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Woede, verbijstering, verontwaardiging : wie zal de gevoelens beschrijven van 
"de Limburgers die verleden woensdagavond moesten beleven, dat de eerste-mi-
nister na meer dan vier stakingsweken nog altijd niets anders te zeggen had dan 
een onbarmhartig « neen » over heel de lijn ? Niet alleen de stakende mijnwer-

^'^ers, maar gans Vlaanderen en het hele land verwachtte zich tenminste aan een 
^ begin van oplossing : iedereen rekende er vast op, dat eindelijk toch de dialoog 
' op gang zou worden gebracht met de twintigduizend, die sinds meer dan een 
\ rnaand vastberaden en beslist op hun recht blijven staan. Het onverbiddelijk en 
\ harteloos neen is gewoonweg niet te begrijpen. Waarom werden de limburgse 
' mandatarissen naar Brussel ontboden ? Waarom werd een informator aange
steld ? Op de bijeenkomst der limburgse mandatarissen werd zelfs geen poging 
ondernomen om een oplossing te zoeken. En goeverneur Roppe werd, mét zijn 
informatie en mét zijn voorstellen, als een schooljongen terug naar huis ge
stuurd. Hijzelf verwachtte zich zo weinig aan het njet, dat hij op een vrij onge-
bruikeUjke wijze duidelijk heeft gesteld, in niets betrokken geweest te zijn bij 
de regeringsbeslissing. 

Men meent te weten dat de voorstel
len van goeverneur Roppe in essentie 
neerkwamen op de onmiddellijke loons
verhoging van 12 t.h. en een latere ver
hoging met 3 t.h., terwijl het Permanent 
Stakingskomitee zou erkend worden als 
geldige gesprekspartner. Het voorstel 
bood alvast het voordeel, dat het de dia
loog op gang zou brengen. 

Werd het juist omwille van die moge
lijkheid tot dialoog verworpen ? Er zijn 
veel tekenen die daar op wijzen. Het 
neen van de regering is ingegeven door 
verschillende motieven. Ten eerste 

dankt aan de kombine die het in de 
luikse metallurgie met de staalbazen 
heeft getroffen. 

Het zijn de waalse vertegenwoordi
gers van het socialistisch mijnwerkers-
sindikaat, het zijn de topfiguren van het 
A.B.V.V. die steeds opnieuw de regering 
tot onverzoenlijkheid hebben aange
spoord. Het is Leburton die zich in de 
regering opgeworpen heeft tot garant 
voor het beleid van de staalharde koers. 
Het is Major — nog altijd het heilig 
monster-bij-uitstek van het A.B.V.V. — 
die geschreeuwd heeft dat er van toege-

hen na enkele tijd zou lukken om de be
weging te kontroleren en in handen te 
krijgen. De grove spekulatie tenslotte, 
dat de honger en de mizerie de stakers 
onzeker zal maken en tegen mekaar op
stellen. 

SOCIUISTEN HOHGEREN STAKERS UIT 
heeft Eyskens, telkens weer overspeeld 
door de socialist Leburton (die bijzon
der onverzettelijk is terzake), zich neer
gelegd bij het diktaat van de waalse me-
taalbazen die — tussen haakjes gezegd 
•— identiek zijn aan de limburgse kolen-
bazen. Een diktaat, inderdaad! Al het 
gegoochel met onkontroleerbare cijfers 
door het Kolendirektorium en door de 
metaalbazen kan niet verbergen, dat er 
vals spel gespeeld wordt inzake de lim
burgse kolenprijzen en de limburgse lo
nen. De naakte waarheid is — en we 
staan gelukkig al lang niet meer alleen 
om het te zeggen — dat de metaalbazen 
de kaarten uitdelen en dat zij de troef 
toegespeeld hebben aan het A.B.V.V., 
dat zijn macht en zijn centen goeddeels 

TIEN NILIOEN 
We stelden verleden week de vraag; 

we kunnen deze week het antwoord ge
ven : de sindikaten ontvangen ook voor 
de niet-gesindikeerde mijnwerkers het 
zogenaamd «sindikaal a.andeel» in de 
eindejaarspremie. Dat geld verdwijnt 
gewoon ir. hun kas. Er zijn ongeveer 
41 duizend mijnwerkers; daarvan is één 
vierde, hetzij zowat tienduizend man, 
niet gesindikeerd. Tienduizend maal 
duizend maakt tien miljoen extra-winst 
per jaar voor de sindikaten. A.C..V en 
A.B.V.V. verdelen de koek netjes in 
itwee gelijke helften. Die tien miljoen 
vormen, hoe dan ook, een deel van het 
loon van de arbeiders. Arbeiders die 
tans reeds vijf weken zonder inkomsten 
thuis zitten te hongeren! 

ven geen sprake kon zijn en dat er niet 
gesproken mocht worden met de opstan
delingen, die het aangedurfd hadden een 
wilde staking te beginnen. Dat is de 
waarheid : het monsterverbond tussen 
de staalbazen en de socialistische sindi-
kale bonzen bepaalt de regeringskoers. 

