-init iat ief, 
kontakten met Verbond van Vlaams Over
heidspersoneel, Vereniging Vlaamse Stu
denten, kortom EEN PRIKKELENDE, 
STEUNENDE EN VOORLICHTENDE 
WERKING TEN VOORDELE V A N HET 
NEDERLANDS ONDERWIJS IN BRUSSEL-
HOOFDSTAD. 
Financiële steun werd verleend aan alle 
initiatieven tot ui tbouw van het neder-
iandstalig onderwijs in het Brusselse op 
bazis van een 50/50-verdel ing {officieel 
onderwijs/gesubsidieerd vr i j onderwi js) . 
U KUNT DAT OOK DOOR STORTING 
V A N GELIJK WELK BEDRAG OP POST
REKENING NR. 1543.68, VLAAMS ON
DERWIJSCENTRUM • 1050 BRUSSEL. 

HERMES 
SGH^L 

Zuidlaan 54, Brussel 

Volledige 
secretariaatkursussen 

STENO- en DACTYLOGRAFIE 
in v ier talen 

BOEKHOUDEN 

MODERNE TALEN 

HANDELSCORRESPONDENTIE 
ENZ. 

DAG- EN AVONDLESSEN 

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

DE school waar Vlamingen 
zich thuis voelen 

Belangrijke distributiefir

ma in 

BRABANT 

wer f t aan voor a fde l ing 
voedingswaren : 

3 DAMES - 3 HEREN 

voor op le id ing lokale a fge-
vaarden. 

W i j vragen 

goed voorkomen - 2-tal ig -
verkoopservar ing - wagen 
en te lefoon. 

Wij bieden 

vo l l . op l . publ . steun - vast 
loon 10.000 f r . + RMZ -
proc. wagenvergoed ing. 

Schri jven blad met curr. v i t . CR 

Aanbevolen 
Huizen 
P A P Y R U S 

Boek- en Papierhandel 
Zaakvoerder : Fons Labeaö 

de Ribaucourtstraat 7 
(nabi j het Sint-Jansplein) 

Sint-Jans-Molenbeek - Brussel 8 
Telefoon (02)28.87 09 

Aanbouw-KEUKENS 

Specialist : H . D O X p.v.b.a. 
Carnotstraat 135, An twerpen 

tel . 35.17.14 

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

toestel len tegen 
groothandelspri ls 

Manége « VOLMOLEN > 
Opoeteren (L.) 

Paardenpension - Rijlessen • 
Wandel ingen 

Restaurant-Bar-Zwembad-
Camping. 

TEL. (011)648.34 

Tapijten CASPERS 
Mechanische en Perzische 
Tapijten - Vloerbekledingen 

Gentsestraaf 6, AALST 
Tel (053)291.89 

AL AL KEUKENS GLASAL 
Fabrieken te Ramsdonck 

fe l . 015/714.47 
Vochtbestand - Vuurvast 

Mat ige pri js 
Voor West-Vlaanderen : 

DE MEYER Walter 
Bruggestraat 136, Zwevezele 

teL 051/612.84 

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

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

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

11.995 f r . i.p.v. 16.995 f r . 
Andere merken grootste kor t ing 

« PIET POT » 
Antwerpen 's gezell igste 

Bierkelder 
Grote Pieter Potstraaf 4 

(b i j 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 Brugman* 

3-2-68 

Onze brosjure 

« VAKANTIEWONINGEN » 

is verschenen ! 

Tussen de meer dan 700 v^oningen is ook iets 
voor U ! 

Verschillende appartementen en villa's zi jn reeds 
verhuurd. 

Rezerveer nu ! 

Vlaamse Toeristenbond, St-|akobsmarkt 45-47, 

ANTWERPEN, dienst Vakantiewoningen. 

Tel. : 03-31.09.95 - app. 23. en 48. 

SURDIAC-Centraal 

meer kamerverwarming 

' BULEX - TRI -MATIC 

SANITAIR 

K. Verschraegen 

Dr. Em. Maeyensstraat 36 
ST. AMANDSBERG 
Tel. (09)28.45.05 

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 

Sociaal ekonomisch 
ontwikkel ingsplan 

Naar Vlaamse welvaart 
door Vlaamse macht 

De Zuldnederlandse 
taalgrens 

Standpunt van de Volksunie 

Totaal 1 

30 F 

15F 

20 F 

10F 

10F 

25 F 

5F 

30 F 

10 F 

215 F 

Gun uzelf 
een nieuwjaarsgeschenk 1 
De 10 brosjuren 
In 1 pakket • 150 F 

Xe storten op g i ronum. 1476.97 
von Volksunie, vzw, Brussel 1 , 
Tiet vermeld ing op de strook van 
de reden der betal ing. 
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PERS 

«Wat onderligt zal bovenslaan» Is 
eea oud gezegde, dat de limburgse mijn
werkers zich dezer dagen herinneren. 
Terecht sloegen ze er vorige vrijdag op 
los, als in een schaamteloze uithonge-
ringspolitiek de «progressieve» C.V.P.-
B.S.P.-regering naar 19de eeuwse ge
woonte via de honger de arbeiders wil
de dwingen terug aan hei werk te gaan. 
«Bergop» schreef ooit Julien Kuypers 
over de strijd van de eerste socialisten. 
«Hoogkruipen, laagvallen» past dan 
wel op de B.S.P.-profiteur met de heer
sersnaam Lou Major. Die is e r in ge
lukt De Saeger uit de ministersaktuali-
teit te verdringen. Zijn «fascisten» te
gen de B.R.T.-reporters en «ze kunnen 
alles uitleggen» over de mijnwerkers 
die hun premie opeisten waren wel 
spdttakulair, maar niet erg «populair». 

LINKS 

Zelfs de brave jongens van «Links», di» 
indertijd de konsekwentie niet konden 
opbrengen van die van «La Gauche», 
vmden de houding van stakingsbreker 
Major toch wat té gortig. Zij klagen 
hem echter aan in die smeektoon die 
spijtig genoeg ook bepaalde B.R.T.-men-
sen in hun brief gebruikten. Ik denk 
dat zij zich vergissen. Een brutale vle
gel als Major moet aangepakt worden 
op de enige manier, die aan zijn inner-
ijk beantwoordt. 

«Louis Major is wel snel veranderd. 
Vaar is de tijd dat hij als zeer verdien-
telijk vakbondsleider telkens op de 
ires stond bij elk sociaal konflikt. Waar 
s de tijd dat hij een weerbarstige rege-
ing of een onwillig patronaat toesnauw-
Ie : als er geen geld is, dan zoekt ge 
iet maar. Dat was de taal van een vak-
jondsleider. Maar ja, Louis Major is nu 
ninister geworden, en dan nog van Ar-
)eid en Tewerkstelling, en hij moet in 
lie plechtige funktie ambtshalve tegen 
ie stakingen zijn. Zelfs al moet hij 
laarvoor zijn vroegere kameraden in 
ie vakbond in de wind zetten, zelfs al 
moet hij zich daarvoor ontpoppen als 
*en stakingsbreker 

»... Mag ik Louis Major een dienst 
tragen ? Zou hij niet bereid zijn dit 
mvruchtbaar en anti-socialistisch gedoe 
»P te geven om zich voortaan bijvoor
beeld op te werpen als bemiddelaar in 
liet geschil"' Dan zou hij zich bepaald 
auttig kunnen maken, nuttiger dan hij 
ïich tot nog toe heeft betoond.» 

GAZET VAN ANTWERPEN 

Het komt niet alleen van ons. «Uit-
hongeraars» zij de heren van de rege-
wilden ze de staking breken. Nu ze na 
ring. Met negentiendeeuwse metoden 
de incidenten dan toch bijdraaiden wat 
de eindejaarspremie betreft hebben ze 
geen respekt verdiend. Toonden alleen 
maar dat hun lafheid nog groter is dan 
hur politiek cinisme. 

«Vrijdag hadden zij, ondanks alles, 
gehoopt dat de mijnen toch de einde
jaarspremie zouden uitbetalen, waarop 
zij recht hebben sinds december. Maar 
in Brussel werd beslist die premie 
slechts uit te keren aan wie aan het 
werk was. Dus alleen aan stakers, die 
de strijd hebben opgegeven. Zodra be
kend werd dat dit inderdaad het geval 
was, zijn de incidenten begonnen. 

»Men kan die beslissing nu motive
ren zoals men wenst, het blijft een 
nieuwe flater, die eens te meer getuigt 
van onbegrip voor de toestand bij de 
limburgse mijnwerkers. Het is een be
slissing, die de indruk heeft versterkt 
dat men de stakers c^ de knieën wil 

dwingen, wetend dat zij geen inkomen 
hebben. Dit doet terugdenken aan een 
eeuw geleden, in de « état gendarme», 
toen alle sociale problemen werden ge
regeld met machtsvertoon en daarmee 
gepaard gaande drukkingsmiddelen ». 

HET LAATSTE NIEUWS 

«Of de operette van het verdwenen 
telegram». «Wij hebben het ver
stuurd», jankten de in paniek geraakte 
vakbondleiders. «Niets ontvangen» zei 
Eyskens koelweg. De komedie was 
groot. Toen ze het water zagen stijgen 
zijn de heren dan toch maar beginnen 
nahollen. Ook daar volgen de schadu
wen. 

«Het zijn integendeel de vakbonden 
die in de mijnkommissie tot afpersing 
hebben besloten door de premie enkel te 
gunnen aan de arbeiders die vrijdag het 
werk zouden hervat hebben. Ministers 
Bertrand en Leburton hebben niets an
ders gedaan dan dit beaamd. Er is van
wege de vakbondsleiders een flinke do-
zis schijnheiligheid nodig, en paniek, om 
zonder blikken of blozen hun rokje te 
keren. De regering gaat echter niet vrij
uit. Reeds donderdagavond wilden de 
vakbonden op hun oorspronkelijk stand
punt terugkomen. Zij voelden aan, dat 
hun beslissing een averechtse uitwer
king zou hebben, zoals vrijdag is gelDle-
ken. Maar het ministerkomitee was te 
zeer begaan met eigen aanzien en met 
de eisen van waalse werkgevers om 
zich openbaar te durven tegenspreken. 

»De ware schuldigen zijn aldus vol
doende gekend, men moet ze niet aan 
de mijnpoorten gaan zoeken.» 

der inkomen zitten. Akkoord, maar pre
cies de bereidheid om deze ellende te 
doorstaan, toont voor elkeen aan dat het 
hier mensen betreft die het sarren beu 
zijn, — en daarmee wordt bedoeld : het 
sarren door hautaine, konservatieve, 
paternalistische vakbondsleiders, die 
volledig de plaats van de vroegere 
werkgevers hebben ingenomen — 
helaas, ook in de haatgevoelens van de 
limburgse mijnwerkers. Dergelijke vak
bondsleiders staan voor het alternatief : 
zij gaan, nu, onmiddellijk, en redden zo
doende misschien nog iets van het vak
bondswezen in hun gewest, of zij sleu
ren in hun hoogmoed het vakbondswe
zen tijdelijk met hen mee in hun onder
gang. «De staking in Limburg en de 
dramatische gevolgen ervan voor de 
mijnwerkersgezinnen is iets, dat nie
mand onverschillig kan laten», schrijft 
« Het Volk ». Het ware reeds meer dan 
voldoende als de vakbondsleiders daar 
niet onverschillig voor bleven, en de 
« dramatische gevolgen » niet langer ci-
nisch hoopten te exploiteren.» 

HET VOLK 

DE NIEUWE 

En uit deze onverdachte hoek worden 
de verantwoordelijken bij hun naam ge
noemd. Vakbondleiders, vastgeroest in 
het belgische sisteem. 

«Het Volk» gewaagt van een «uitzicht
loos drama». Daarmee wordt de ellen
de van de mijnwerkers en hun gezinnen 
bedoeld, die nu al de derde week zon-

LA LIBRE BELGIQUE 

De franstalige pers onthulde reeds 
vroeger hoe het achter de schermen zat 
in de limburgse staking. Siegers, Schil-
dermans en ko zijn V.U.-duister-
lingen die zo maar 20.000 mijnwerkers 
weten te hanteren. Een nog duisterder 
samenzwering wordt door de « Libre » 
geopenbaard. Die staking is in feite ge-
organizeerd om onze Jef Olaerts, burge
meester van Genk te maken. Zo dat we
ten we dan ook weeral. 

« Kortom, de beweging is sinds het be
gin ondersteund door de Volksunie en 
enkele leden van de P.V.V., oppozitie-
partijen die zich altijd klaar houden om 
de taak van de regering te komplikeren, 
wat niet zo fraai is. Zonder er dan nog 
rekening mee te houden dat de gemeen
teverkiezingen naderen en dat in Genk 
de volksvertegenwoordiger van de 
Volksunie, Jef Olaerts die eertijds reeds 
een schepenmandaat ontving — meer 
dan 25 jaar geleden — er nu ongetwij
feld op hoopt de burgemeesterssjerp te 
omgorden ». 

Dortmunder THIER BRAU 
KOOPT, HUURT EN BOUWT GANS BELGIË DOOR 

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

Kontich 2400 zitplaatsen 
Torhout 2000 » 
Drongen (langs autobaan) 

NIEUWE GERANTEN 
TWEETALIGE REIZIGER 
en ERVAREN KELNERS 
worden voor deze zaken 

gevraagd 
Schriftelijke aanmelding met curr. vitae bij Abts, 

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, fansvliet 19. Antw. 

Deuren 21 uur - Parkeerplaatsen In Harmoniepark zelf. 
Ons TOrste avondfeest ging vorig ]aar door In Chantilly-Century t een ongelooflijke 
geestdrift - entoezlaste perskommentaar - een propvolle laaj. 
Tans kan In de zeer ruime zaal van de Harmonie aan een groter aantal plaafsaan-
vragen gevolg gegeven worden. 