Het is voor de socialistische ministers 
en sindikale leiders al lang geen loon-
konflikt meer waar het om gaat. Zij wil
len te allen prijze een overwinning — 
en die overwinning, dat is dan de neder
laag van de arbeiders — omdat zij wil
len tonen, dat zij nog altijd de baas zijn. 
Zij verdedigen het establishment, waar
mee ze het zo voordelig op een akkoord
je hebben weten te gooien. Zij verdedi
gen zichzelf, hun ontelbare voordelen en 
profijten, hun macht en hun sisteem. 
Dat is de verklaring voor hun harteloze 
hardnekkigheid : zij voelen zich be
dreigd door een beweging die niet door 
hen ontketend is, die zij niet tijdig heb
ben weten te kontroleren en die hoege
naamd niet past in hun koncept. Hun 
grote vrees is, dat het sukses van een 
dergelijke beweging hun koncept zou 
aantasten tot in zijn bazis. 

Vandaar de onbegrijpelijke — op het 
eerste zicht onbegrijpelijke altans — en 
onmenselijke weigering van iedere dia
loog met de stakers. De socialisten zul
len maar gerust zijn, wanneer zij het 
hoofd van de stakingsleiders op een 
schotel aangeboden krijgen. Dat is hun 
doel, daar streven zij naar, daarop is 
heel hun politiek gericht. Een brutale 
politiek met grove spekulaties. De grove 
spekulatie in den beginne, dat de chan
tage met de eindejaarspremie zou vol
staan om de beweging te breken. De 
grove spekulatie vervolgens, dat het 

Voor het voeren van deze politiek heb
ben zij al hun machtsmiddelen gemobi-
lizeerd. Het standpunt van de regering? 
Het standpunt van het Kolendirekto
rium ? Het standpunt van het Overleg-
komitee ? Het standpunt van de Mijn-
kommissie ? Allemaal gedikteerd door 
dezelfde mond. geschreven door dezelf
de pen : het hele apparaat van gepara-
chuteerden, van dankbare en toegewijde 
benoemden draait voortreffelijk op één 
enkel bevel. 

Voor de vlaamse socialisten is de 
schande dubbel zo groot. Eens te meer 
en op waals bevel verzetten zij geen 
voet voor de verdediging van hun eigen 
leden, van hun eigen kiezers. Het drama 
herhaalt zich voor de zoveelste keer. Het 
waren een vlaamse socialistische minis
ter en een vlaamse A.B.V.V.-baas die er 
zich destijds op beriepen, dat zij fabrie
ken uit Vlaanderen — en dus vooral uit 
Limburg — weggeghouden hadden om 
ze aan de Walen te schenken. Het was 
een socialistische minister van Binnen
landse Zaken die destijds de rijkswacht 
naar Zwartberg stuurde. Het zijn van
daag opnieuw vlaamse socialisten die 
zich keren tegen hun eigen bazis. 

Het is trouwens niet alleen op het 
vlak van het limburgs konflikt dat men 
deze houding steeds weer kan vaststel
len. Ook in de havenkwestie, vlak voor 
het ontslag van De Saeger, waren het de 
vlaamse socialisten die reeds door de 
knieën waren gegaan en die zich klaar 
maakten, om gedwee de bevelen van 
hun broodheren uit te voeren. 

Zij hebben zich echter ditmaal gron
dig misrekend : de storm die in Limburg 
is opgestoken, zal niet meer gaan liggen. 
Ook niet na de staking ! 

Als het vlaamse gezegde « van 
uitstel komt afstel» nog altijd 
geldig blijft, dan ziet het er voor 
de kommunautaire plannen van 
eerst e-minister Eyskens maar 
somber uit. Vóór het kerstreces 
had hij 15 januari als streefdatutn 
gesteld. Maar januari is voorbij
gegaan zonder dat er schot tn de 
regeringsplannen kwam; de socia
le beroering in Limburg was in
derdaad niet bevorderlijk voor 
het politiek klimaat. Ook de 
streefdatum van woensdag 4 fe
bruari is voorbij; de marathon
vergadering die voor die dag was 
belegd en waarop de beslissing 
over het « nieuw plan Eyskens • 
moest vallen, is een week uitge
steld. 

UITSTEI 
Deze week uitstel dreigt fataal 

te worden. Ze is in een voor de 
regering archi-slecht klimaat be
gonnen : de verklaringen van mi
nister Terwagne aan de « Soit • 
betekenden in feite een open 
breuk. Besprekingen die in een 
dergelijke atmosfeer moeten 
starten, zijn vrijwel kansloos. 
Daarbij komt nog, dat de week 
uitstel net voldoende armslag ver
schaft aan de tegenstanders van 
het plan van de premier, om zich 
te organizeren. 

Het ziet er dus naar uu, dat het 
de zoveelste maat voor niets 
wordt. Laatste maat teven:} van 
de partituur Eyskens ? 
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GENT • GAND 

Hoera ! De taalkwestie is op
gelost, eens en voorgoed. Daar 
heeft het Bestuur der Post-
cheques te Brussel/Bruxelles 
voor gezorgd. 

Luidens de jongste affiches 
die in alle brusselse postkanto
ren prijken, kunnen houders 
van postrekeningen voortaan 
tot 500.000 fr toe beschikken 
©ver hun tegoed in volgende 
(belgische) gemeenten of ste
den. 

Op de franse lijst o.a. : Bru-
xelles 1, Louvain, Gand, Liège, 
Anvers, Mons. 

Op de nederlandse lijst: Brus
sel (vertaling vergeten), Leu
ven, Gent, Liège, Mons, Ant
werpen. 

Was dit wellicht bedoeld om 
de frankofone ministers murw 
te maken ? 

Wie de politieke toestand in 
dit land nu volgt, snapt het 
wel ! 

Maar ja, tot 500.000 fr toe, dat 
is dan voorzeker niet voor de 
ekonomische minder bedeelden. 

P.N., Dilbeek. 

EKONOMIST 

U hebt ook wel het interview 
gehoord met de eerste-minister, 
waarin hij verklaarde dat de 
mijnen moeten gesloten wor
den als er grotere subsidies ge
geven worden. 

Ik dacht dat Eyskens een eko-
nomist was ; hij moet dus iets 
afweten van (staats) huishoud
kunde. Ikzelf weet er niet veel 
van, maar toch het volgende. 

Als ik mijn vrouw een toelage 
geef van 4000 fr per maand om 
mijn huishouden te doen, dan 
zijn die 4000 fr niet uit mijn 
huis. Doch als ik een andere 
huishoudster zou nemen die 
slechts 2000 fr vraagt, dan zou 
er wel degelijk 2000 fr uit mijn 
huis verdwijnen. Er is maar één 
ekonomische reden die mij er 
toe zou aanzetten een vreemde 
huishoudster te nemen, en die 
zou zijn : als mijn eigen vrouw 
in diezelfde tijd meer geld in 
't bakske kan brengen dan er 
door haar afwezigheid uitgaat. 

Nu vergelijk ik dit met de 
kolenpolitiek. Als we in ons 
land eigen kolen kopen, dan is 
dit geld niet uit het land. Doch 
als we — zelfs goedkopere — 
kolen kopen in het buitenland, 
dan zijn we dit geld wél kwijt. 
Er is dan maar één reden om 
de mijnen te sluiten. Die is dat 
de mijnwerkers met andere ar
beid méér buitenlandse kapita
len in het land kunnen brengen 
dan wij zullen moeten uitgeven 
voor de buitenlandse kolen. 

M.K., Wevelgem. 

WEERZIN 

Mijn echtgenote ontvangt, zo
als wellicht duizende vlaamse 
huisvrouwen, regelmatig rekla-
mefolders van een firma uit 
Avelgem. 

Ditmaal bezorgde me dit een 
gevoel van weerzin daar mid
denin de folder, eeiï driekleu
rig belgisch vignet was ge
kleefd. Als men bedenkt dat 
het Vlaamse volk onder deze 
kleuren reeds 140 jfear wordt 
geknecht, dat wellicht de groot
ste inkomsten van bedoelde fir
ma uit het Vlaamse land ko-
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men, dan vraag ik me af met 
welke bedoeling dit geschiedt ? 
Men zal wellicht antwoorden 
dat hierbij geen opzet is voor
zien. Maar vergeten we niet dat 
ook onze vriend Omer zijn 
kieskampagne onder deze vlag 
voerde en dat een waalse brou
werij uit Jupille bij Luik haar 
reklame verzorgt met grote 
driekleurige p l a k k a t e n en 
slechts bier verkoopt voor de 
goede Belgen ! 

R.V., Zoersel. 

HET ALGEMEEN 
BAZISPENSIOEN 

Opnieuw ïs er een voorstel 
ingediend. Dit keer door sena
tor Moreau de Melen. Goed zo. 
Nu is er misschien kans dat het 
erdoor komt. Eenmaal toch 
moet het lukken. Van de forse 
steun van de Volksunie zijn we 
zeker. De liberalen en de C.VP. 
zullen wel volgen. 

Het gaat onze staat 13 mil
jard kosten, maar men houdt 
veel te weinig rekening met 
hetgeen bij voorbeeld de open
bare onderstand uitgeeft. Een 
gemeente rond Antwerpen gaf 
op één jaar 300 miljoen uit aan 
openbare onderstand. Als elk 
bureel nu eens één vijftigste 

deel daaraan besteedde, dan 
kwamen wij reeds tot de for
midabele som van 12 miljard 
frank. En welk gezin van 2 
mensen, dat 75.000 fr inkomen 
heeft, zal zich tot de arme om 
hulp durven richten ? En wie 
als alleenstaande met 60.000 fr 
per jaar durft nog ondersteu
ning vragen ? Dan zijn voor
goed de tijden achter de rug, 
dat voor arme sukkelaars moet 
gepredikt en gebedeld worden. 
Ik weet nog, het zal zowat 70 
jaar geleden zijn, predikte bij 
ons een witte pater over het 
onderwerp : gij kunt, gij zult, 
gij moet de arme helpen. Hij 
deed dat met zoveel gevoel en 
zo'n ongelooflijk talent dat ik 
nu nog zijn schone stem kan 
nabootsen. 