Dank zij de staking van de Limbur-
gers, heeft het A.C.V.-blad dan ontdekt 
dat er nog wraakroepende toestanden 
bestonden in de mijnsektor. Of informa. 
tie m de omgekeerde zin. 

« De konferentie moet het loonpro-
bleem m de limburgse mijnen en de ar
beidsvoorwaarden die er heersen gron
dig onderzoeken. Verder in dit blad pu
bliceren wii een gesprek met een miin-
werker die twintig iaar dienst heeft in 
de limburgse steenkolenniiverheid. Wij 
erkennen dat zijn onthullingen, bv. wat 
betreft het verlet dat de arbeiders wordt 
aangerekend wanneer zij in de onder
grond gekwetst worden en verzorging 
nodig hebben, ons getroffen en verbijs
terd hebben. Wij zijn er van overtuigd 
dat een grondig onderzoek naar de el
lendige toestanden die nog heersen in 
de limburgse kolenmijnen, toestanden 
waartegen de arbeiders zich weerloos en 
hulpeloos voelen en die uit dien hoofde 
aan de oorsprong van de malaise liggen, 
op een eventuele arbeidskonferentie eni
ge sensatie zullen veroorzaken ». 

WALTER LUYTEN. 

Restaurant 

WALLEBEKE 
Rijksweg Gsnt-Kortrljk 

A.STENE - DEmZB 
*$ Ifaandao» pêaloten J 

Groepen en maatschappijen 
allerhande I I I 

Speciaal voor U bedacht. 

IEDER D O R T M U N D E R 
THIER BRAU HOF 

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

INTERESSANT 

Avondmaal op vrijdag, 
zaterdag of zondagavond 

in een gezellige sfeer. 

Nadien krijgt U gratis gedu
rende 5 uur een der beste 

Oberbayern orkesten. 
Middag- en avondmaal In greep 

gezellig, fl|n, goed en goedkoop^ 

De grote specialiteiten zl]n i Ochsen-
tchwanztuppe • Hongaarse goelas] • 
Eisbein mit Sauerl<r̂ '.< K|p „ „ | , , | 
•pit - Krarl • i», da„ |„ 

Inl ichtingen ter plaatse 

THIER BRAU HOF 
Leuven . Tet. (016)46311 

THIER BRAU HOF 
Hulste Tel. (056)71536 

THIER BRAU HOF 
Antwerpen Tel. (03)312037 

DE KLAROEN 
Aalst • Td. (053)22853 

THIER BRAU HOF 
Niauwbrugstr. 28, BmtMl 1 

Tal. (02)18.74.89 

i 



bewegi 
ANTWERPEN 

Antwerpen (stad) 
DIENSTBETOON 

Op het sekretar iaat tijdens 
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. 
JEUGDVERGADERING 

Aangename inspraakavond 
op maandag 9 febr. om 20u30 op 
ons sekretariaat . Wetstr. 12 
Antw. U kan onze mandataris
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 sekretariaat der 
afdeling Wets t raa t 12 Antw 
Bosin stipt om 20u30. 

KOLPORTAGES 
Op L.O. op zondag 22 februa

ri Ver t rek om 10 u. Kleine 
Tunnel op L.O. Vergezeld van 
radiowagen. 

Uitdeling van pamfletten op 
zaterdag 7 februari op de bi-
zonderste plaatsen der stad. Bij
eenkomst lokaal Tyrol om 14 u. 
De inhoud der pamfletten loopt 
over de luchtverontreiniging te 
Antwerpen. 

DANSFEESTEN 
We raden onze leden aan deel 

te nemen aan he t dansfeest op 
4 maar t op L.O. inkom 40 fr. 

Er kan ook deelgenomen wor
den aan het dansfeest «Vroe
ger en Nu », galafeest in de zaal 
Harmonie op zat. 21 febr. 

Berchem 
LEDEN- EN SIMPATIZAN-
TENVERGADERING 

Vrijdag 20 februari 1970 te 
20 uur in de zaal Limburgia, 
Beornaerts traat 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. 

Borgerhout 

ABONNEMENTEN- EN 
LEDENSLAG 

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

Senator Edgard Bouwens zal 
op de volgende ledenvergade
r ing handelen over « De Volks
unie en het nieuwe regerings-
plan in verband met de ge-
meenschapsproblemen ». 

Vrijdag 13 februari te 20.30 
uur in de Nieuwe Carnot, (bo
venzaal) Carnotstraat 60. 

GELUKWENSEN 
Onze trouwe leden de hr. en 

mevr. Florent Raeymaekers-
Van Puyvelde, melden ons het 
huwelijk van hun zoon Henri 
met mejuffrouw Monique Fer
ny. 

Deurne 
OVERLIJDEN 

Te Deurne overleed de heer 
Jef Stryckers, dr. in de rechten, 
oud-strijders 1914-18, oud-ge-
meenteraadslid van de stad 
Antwerpen, oud-voorzitter van 

de Vlaamse konferentie bij de 
balie van Antwerpen, echtge
noot van mevrouw Anna De-
nyn, geboren te Hoogstraten op 
5 september 1892. De begrafe
nis had op wens van de overle
dene plaats in de s t r ikte inti
miteit. We betuigen de acht
bare familie onze oprechte ge
voelens van deelneming. 

Edegem 
HUWELIJK 

Vrijdag 30 januari is Kris De 
Boel in het huwelijk getreden 
met Ann Moorthamer uit 
Burcht. Harteli jke gelukwen
sen. 

KOLPORTAGE 
Vandaag, 31 januari kolpor-

tage met het weekblad « WIJ » 
in de Collegewijk. Afspraak 
om 14 uur aan het College : 
Rombaut Keldermansstraat . 
DANSFEEST 

Harteli jke dank aan de bijna 
vierhonderd danslustigen op 
ons dansfeest van verleden 
week. De lijst der milde schen
kers zal in het Kontaktblad 
worden opgenomen. Winnen 
een prijs : de toegangska arten 
met de nummers : 1017 - 1031 -
1034 - 1035 - 1038 - 1039 - 1041 -
1043 - 1044 - 1047 - 1068 - 1095 -
1097 - 1102 - 1103 - 1104 - 1114 -
1138 - 1144 - 1157 - 1158 - 1159 -
1186 - 1193 - 1247 - 1254 - 1258 -
1284 - 1295 - 1300 - 1317 - 1373 -
1318 - 1339 - 1346 - 1359 - 1364 -
1365 - 1409 - 1411 - 1417 - 1452 -
1456 - 1462 - 1465 - 1482 - 1495 -
1504 - 1506 - 1507 - 1532 - 1535 -
1538 - 1541 - 1543 - 1549 - 1298 -
1299. 

Prijzen af te halen bij Jan 
Muys, Elsenborghlaan 1 Ede
gem. 