Die tijd zou dan voorgoed tot 
het verleden behoren. 

A.B., Nieuwmoer, 

SAARLANDSTATUUT 

Waar bleven de manifestaties 
voor onze havens ? Toen de 
Waalse staalindustrie in haar 
hegemonie werd aangetast, 
kwam heel Wallonië op straat. 
Nu het gezonde hart van Vlaan
deren op het spel staat, moeten 
de financiers maar hun plan 
trekken. 

Men werpt u tegenwoordig 
de stemmen naar het hoofd, 
maar uzelf doet niets om ze te 
verdienen. En zo lang dit afta
kelingsproces van het éne, de-
mokratische België voortduurt, 
geeft u de Walen de kans, de 
heiligste belangen uit de brand 
te redden en Vlaanderen voor 
de rest van zijn bestaan te hi-
potikeren. Of wenst u mis
schien een Saarlandstatuut 
voor een Vlaanderen, dat zijn 
onafhankelijkheid heeft opge
drongen gekregen ? 

Hebt u er ooit aan gedacht. 

welke garanties Vlaanderen zal 
hebben na zijn onafhankelijk
heid, die België nog had tijdens 
zijn schijn-onafhankelijkheid : 
de bevaarbaarheid van de Zee-
schelde, de verbindingen met 
het hinterland, afzetgebieden 
voor zijn industriële produktie 
en betaalmogelijkheden ? Of 
dacht u eeuwig in de oppozitie 
te blijven zitten ? 

Hebt u er ooit aan gedacht 
Vlaanderen een bondgenoot te 
verschaffen tegen de hoUandse 
konkurrentie en de waals-fran
se agressiviteit ? Terwijl onze 
pers baadt in een euforie van 
«wa t zijn wij er toch op VOOF-
uit gegaan » worden wij snel en 
doelmatig omsingeld. 

R.W.. Ekeren, 

SCHiJNGELEERD 

Een paar aanhalingen uit uw 
Jongste nummers : « point of no 
return », « establishment », « in 
tempore non suspecto », « de* 
Guten zu viel », « clean sha;-' 
ved », «rackets », « horrible 
simplificateur » enzovoort, eeU 
bladzijde lang als men wil. 

Waarom doet u eigenlijk z<* 
schijngeleerd ? Schrijf klare, 
taal, schrijf Nederlands. Hoei 
wilt u Vlaanderen zo sterk ma-^ 
ken als u zijn taal verzwakt Z 

R.V.A., Amsterdam* 

De redaktie draagrt green vet» 
«ntwoordelijkheid voor de fa* 
houd der grepubllceerde lezers» 
brieven. Ze behoudt zich het 
recht van keuze en inkorting 
voor. Over de lezersbrieves 
wordt geen briefwisseling ge 
voerd. 

van de redaktie 
Brussel," 6 februari 1970, 

Betr» i klein nieuws, groot nieuws. 
Wat i s eigenlijk klein nieuws en wat i s groot 
nieuws ? Welk bericht heeft recht op een grote 
t i t e l en een uitgebreid kommentaar ? Welke infor
matie aag je met een gerust geweten naar het ach
terhoekje van pagina zoreel Terwijzen ? 
We weten het nog altijd niet. Het grootste nieuws 
dat wijzelf deze week vernomen hebben, staat a l -
rast niet op onze eerste pagina» 
We vertellen het even door, opdat U zichzelf een 
oordeel zou kunnen vormen» Tussen haakjes t we 
staan in voor de autenticiteit ervan. 
Toen Eyskens woensdagavond op het tv-schera ver
scheen om zijn harteloos njet aan het lasd bekend 
te maken, trok een limburgse mijnwerker zijn 
schoen uit en gooide hem met een woedende zwaai 
doorheen de beeldbuis van zijn bloedeigen tv-
toestel . Zijn vrouw was er niet eens kwaad oa j 
ze kon opperbest begrijpen dat het haar echtge
noot te machtig werd. î 
Men stel le zich dat voor : in een gezin, dat 
sinds vier weken geen inkomsten meer heeft, gooit 
de man een toestel kapot dat voor niet minder dan 
tienduizend frank te vervangen i s . 
Men kan de woede van de mensen peilen en afmeten 
aan hun reakties in betogingen, aan de Ingang van 
de mijn, op piket'. Wie zal echter ooit de totale 
soa van woede en verontwaardiging en verbijste
ring maken, zoals ze onzichtbaar opgeteld werd in 
honderdduizenden gezinnen deze week ? . *» " ""_ 
Groot nieuws 1 Klein nieuws ? tuH 
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brusselse beurscafé's soms ook wel jui
ste dingen verhalen. Ditmaal hebben de 
bar-financiers ons inziens §eli,ik als ze 
zeggen dat de belgische liefhebbers van 
obligaties nog steeds bii voorkeur in
schrijven op buitenlandse leningen Mi
nister Snoy mag al blij ^ü als hij met 
zijn belgische leningen één derde aan
t rek t van de kapitalen lie voor beleg
gingen in obligaties beschikbaar zijn 

De rest is slechts l i teratuur en misluk
t e Dropaganda van de minister met het 
betonnen gezicht de man met wat Jos 
Van Evnde — toen hij nog in de or-po-
zitie stond — «la face cléricale » noem
de. 

Wat nu tp leuven ? 

Siegers : nu meer dan ooit volhouden^ mannen ! 

Dubbele staatslening 

een 
halve 
mislukking 

Taco) De minister van Financiën, ba
ron Snoy et d'Oppuers, is door de na tuur 
zelf gezegend met een ondoorgronde
lijk gezicht. Emoties kan men niet af
lezen van zijn kleurloos gelaat, waarop 
een straffe baard bestendig een donkere 
nuance legt. Hij verspreidt een waas 
van sombei e waardigheid en stoïcijnse 
gevoeligheid. 

Dat is hem goed te pas gekomen, naar
ma te de uitslagen van de jongste dubbe
le belgische staatslening bekend wer
den. Nadat de verrichtingen vorige 
week donderdag ten einde waren, ver
telde men in beurs- en bankkringen 
da t de lening ongeveer 10 tot 11 miljard 
fr had opgeleverd, en dat er slechts 3 
to t 4 miljard fr vers geld bij was. De 
res t — ongeveer 7 miljard fr - was in
geschreven geraakt dank zij een omrui-
lingsformule Men kon nieuwe obligaties 
'(met een rentevoet van 8,25 %) krijgeh 
door oude stukken neer te leggen, name
lijk obligaties van de staatslening 1960-
1970, met een rente van slechts 5,25 %, 
die in februari vervielen. *• 

We zijn ervan overtuigd dat die in
druk van bankiers en wisselagenten 
juist was. Er ontbrak slechts één ele

men t in die informatie : Het bedrag van 
de nieuwe dubbele lening, 'vaarop was 
ingeschreven door de grote parastatale 
institutionele beleggers Die schrijven 
immers niet in door bemiddeling van 
wisselagenten en banken, maar recht
streeks bj het departement van Finan
ciën, zodat ze ook nog het makelaars-
loon op hun bil slaan Men vergeve ons 
deze volkse uitdrukking, gebruikt in 
verband met zulke illustere instellin
gen .. 

Enkele uren later was er al een be
r icht van het ministerie van Financiën. 
Met een onbewogen gezicht liet baron 
Snoy et d'Oppuers weten dat de dubbele 
staatslening 15 miljard 50 miljoen fr 
had opgebracht Dat was dus 4 tot 5 mil
jard fr méér dan in de bars rond de 
brusselse beurs verteld was. 

Het verschil is eemakkeli ik te verkla
ren • de parastatalen hadden inffete-
voor zo wat 5 miliard frank 

De minister zal ziin ontgoocheling 
natuurl i jk verbergen en zijn leed niet 
komen uitsnikken op de boezem van de 
Volksunie-parlementairen. Maar het feit 
blijft dat hij. voor een lening tegen een 
rente van 8 25 Wr. slechts 10 tot 11 mil
jard fr heeft kunnen losmaken bii de 
private spaarders, en dat daarvan dan 
nog circa 7 miliard bestond uit eerst
daags vervallend verouderd papier 

De minister was zo naief te erkennen 
dat de langlopende lenins 1970-1QRO 
slechts 5 miliard 250 miüoen fr had op
gebracht We denken dat dit bedrag 
vrijwel uitsluitend van de irt<;titu+'f^noie 
beleggers afkomstig is De gewone 
spaarders-belfSgers hebben van dit lang
lopend papier meestal niet sewild 7 e 
hebben oraktisch uitsbiitond ïna-ptek-^nd 
op de scharnierlening 1970-1975-1981. die 
ze zich fakultatief alle«!7ins in 1975 kun
nen laten terugbetalen. 

Men hoort in het halfduister van de 

de 
vergeten 
strijd ? 
(l.v.) De gunstige vooruitzichten in 

verband met de strijd voor de overhe
veling van Leuven-Frans naar het har t 
van Wallonië werden geblokkeerd, toen 
enkele studentenleiders zich aan deze 
problematiek niet meer interesseerden. 