G e e l 
VERDAAGD 

Ingevolge onvoorziene om
standigheden 'ivordt de voor 6 
februari voorziene ledenverga
dering een week uitgesteld. Ze 
zal plaats hebben op vrijdag 
13-2-70 om 20 u. 30 in lokaal 
« Toerist », Markt te Geel. 

H e i s t - o p - d e n - B e r g 
Booischo t - Ha l l aa r 
DERDE VLAAMSE NACHT 
DER ZUIDERKEMPEK 

Na de twee vorige «nacht-
suksessen » richt 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 Coeckel bergs en The 
Purple Bus. 1500 zitplaatsen 
Bijdrage : 50 fr. 

H e r e n t h o u t 
LEDENFEEST 

Ons ledenfeest werd onder 
alle oogpunten een sukses. Het 
voortreffelijk menu viel ten 
zeerste in de smaak. Volksver
tegenwoordiger Jo Belmans 
zette ons 150ste lid in de bloem
pjes en belichtte verder de pro
pagandistische waarde van de 
ledenwerving. Senator Edg. 
Bouwens, eregast van de 
avond belichtte in zijn tafelre
de de grote problemen Lim
burg en de Havenproblematiek. 

Sekretaris J. Dillen bracht 
de optimistische noot. 

De flink met prijzen gestof
feerde tombola zorgde voor me
nig aangename verrassing ter
wijl Hans Swinnen er de 
stemming inhield. Ons 163ste 
lid werd deze avond ingeschre
ven. Proficiat aan allen ! 

Kontich 
BOETEFONDS STEKENE 

Gezellig samenzijn en lekke
re hutsepot tegen 50 fr op za
terdag 21 februari a.s. te 17 u. 
in 't lokaal Alcazar, Mechelse-
steenweg, 22 Kontich, tel. : 
53.13.52. Inschrijvingen op voor
noemd adres. 

Mechelen (arr.) 
ARRONDISSEMENTSRAAD 

De arr. raad houdt zijn maan
delijkse vergadering op vrijdag 
13 februari om 20u30 in «De 
Dageraad», Hallestraat, Me
chelen. Bespreking van de ont-
werp-besluiten van het kongres. 
ARR. KADERDAG 

De jaarlijkse arr. kaderdag 
gaat door op 28 februari om 
14u30 in «De Dageraad », Hal
lestraat Mechelen. Onderwerp : 
de gemeenteraadsverkiezingen. 
Alle bestuurs- en kaderleden 
houden van nu af deze datum 
vri j . 

Merksem 
DE JONGEREN 

Ars Crea 2000, de jongerenge-
meenschap te Merksem, belegt 
op 12 februari, te 20.30 uur in 
de zaal van het Vlaams Huis 
Tijl, Bredabaan 298, een ge-
spreksavond voor de jongeren. 
MOBILIZATIE 

Zware finantiële lasten zul
len wij dit verkiezingsjaar te 
dragen hebben. Wie wil op het 
sekretariaat of de donderdag
avond in Tijl een steunlijst af
halen om bij geregelde bezoe
ken aan leden of simpatizanten 
de nodige munit ie helpen bij 
elkaar te brengen. Enkele van 
onze mensen zijn daarmee be
zig en zijn entoeziast over de 
goede ontvangst ! 
KULTUREEL WERK 

De voorzitter van de Vlaam
se Kring Groeninghe Merksem, 
doet een beroep op ons voor 
medewerking op kultureel 
vlak. Voor alle inlichtingen : 
Voorzitter Rik Geelen, Alb. 
Meulemanstraat 22. 
DEELNEMING 

Aan onze oude vriend en ka
meraad Gust Van de Poel bie
den wij ons oprecht medevoe-
len aan bij het onverwacht en 
te vroeg heengaan van zijn 
vriendelijke en moedige echt
genote Josephine. 

Dappere vrouw, vele jaren 
moest zij wachten op haar echt
genoot, gekerkerd door de hate
lijke en onmenselijke belgische 
repressie. Al die jaren moest 
zij haar echtgenoot steunen en 
werken om haar drie kinderen 
groot te brengen. En nu de 
Gust enkele jaren terug thuis 
is, komt een onverbiddelijke 
ziekte op enkele maanden een 
einde stellen aan dat beetje ge
luk dat nog voor die twee men
sen was weggelegd. 

Mortsel 
VLAGGEN AKTIE 

Een nieuwe voorraad « leeu
wenvlaggen » is in bestelling. 
Wie nog geen vaandel bezit 
(raam of mast) (1,50 m. x 1,50 
m. - i jzersterk-kleurvast) moet 
beslist in 1970 overgaan tot de
ze aankoop. - Pri js 195 fr. 

Bestel bij Wim Claessens -
Liersesteenweg 197 - Mortsel 
(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. 

Turnhout 
VOORDRACHTCIKLUS 

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

Vorselaar 
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. 

Wilrijk 
AKTIE TEGEN 
LUCHTBEZOEDELING 

De bros jure, uitgegeven door 
senator Jorissen, werd op 10.000 
exemplaren verspreid in de ge
meente. Een aktie als deze sluit 
perfekt aan bij het tema van 
ons laatste kongres : « voor een 
leefbare wereld ». Zij bewijst 
eens te meer dat de Volksunie 
zich ook nog met andere dan 
taalproblemen bezighoudt. 

Westmalle 
2de KEMPISCH V.U.-BAL 

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

BRABANT 

Anderlecht 
DRUKKE AKTIVITEIT 
1. Maandelijks verspreiden op 
enorme schaal van het strijd-
blad Vlaamse Belangen. 2. In
tensieve kampagne van leden
en abonnementenwerving. 3. 
Algemene vergadering op 6.2.70 
te 20 u 15 in lokaal Ravenstein, 
Ninoofsesteenweg te Ander
lecht. Dagorde : strijdplan en 
kandidatenlijst gemeentever
kiezingen. 

Halle 
AKTIVITEITEN 

De afdeling nodigt alle sim
patizanten en belangstellenden 
uit Halle en omgeving uit op 
haar eerstvolgende aktiviteiten. 

Vrijdag 20 februari : spreek
beurt door volksvertegenwoor
diger Mik Babyion (Roeselare) 
over « Gemeentepolitiek ». Mu
zikale omlijsting door de aal-
sterse luister-liedjeszager Jan 
De Wilde. 

Zaterdag 4 april : dansfeest 
met het orkest «The Musical 
Friends ». 

1. van Overstraeten 

Hoofdredakteur 

Al le br iefwissel ing voor 
redaktie naar : 
Rotatyp, Sylvaln Dupuislaan 
110 Brussel 7 Tel 23.11.98 

Beheer 
Voldersstraai 71 Brussel 1 
rel (02)125.160 

Al le klachten voor met ontvan
gen van blad op di t adre». 
Jaarabonnement : 300 fr. 
Half jaarl i jks 170 fr. 
Driemaandeli jks . 95 fr. 
Abonnement bui tenland • 

480 fr. 
Stounabonnement 820 fr, 

(m in imum) 
Losse nummer t 8 fr 
Al le stort ingen »ooi net blad 
op postrekening 1711.39, 
c W i | « Vlaams-nationaal week
blad. 

Verantw uitgever Mr. f. Van 
der Eist. Beizegemstraal 20, 

Brussel 12. 

Vaalbeek 
Sint-Joris-Weert 
NIEUWE AFDELING 

In de bedreigde streek tussen 
Leuven en de taalgrens k o m t 
een nieuwe afdeling (nu reeds 
meer dan 40 leden, bes tuurs-
verkiezing op 26 feb. e.k.) W i e 
in Weert of Vaalbeek of in d e 
omliggende gemeenten woon* 
en wil aansluiten kan zich w e n 
den tot Paul Dirven, Beeks t raa t 
23 a, Sint-Joris-Weert (tel. 016JI 
475.36) of tot Frans Binon, 
Grezstraat 14, Vaalbeek. 

Winsten... 
voor gemeentebeambte, -agent, 

ondervi/ijzer, bediende. Word t 

onze KORRESPONDENT in uvif 

lokal i tei t . Schri iven i Verjaar-

dagsdienst, Kuringersteenweg 

235, Hasselt 3500 — T 10. 

zoekertjes 
Wordt gevr voor Brussel 2 neders 
landstalige sekretaressen met per-
fekte kennis Frans - Engels strekt tof 
aanbevel ing Ook 2 mpnteurs e lek-
tromekaniekers. Inl A Geens. tel . i 
09-702.268 of 02-174 145 T 153 

Dame, spreekt en schri j f t 5 talen 
(Ned. , Fr., Duits, Spaans en Por tu
gees) zoekt pass. betrekk in Brus
sel of An twerpen. Schr. of be l len 
sen. Jorissen, Astr idlaan 80, (vleche-
len, te l . (015)199.94 — T 1 1 . 

Door dé repressie getroffene zoekt 
werk als bediende, liefst in het A n t 
werpse. Verwacht salaris : 10.000 f r . 
Aanvaardt ook graag bi jverdiensten^ 
Kontakt opnemen met senator f<A. 
v'an Haegendoren, Guido Gezelielaan 
63, 3030 Heverlee, tel . 016/245 45. 

r 12 

Engelstalige, middelb. studies En
gels, gehuwd met vlaams meisje, 
spreekt v r i j goed Ned. , zkt. betrekk. 
voor engelse korr. in bedr i j f in A n t 
werpse. Schr. of te l . 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 bellen W Jorissen, 
015-19.994. T 14 

Vlaamse f i rma in Waasland zkt . 
mannel. bediende, vr i j mil i t . d ienst , 
en hulpboekhouder in bezit d ip loma 
eveneens vr i j m i l . dienst. Inl . prov. 
raadslid Fred Jegers, Meidoornlaan 
20, Beveren-Waas, te l . 03-75.70.95. 

T I S 

Juf fer , 20 j . f röbetonderwi jzeres, 
kan typen (4 talen) zkt. betrekk ing 
als bediende. Kontakt : senator Bou
wens, Eeuwfeestlaan 163 2500 Lier, 
tel 03-70.11 52 ' 16 

Ju f f r ouw 21 j . , d ip l . wetenschappel . 
humaniora B en d ip l . machineschrif t 
zkt. bet rekk ing als bediende Z.w. 
tot volksvert . E. Raskin, Ursulastr 1 , 
Eigenbilzen - te l . (011) 19 454 — T 7, 

Gevraagd voor Limburg en Wal lo^ 
nië : dinamische reiziger, kennis v . 
Frans, welbespraakt, eigen wagen , 
voor verkoop van boeken in scho
len en b i j part ikul ieren. Beginloon t 
8.000 fr. T aanmelden- 012-311 06. 

" 18 

Jongedame, 22 j . , regentes ta len, 
d ie niet in het onderwi js wenst ta 
gaan, zoekt passende betrekking op 
kantoor. Schr. of bel len, sen. Jor is
sen, Astr id laan 80, Mechelen »el. 
015-199.94. ' 17 

De brochure « Pleidooi voor A m 
nestie » van prof. Derine, u i tgege* 
ven door het A lgemeen Komitee 
voor Amnest ie, is te bekomer op 
het sekretariaat van d i t komitee St. 
Hubertuslaan 2 , 's Gravenwezel . 
Prijs : 20 fr. te sturen onder geslos 
ten omslag of te storten p.c.r. nft 
1502 Eural Bank, Lange Lozanastr. 
220 An twe rpen , voor rek. 02-0660 
van het A l g Komitee voor Amnes
tie. T 19 

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

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

Telefoon t 03 /30 .18 .85 



• " WIJ 

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 verkri jgbaar : paalaffiches 
met de tekst Randgemeenten 
= Vlaams. .Vndere affiches vol
gen. Er komen nog werpweg-
vignetten, pamfletten, waarvan 
er rechtstreeks in de betrokken 
randgemeenten, andere aan de 
brusselse stations aan de pen
delaars zullen uitgedeeld wor
den _ Het boogtPDunt wordt 
voorzien tegen einde februari 
met een grote volksvergadering 
in een der randgemeenten. In
lichtingen op het arr sekreta
riaat Brussel. Dupontstr 27 te 
Schaarbeek 1030. Tel. 17.92.18 
Financiële steun voor deze ak
tie op de frontlijn op PCR. : 
8654.50 van de Volksunie Brus
sel te Brussel. Beste dank. 

ARR. RAAD 
De volgende gewone arron-

dissementele raad heeft plaats 
op zaterdag 7 februari 1970 om 
14u30 in het lokaal Waltra (bij 
Stan Philips) Arduinkaai te 
Brussel. 

ARR. BESTUUR 
Van deze maand af zullen de 

vergaderingen van het arr. be
stuur gesplitst worden in : de 
vergadering van de 2de don
derdag : politieke problemen, 
en de 4de donderdag : organiza-
torische problemen en plan
ning. 

ABONNEMENTENSLAG 
De termijn voor de abonne

mentenslag werd verlengd tot 
einde februari. Wij verwachten 
dan ook dat de achterblijvers 
het voorbeeld van de afdelingen 
Grimbergen en Eopegem zullen 
volgen. Voor deze beide voor
noemde afdelingen een harte
lijk proficiat met hun meer 
dan 20 nieuwe abonnees. Doe 
ook het nodige voor de rekupe-
ratie 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 jzer 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 verschijningsweek. Zo mo
gelijk de berichten in dubbel 
exemplaar opmaken en afzon-
derliik van andere zaken. 

Brussel (kanton) 
MAATSCHAPPELIJK 
DIENSTBETOON 

Zitdagen • elke dinsdag van 
19 tot 21 uur en elke zaterdag 
van 15 tot 17 uur in « Uilen-
speigel ». Pletinckxstraat, 38, 
Brussel (Nabij de Beurs). Tel : 
12.13.74. 