Demokratizering en herstrukturering, 
waar wij trouwens volledig achter staan, 
werd de hoofdbekommernis van enke 'e 
autoritaire en handige knapen, die zich 
studentenleiders noemden Hier werd de 
slag om Leuven verloren 

Maar wat zien we nu Verleden j aa r 
werd geuraat over de grondige her
s t rukturer ing van de universiteit, in de 
zgn. kommissie vier maal vijf • vijf 
mensen uit de vier geledingen van de 
universiteit - nrofessoren. wetenschsprie-
liik personeel. admini«;tratipf en tech
nisch oersoneel en studenten. In die 
kommissie werd hard eewerkt en is m^n 
gekomen tot een konsensustekst waar in 
iedereen bena^lde topgevineen had ge
daan Men had nu een ba7istek'-t waar
mee de akademische overheid samen 
met de hele universitaire gemeenschap, 
aan een échte herstrukturer ing kon be
ginnen 

De professoren, of liever de geleerde 
heren dekanen hebben zelf gemeend de
ze tekst terzijde te moeten leggen (en 
aldus de afvaardiging van ' 'e professo
ren in de kommissie vier maal vijf 'U 
de rug te schieten); ze zijn begonnen 
helemaal alleen te hers tmktureren Bij 
nader toezien zijn ze enkel bezig hun 
eigen dekanaat en macht veilig te stel
len Wanneer gaat men eindelijk eens 
protesteren tegen deze ondemokratioche 
houding van de overheid 

Het wetenschapnelijk oersoneel heeft 
plannen. Maar waar blijven de studen
ten ' Of eisen zij demokratie elders en 
vér van Vlaanderen en liefst niet bij 
ons ' We stellen immers vast dat zii de 
herstruktureringsbeweging die zii zelf 
op gang hebben gebracht nu verlaten 
om te diskussiëren over de griekse ko
lonels en op welke manier ze de sociale 
subsidies het best zullen verdelen om 
hun eigen beweging te bekostigen. 

Regering verantwoordelijk voor ieder nieuw incident. 

NA 
DE 
POSTZEGELS... 

...komt binnen kort de prijs van 
het spoorkaartje aan de beurt om 
de hoogte in te gaan. De prijs 
die de gebruiker voor heel wat 
diensten moet betalen, stijgt te
genwoordig met de regelmaat van 
een klok. Ondanks het feit dat in 
vele gevallen de prijsregelings
kommissie verzoeken of voorstel
len tot prijsverhoging ongunstig 
advizeert, negeren de regeringen 
dit advies en verkiezen ze gemak-
kelijkheidsoplossingen, zoals nu 
weer met de spoorwegtarieven. 
De regering Eyskens verschilt 
daarin in niets van bvb. een rege
ring Van den Boeynants, ook al is 
ze zogezegd veel « socialer » van 
samenstelling. De regering voelde 
er weinig voor, een slordige 345 
miljoen voor de N M B.S. bii te 
passen, omdat deze uitgave het 
wankelbaar evenwicht van de 
rijksbegroting nop wat wankeler 
zou maken. 
, De sanering van de N.M.B.S. 
IS vanzelfsprekend een werk van 
lange adem. Doch als men de evo
lutie nagaat van het goederenver
voer per spoor en daarbij vast
stelt dat deze tarieven sinds uijf 
jaar ongewijzigd bleven, dan stelt 
zich toch de vraag waarom steeds 
de gewone reizigers het kooltje 
moeten blazen Onmiddellijk 
moord en brand schreeuwen en 
zeggen dat het bedrijfsleven nog 
niet zwaarder mag belast worden 
via een verhoging van de tarieven 
voor 't goederenvervoer per spoor 
gaat alleszins niet op voor 'n perio
de, die al meer dan 5 jaar bestrijkt. 
Deze uitleg werd dan ook door 
de prijsregelingskommissie als on
voldoende van de hand gewezen. 

Over een ander middel tot sa
nering wordt zelfs helemaal niet 
of toch zeer zelden gesproken. We 

bedoelen de decentralizering van 
het belgisch spoorwegnet De tot 
in het absurde opgedreven kon-
centratie van dit net op Brussel 
heeft inderdaad tot zulke hoge 
uixgaven geleid, dat deze voor 
een niet gering gedeelte spelen 
in het deficiet Nemen we bvb de 
personeelsuitaaven van de 
N M B.S. te Brussel : er worden 
zoveel treinen van west naar oost 
en van noord naar zuid en omge
keerd doorheen Brussel gedrai
neerd, dat men op de morgen- en 

berekend worden, wat in feite 
toch een impliciete erkenning van 
het verkeerde in deze koncentra-
tiepolitiek is. 

Het hatelijkste is vooral dat 
ook de sociale abonnementen op
nieuw de hoogte ingaan hoewel 
de diskriminatie tussen bedienden 
en arbeiders ietwat zal verminde
ren. Vermits het om een loiiter 
anti-deficitaire maatregel gaat, 
zal de service er niet op verbete
ren en zullen dus de bomvolle 

beroepsHALVE 
bekeken 

avondspitsuren en gedeeltelijk 
rond de middag een beroep moet 
doen op bijkomend personeel, 
dat dan gedurende de minder 
drukke tijd weinig of niets te 
doen heeft. Als men bedenkt hoe
veel treinen er per dag door de 
brusselse noord-zuid-verbinding 
gesluisd worden is dit aspekt van 
de verkeerde politiek zeker niet 
overdreven benadrukt. Men ver
lengt trouwens niet alleen de duur 
van bepaalde traiekten fbvb deze 
van de kust via Brussel naar Ant
werpen), doch men verliest tien
tallen km. in de prijsberekening, 
vermits deze in vogelvlucht moet 

pendeltreinen niet verdwijnen. 
Dat de vakbonden zich beperken 
tot het stellen van de eis « afschaf-
van eerste klaskompartementen » 
(die steeds onderbezet zijn) is 
op zichzelf wel « demokratisch » 
doch gaat niet naar de kern van 
de zaak. 