ADRESSEN 
Vlaanderen laat Brussel niet 

los ! Wie helpt ons van op het 
« thuisfront » ? Hebt U Vlaam
se verwanten of kennissen te 
Brussel, zend ons hun adres 
(V.U. Brussel, Pletinckxstraat, 
38, 1000-Bru.ssel). Wij laten hen 
wel weten dat ze ook te Brus
sel bij de gemeenteraadsver
kiezingen voor de Volksunie 
kunnen kiezen. 

Essene - Hekelgem 
Teralfene 
NACHTBAL 

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

Evere 
STEUN 

Zoals te Etterbeek werd hier 
eveneens een Vlaamse Peuter
tuin geopend. Daar het een pri-
vé-initiatief betreft moet men 
het praktisch zonder officiële 
subsidies stellen. Het bestaan 
ervan hangt dan ook af van 
uw steun. Te storten : Vrien
denkring Rijkslagere School, 
St. Vincentiusschool, Evere 
1140. PCR. • 10146.79. met ver
melding • Steun Peutertuin. 
V.U.-al'delingen mogen niet ten 
achter bliiven ! 

Jette 
GEMEENTERAADSVER. 
KIEZINGEN 

De afdeling Berchem bij 
Antwerpen aanvaardde het pe
terschap voor de gemeente
raadsverkiezingen van de ge
meente Jet te. Naar aanleiding 
daarvan heeft op vrijdag 20 
februari te 20 u. in de Zaal 
« Limburgia » te Berchem een 
volksvergadering plaats met 
volksvertegenwoordiger Vik 
Anciaux, als spreker. 

VUJO 
Steun is steeds welkom op 

PCR. 4062.21 van de VUJO te 
Brussel 9. Deze steun gaat in
tegraal naar de voorbereiding 
van de gemeenteraadsverkie-
znigen te Jette. Beste dank. 

K a m p e n h o u t 
GELUKWENSEN 

Afdelingsvoorzitter en V.U.-
gemeenteraadslid J. Schoe-
vaerts, is voor de eerste maal 
grootvader geworden. Harte
lijk proficiat. 
BAL 

Zaterdag 21 maart lentebal 
in de zaal « Fauna Flora » te 
Berg bij Kampenhout. Orkest : 
Waltra van Stan Philips. 

Molenbeek 
KANTONALE 
VERGADERING 

Op 13 februari om 20ul5 in 
«Breughel», Kard. Mercier-
plein te Jet te. Sprekers : Lode 
Claes en Vik Anciaux. 

St. Kintens Lennik 
KANTONALE 
VERGADERING 

Donderdag 5 februari e.k. 
om 20 uur in de Groene Poort 
te Gooik kantonnale vergade
ring. 

Vilvoorde 
KANTONALE 
VERGADERING 

Vrijdag 27 februari om 20 u. 
in «De Gouden Voorn», Vil
voorde. Sprekers : Vik Anciaux, 
Lode Clat- en Eugeen De Facq. 

W a m b e e k 
OVERLIJDEN 

Als gevolg van een ongeval 
overleed in de H. Hartkliniek 
te Asse de 9-jarige Hildegard 
De Smet, dochtertje van de h. 
en mevr. Jos De Smet-Van 
Braekel. leerlinge van het St. 
Godelieve Instituut, lid van het 
Verbond van Vlaamse Meisjes-
scharen. Aan de zwaar beproef
de ouders onze oprechte deel
neming. 

W o l v e r t e m 
BAL 

Tweede afdelingsbal op zater
dag 28 februari 1970 om 20 u. in 
de feestzaal « Cecilia » te Wol
vertem. 

OOST-VLAANDEREN 

Denderleeuw 
DAVEREND 
VASTENAVONDBAL 

Wie een avondje zijn zorgen 
wil vergeten, kome stellig naar 
het bal van de V.U.-afd. Den
derleeuw op zaterdag 7 februa
ri a.s. om 21u30. Muziek en ani
mo door « The Medium Band ». 
Feestzaal De Verbroedering, 
Stationstraat 18. 

Er tve lde 
LEDENWERVING 

Er zijn reeds 150 nieuwe le
den, ledere dag komen er nog 
bij. Wij overschreden de kaap 
der 300. Profisiat aan alle me
dewerkers. 

DE SCHADUW 
Het Volksunie - -maandblad 

Meetjesland kent een buitenge
woon sukses. De oplage over
schrijdt de 5000 exemplaren 
Voor finantiële steun of rekla-
me wende men zich tot P. Van 
Grembergen, Trilkouter, Ert
velde of A. De Rijcke, Hoeks-
ken 21 C, Ertvelde. 

VOLKSUNIEBAL 
MEETJESLAND 

Zaterdag 21 maar t in de zaal 
Recta. Ertvelde. Orkest : « The 
Invocation ». 

Gent (arr.) 
ARTEVELDEBAL 

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

Heusden 
FRANSTALIGE 
PLECHTIGHEID 

Naar wij uit officieuse bron 
vernamen, zou er in onze ge
meente op zaterdag 21 maar t 
een franstalige plechtigheid 
plaats vinden met franse preek 
door de pastoor zelf. We hopen 
dat dit op een vergissing be
rust. 

VANDAAG A R k BAL 
Ook Volksunie Heusden zal 

aanwezig zijn in de Riva te 
Deurle. Leden en simpatizan-
ten uit Heusden die geen eigen 
vervoermiddel hebben, kunnen 
meerijden. Verwitt igt op tijd 
a.u.b. (vóór 19 u.) tel : 52.73.88. 
Nog kaarten te verkrijgen aan 
de Riva zelf. 

VERGADERINGEN 
Dinsdag 3 februari : bestuurs

vergadering V.U.; dinsdag 10 
februari : bestuursvergadering 

" Vlaamse volksbelangen. 

AKTIE HINDER EN 
NATUURBESCHERMING 

Volksunie Heusden zal deze 
week een petitie richten tot 
het kollege van burgemeester 
en schepenen in verband met 
de aktie hinder en natuurbe
scherming. 

Lokeren 
VOORLICHTINGS 
VERGADERING 

De Amedee Verbruggenkring 
richt een voorlichtingsvergade
ring in over de « Vlaamse Ha-
venproblematiek» met de groep 
RA. Vlaams Huis, Stations
straat, Lokeren, op vrijdag 22 
februari te 20 u. 

KARNAVALBAL 
Zaterdag 7 februari : groot 

Karnavalbal, door de Amedee 
Verbruggenkring, in de Feest
zaal van de Heirbrug. Inkom : 
40 fr. Orkest : The Golden 
Stars. 

Merelbeke 
VERGADERING 

Het bestuur besprak tijdens 
zijn maandelijkse vergadering 
tal van interne punten en de 
verdere lijstvorming. In het 
kader van de aktuele proble
men werd kontakt opgenomen 
met een bevoegd deskundige 
om in de eerste dagen van fe
bruari een uiteenzetting te hou
den over de havenproblemen 
en zeehaven Zeebrugge in het 
bizonder. De gemeentelijke 
overheid werd aangeschreven 
in verband met de luchtbezoe-
deling en de nationale boom-
plantmg van 21 maart . 