Tenslotte geeft de regering het 
slecht voorbeeld want de regel
matige verhoging van de dienst-
prijzen prikkelt de neiging tot 
prijsstijgingen in de andere sek
toren, juist nu de regering ^"n 
nieuw prijzenbeleid op het ge
touw heeft gezet, o.a. door het 
sluiten van programmatie-akknnr-

den met de private sektor. Waar
om dan niet evengoed streven 
naar een gelijkaardig stelsel in de 
parastatale en staatssektoren zelf? 
Van logïka gesproken ! 

RUSSISCH VOORARREST 

Twee gentse studenten zijn in 
hongerstaking uit solidariteit met 
de ie Moskou gevangen gehouden 
Vïk Van Brantegem. Diens ouders 
duidden mr Wagemans. V.V.-pro-
vincie- en gemeenteraadslid van 
Antwerpen als raadsman voor 
hun zoon aan Mr Wagemans on
dervond dadelijk moeïliikheden 
om een spoedig reisvizum voor 
de Sovjet-TJnie te verkriiaen Te 
Moskou zelf wordt Van Brante
gem dagelijks ondervraaad om 
van hem een bekentenis los te 
krijgen, dat hij een door een in
ternationale organizatie betaald 
agent is. Ov ziin weigering pogen 
ze hem strafbaar te sfelT^n ov 
grond van . straatschenderij 

Dit zijn nuchtere feiten De 
ifnliaavp rpnk-'-io ov hei vasthou
den van twee jonge Italianen we
gens oeliikaardioe feiten is veel 
heftiger dan de belniirhe "ï̂  ?fa-
liaanse kristen - demokrafi^che 
volksverteaenvioordiaers eisen 
desnoods opschortino van een nas 
afgesloten en voor de Soviet-! be
langrijk handplfnkkT^rd Dit itnnt 
in schrille tegen"tellinn met de 
lakse houdinn van de helaisch' 
regering en de kleurpartiien uit
zondering gemankt voor één 
Q.V P -parlemorif'^lirl in het aeval 
Van Brantegem 

De onverdraaazaamheid van het 
Soviet-regime blijkt nog eens dui
delijk uit deze zaak wekenlang 
geheim voorarrest voor een « ^ 2r-
grijp » dat in alle vrije landen 
hoogstens een uitwijzing zonder 
rnopT tot aevriln TiPoH 



WIJ 

Een sociale aardbeving ( 1 ) 

krizis 
langs 4 
breuklijnen 

(red.) Hoe uiteindelijk de limLurgse 
staking ook zal beëindigd worden, één 
zaak staat vast : zij zal even ingrijpende 
gevolgen hebben als de dramatische sta
kingen tegen de eenheidswet negen jaar 
jaar geleden. 

Een eerste vaststelling is dat de 
Vlaamse arbeiders sociaal-dinamisch 
zijn geworden. Het bewijs daarvoor is 
precies daar geleverd, waar men de slag 
het hardst zal voelen : in Limburg, dat 
men te Brussel me* cinisch misprijzen 
het «natuurrezervaat» noemde in de 
kringen van de lokalizatie-deskundigen, 
de Drovincie met de « minzame » bewo
ners zoals Harmei zegde Dat er in 
Vlaanderen een nieuwe sociale dinamiek 
voor handen bliikt te zijn, kan ons 
slechts verheugen En dat hij het krach
tigst tot uiting komt in onze meest ver
waarloosde en verstoten provincie, ligt 
in de lijn van de logika. 

Een tweede vaststeling is, dat de kri-
z ^ m de vakbonden almaar erger wordt. 
Deze krizis loopt langs vier breuklij
nen • ten eerste de kloof tussen top en 
bazis; ten tweede de groeiende tegen
stelling tussen ACV. en A B V.V.; ten 
derde de verslapping van de gemeen-
schaopelijke aktie tussen enerzijds de 
sindikaten en anderzijds de grote geld
schieters en geldmachten, de landsbon
den en ziekenfondsen: tenslotte de toe
nemende kloof tussen Vlamingen en 
Walen •> de schoot van de unitaire vak
bonden 

Men mag gerust stellen dat de strijd 
van Dioniers zoals Daens. Moyson, Cesar 
De Paepe en vele anderen — wier idea
lisme en enorme verdiensten boven alle 
twiifel verheven zijn — het begin is ge
weest van de meest suksesvolle ontwik-
kehng van de vakbonden over gans 
Europa. Nergens zozeer als in ons land 
hebben de opvolgers van deze pioniers 
— de derde generatie, waarvan Cool en 
Maior de simbolen zullen bliiven — een 
dergelijke alomvattende macht kunnen 
uitbouwen Alle sektoren van het open
baar leven — ook de sektoren die bui
ten het sociaal-ekonomisch domein lig
gen — worden door deze macht bestre
ken Er is geen enkele beheerraad van 
openbare of half-openbare instellingen 
die geen sindikale vertegenwoordigers 
telt; dat geldt tot en met voor de univer
siteiten. 