DE GRIFFOEN 
Nieuwe tocht op morgen zon

dag 1 februari. Verzameling 
ann hc-t l okaa l « V '> r "''^^opp^ » 
Hundelgemsestr. om 13..3() uur 
De tocht gaat ditmaal van 
Zwijnaarde naar De Pinte. Ie
dereen is welkom. 

Wondelgem 
BAI 

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

WEST-VUANDEREN 

Brugge (stad) 

EEN LAATSTE DUW 
Voor de abonnementenslag is 

er nog een bijkomende inspan
ning nodig, om tot een goed 
rezultaat t2 komen. Nu de 
feestdagen voorbij zijn vragen 
we al onze leden dat ze elk 
mJnstens 1 nieuw abonnement 
zouden werven en er alleszins 
zelf een nemen wanneer ze nog 
geen abonnee zijn. Stuur uw 
aanvraag of de naam en adres 
van een gegadigde in bij de se-
kretaris, J. Naessens. Óntvan-
gersstraat 10 (niet 9 zoals bij 
vergissing opgegeven), Brugge. 

AFDELINGBLAD 
Wie nog mededelingen wil 

doen verschijnen in het afde
lingsblad gelieve deze tegen 
uiterlijk 31 januari a.s. in te 
sturen bij sekretaris J. Naes
sens, Ontvangersstraat 10, Brug
ge, alwaar ook steunbijdragen 
welkom zijn. Bede groter be
dragen dan 20 fr. over te schrij
ven op postrekening nr. 14.74.51 
van (Carlos Vernieuwe, Brugge 
met vermelding «S teun blad 
Brugge », 

ZIEKTE 

Onze oud-voorzitter de h. De 
Soete sr. bevindt zich momen
teel in het St. Jansziekenhuis. 
We wensen dit dinamisch V.U.-
kaderlid een spoedig e r gron
dig herstel en hopen weldra 
zijn kritische maar goedbedoel
de opmerkingen opnieuw te 
kunnen horen. Een bezoekje 
aan zaal 3 is welkom. 

B l a n k e n b e r g e 
ABONNEMENTEN 

Na lezing van «WIJ» bezorgt 
het aan een der bestuursleden 
of nog beter steekt het zelf in 
de brievenbus van uw gebuur ! 

Vele abonnees zijn nog geen 
lid van de V.U., graag kwam 
een der bestuursleden bij u om 
u lid te maken. Geef gewoon 
een telefoontje naar 41637, wij 
komen u bezoeken. 

LEDENSLAG 

Kijkt in uw omgeving eens 
uit, zeker zijn er daar personen 
die wensen aan te sluiten bij 
de V.U. Bezorgt ons de adres
sen, wij doen de rest. Een be
stuurslid wierf reeds 23 leden 
aan, ook u kunt leden werven. 

B r e d e n e 

VOLKSUNIE-BAL 
Zaterdag 14 februari van 

20.30 u. af speelt het orkest 
« The Rangers » in de dancing 
«Tijl », Duinenstraat 342, voor 
de eerste maal in onze afdeling. 
Toegang 30 fr. 

De H a a n 
BESTUURSLED 

Tijdens zijn jongste vergade
ring koöpteerde onze afdelings
bestuur een nieuw lid in ver
vanging van de heer L. Cheijns, 
ontslagnemend. De heer J. 
Roelof zal de funktie van or-
ganizatie op zich nemen. Pro
ficiat. 

VLAAMS DANSFEEST 
Heden avond om 20.30 u. eer

ste dansfeest in het « Elek
trisch Cirkus » (Mispelburg) 
Vosseslag 94, Klemskerke. J r -
kest « The Ostend St tars ». Toe
gang 40 fr. 

l e p e r ( a r r . ) 
ARR. BESTUUR 

Op 16 januari 1970 werd te 
leper overgegaan tot de verkie
zing van een nieuw arrondisse
menteel bestuur. 

Na stemming kwamen uit de 
bus : Michel Capoen, voorzit
ter, Meire Erik, sekretaris, Van-
denbilcke Roger, ondervoorzit
ter. Louwyck Marcel, penning
meester, Sohier Rik, dienstbe
toon, Coudyser Maurits, propa
ganda en Vandamme Hervé, or-
ganizatie. 

Aan het nieuwe bestuur : 
goede vaart ! 

BERICHTEN WIJ 

Alle berichten voor de bewe
g ingswi jze r d i e n e n recht
streeks gezonden aan de arr. 
sekretaris, Erik Meire, French-
laan 5, leper 8900. Ze dienen 
verzonden te worden uiterlijk 
voor vrijdagavond voorafgaand 
aan de verschijningsweek. 
Liefst in dubbel. 

KIJK NIEUW 

Hartelijk dank voor de reeds 
betoonde steun. Mogen we ech
ter nogmaals beroep doen op 
allen die ons blad genegen zijn. 
Elke gift, hoe klein of groot 
ook, is welkom. Storten op 
PCR 165926 VU. leper p /a Joris 
Braem, Slachthuisstraat 29, met 
vermelding : « Kijk Nieuw ». 
Beste dank. 

Izegem 
MOSSELSOÜPER 
• 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. 

leper - Zonnebeke 
VUJO 

Heden zaterdag. 31.1.1970 om 
3 uur 30, zetten we het nieuwe 
jaar in met een voordracht over 
« De Amerikaanse Uitdaging » 
door de heer Michel Capoen ui t 
Popering. 

Menen 

JAARLIJKS BAL 
Ons jaarlijks bal in samen

werking met de afdeling We-
velgem gaat oonieuw door op 
Paaszaterdag, 28 maar t 1970 in 
de zaal Cortina te Wevelgem. 
Noteer nu reeds deze datum. 
Het wordt opnieuw iets buiten
gewoons ! 

KAARTING 

Volgende maandelijkse kaar
ting op vrijdag 13 februari om 
20 uur, lokaal « De Beiaard ». 

AFONNEMENTEN-
EN LEDENSLAG 

Onze lezers van « W I J » zul
len zeker gemerkt hebben dat 
onze afdeling flink wat pro-.a-
ganda gemaakt heeft voor n 'ou
we abonnementen. Onze afr^°-
ling staat in deze zoals in e 
vorige abnnnementenslagen, s!s 
een der beste gerangschikt. In 
de op gang zijnde ledenp'ag 
zijn we ook niet achter geble
ven. U kunt ons evenwel hel
pen aan adressen van simpati-
zanten ! Doe het nu ! 
TURNEN 

Vrouwen : iedere maandag 
om 20 uur. Mannen : iedere 
donderdag om 20u30. Zaal 
Hoogland, ingang Debunne-
straat. 

Middelkerke 
DE LUNAS 

Zaterdag 14 februari te 20.30 
u. in de zaal « Lido », Kerk
straat 42, Middelkerke, jaar
lijks V.U.-bal van de afdeling 
Middelkerke-Wilskerke. De Lu-
nas leiden ten dans. Toegang : 
30 fr. 

O o s t e n d e ( a r r . ) 
STEUN AAN LIMBURG 

Tijdens de raadsvergadering 
van 25 januari werd eenparig 
besloten financiële steun t e 
zenden aan de limburgse sta
kers, en tevens een te legram 
van simpatie te doen geworden. 
De initiatiefnemers waren de 
leden van Stene. 

Een inschrijvingslijst zal ge
opend worden voor de mijn
werkers in het arrondisemen-
teel ledenblad. 

Oostende (stad) 
LEDENVERGADERING 

Wegens onvoorziene omstan
digheden moest de voor 30 ja
nuari geplande ledenvergade
ring verlengd worden naar 27 
februari. Spreker : Reddy de 
Mey over « jeugd & Politiek ». 

JAARLIJKS BAL 
Het jaarlijks bal in het te 

ken van « Nieuw Oostende » 
op 7 maar t a.s., Weinstube, van 
Iseghemlaan. 

Poperinge 
BAL 

Vlaams Vriendenbal heden
avond om 20 uur, in de zaal 
« Het Belfort », Grote Markt , 
Poperinge. Iedereen moet ko
men ! 

Wervik 
WILLEM VERMANDERE 

In de zaal « Oosthove » ver
welkomen we, voor de éérste 
maal te Wervik, onze west-
vlaamse troubadour, Willem 
Vermandere, op 14 februari ek. 
te 20 uur. 

Wevelgem 
KOLPORTAGE 

Zondagmorgen kolporteerden 
21 man (en- ook vrouwen !) t e 
Lauwe, uit Wevelgem (verant
woordelijke afdeling voor de 
kolportage). Bussegem, Heule, 
Lauwe en Marke. Op minder 
dan een 1/2 uur waren alle 300 
nummers verkocht : we hadden 
er veel te kort. Hartelijk dank 
aan allé medewerkers ! 



SINDS NU 20 JAAR... 
Is onze arbeider nummer één ook onze bedrijfsleider! 

En wat bijvoor 10 jaar schreef, blijft waar én aktueel... 
« Geen moeilijkheid zal voor mij te groot zijn en 
geen inspanning te zwaar ! M'n medewerkers en 
ikzelf staan elk ogenblik paraat om U 't beste van 
't beste te bieden. Steeds waren onze prijzen de 
laagste onze prestaties de beste. Zelfs van de 
goedkoopste van onze bouwwerken mogen we met 
fierheid getuigen dat ze degelijk zijn, modern en 

mooi. 

In elk huis hebben we iets van onszelf geschonken 
en nooit zijn we afgezakt naar minderwaardig werk 
of seriebouw. We hebben het met ieder van onze 
kliënten heel ernstig en diep gemeend. We heb
ben hen een beetje warmte en oprechte genegen 
dienstvaardigheid geschonken. We hebben hun 
droom gerespekteerd zonder hun middelen te mis
bruiken ». 

DAT IS HET GEHEIM VAN ONS SUKSES! 
Waarom ? 
Dat heeft te maken met de kwaliteit van onze meer dan 600 arbeiders, met de 1001 mogelijkheden die wi j bieden, met een enige 
keuze van voordelige bouwgronden, met de gunstige prijzen, me t volledige vrijheid bij de keuze van architekt, met de gratis voor
lichting en de goedkope maar grondige voorstudie, met de deskundigheid van onze specialisten in om ' t even welke moeilijkheid 
of mogelijkheid 

Duizenden kunnen dit u bevestigen... 
W i j bouwden voor de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, voor 

de Generale Bankmaatschappij, voor de Bank van Brussel, voor de Kredietbank, 

voor de Regie van Telegraaf en Telefoon, voor Bayer en BASF, voor direkteurs, 

joernalisten en professoren, voor winkeliers, bedienden en arbeiders, voor de 

Maatschappij van Goedkope woningen, enz.... 

Voor niemand is het een avontuur geworden... 
W i j zi jn voor onze duizenden kliënten een veilige gids geweest, een betrouwbare raadgever, een eerlijke uitvoerder en een vriend. 
Niemand is er bekaaid of bedrogen uitgekomen. Integendeel, de meesten hebben er een schitterende zaak aan gedaan. 

Een kleine greep uit onze grote keuze... 
1. Prachtig domein met visrijke vijvers, 25 000m'' voor slechts 850.000 F 
2. Residentiële villapercelen ±2000m' van 260.000 F af. 
3 Gloednieuwe luxe-appartementen met Sauna van slechts 606.000 F af. 
4 Uitzonderli jke villapercelen Brasschaat-Vriesdonk 25m of 12,5m breed 

slechts 325.000 F. 
5. Mortsel mooie percelen voor meesterwoning — laatste mogelijkheden 

7m breed slechts 240.000 F, 
6 Kontich bij A l autosnelwegen en toch rustig, percelen voor meesterwo

ning 6 of lOm breed van slechts 170.000 F af. 
7. Hoboken Kioskplein, voor meesterwoning 6x30m nog geen 150.000 F. 
8 Genk: klaar om in te stappen, prachtig appartement Nieuwbouw, 2 of 

3 slaapkamers, van slechts 760.000 F af. 
9 Cent: Dampoort prestigewoningen met 2 siks van slechts 850.000 F af. 
10. Leuven: Residentieel park met villapercelen uitzonderli jk natuur

schoon van slechts 260.000 F af, 

U hoeft het niet te geloven... 
Kom onze realisaties bekijken, ondervraag onze kliënten. Kom U vergewissen van de geest in ons bedrijf, de « spirit ». Het vak
manschap ! de beroepsfierheid ! de organisatie ! U vindt er « More Heart ! More brains ! » 

Geen stempel, maar cachet ! 
Geen oorspronkelijke seriebouw ' Steeds prinselijke eenvoud ! En telkens opnieuw voorname st i j l , komfort en degelijkheid. Zelfs 
een huurder weet dat te waarderen en betaalt graag wat méér... Daarom ook hogere opbrengst en veilige belegging. 

600 ARBEIDERS... 1001 MOGELIJKHEDEN 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN 

ANTWERPEN 
Meir 18 

Tel. (03)31.78.20 Tel.: 

GENT 
Onderbergen 43 

(09)25.19.23(09)25.94.69 

GENK 
Winterslagstraat 22 

TeL: (011)544.42 

LEUVEN 
Brusselsestraat 33 
TeL: (016)337.35 
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BIJ DE FOTO'S 
V Lnr en b n ' De mas-^a iierleaeit u eeK vriodagnamiddag te 
Waterschei wachtend op nieuws uit Brussel kort voor de mciderv-
ten De leeuwevlaa m de betoging te Genk Er werd een brood-
bedehng qeoraanizeerd aan de rnim De rezultaten van de rege-
ringsihantage met de eindeiaarspremie Verleden zaterdag tijdens 
de 'ü.otmeeting te Genk De "itakingsa^ eiders onvermoeibaar tn 
de bres 