' Een sociale aardbeving ( 2 ) 

plaatsjes 
bij de 
vleespotten 
(red.) Men moet het raderwerk van 

de huidige vakbonden van dichtbij be
kijken om te beseffen, welke reus op le
men voeten zij eigenlijk zijr Een eerste 
verklaring daarvoor is, iat de sindika
ten in feite verzaakt hebben aan hun op
dracht De hervorming van de maat
schappij hebben zij sinds lang afgezwo
ren; net is bijvoorbeeld tipisch dat het 
K W B-manifest, dat zich nadrukkelijk 
achter deze hervorming stelde, nooit 

kansen heeft gekregen in het A C V De 
sindikaten gaven er de voorkeur aan, 
zich te installeren in het huidige bestel; 
voor zover zij daarbij af en toe nog eni
ge dinamiek nodig hadden, probeerden 
ze die op te wekken met akties die be
roep deden op de zgn. «frustration agres
sion », een begrip dat we best met jaloe
zie zouden kunnen vertalen en dat zelfs 
met de aanvankeliike idee van de klas
senstrijd hoegenaamd niets meer te zien 
heeft. Geen nieuwe maatschappii, maar 
wel 't veroveren van de « geneugten van 
Capua » is het sindikalistisch ideaal ge
worden. De evolutie van de kaders lag 
dus voor de hand : vrijgestelden met 
enige verantwoordelijkheid ontvangen 
al gauw een maandloon van veertigdui
zend en meer, met daarbij kansen op 
onbeperkte kumuls. 

Een sociale aardbeving ( 3 ) 

de schat 
van 
ali-baba 

(red.) De gehele, ongekontroleerde 
macht in de vakbonden is m handen van 
tenslotte zeer weinigen, die zich afslui
ten voor iedere toevloed van nieuwe 
mensen van enig formaat uit de bazis : 
de schatkamer van Ali-Baba wordt 
slechts betreden door wie de sleutels 
krijgt En die sleutels berusten veilig bij 
een ongenaakbare top; de vakbondsle
den hebben geen enkel juridisch statuut 
en ook niet het minste recht op inter
ventie bij verkiezing van délégués — 
zoals dat heet — op hoger vlak. 

De profiteurs van dit sisteem leiden 
een op snee verguld leventje Zij zete
len in duizenden kommissies en beheer-
raden, enige kennis van de daar behan
delde problemen hebben ze niet eens 

nodig; het is hun sociale status die alle 
deuren voor hen opent. Meer nog : men 
vraagt en betaalt hen als alibi. Het ware 
beslist de moeite, de optelling te maken 
van de benoemingen die de bonzen uit 
de vakbondswereld er in één jaartje bij-
krijgen. In de privé-sektor houdt men 
er nog altijd aan, een beheerraad op te 
fleuren met een paar adellijke namen. 
In de openbare en half-openbare sektor 
ziin sindikalisten gevraagd : zij zijn ba
ronnen en graven in vakbondsversie. 

Is het dan te verwonderen dat de vier
de generatie nog teleurstellender zal 
zijn dan de derde ' De mannen die nu 
op de voorlaatste spurt van de sindikale 
ladder staan — de D'Havé's, Deleeck's, 
Michiels'en, Spitaels'en of Joris'en — 
weten gewoon niet meer wat een arbei
der is, ze hebben er nooit een van dicht
bij gezien in zijn werkmilieu, ze ken
nen niet eens een werkmilieu. 

Heel dit wereldie werd in mei 1968 
door de grote stakingsgolf in Frankrijk, 
die ook bij ons beroering verwekte, even 
opgeschrikt. Sindsdien hebben zij ge
tracht, de kontestatie te ontscherpen en 
in te bouwen in hun « kommerce » De 
huidige gebeurtenissen bewijzen dat dit 
niet kan 

De limburgse staking is een reusach
tige kei in deze gore kikkerpoel. Hoe 
ver de sindikale top en de organizatie 
reeds van de arbeiders staan, is bewe
zen geworden door de onmenselijke fla
ters die de vakbonden tijdens het kon-
flikt hebben begaan. Men mag immers 
niet vergeten dat zij aan de bazis lagen 
van de smerige chantage met de einde
jaarspremie. Men mag niet verge^ten 
dat zij het signaal op groen hebben ge
zet voor de regeringspolitiek, die er op 
gericht was de stakers door de honger 
op de knieën te krijgen. 

Het is een toeval — maar dan een 
toeval met een ongehoorde simbolische 
bewiiskracht — dat deze staking losge
broken is tijdens het bewind van een 
regering, waarin een der sindikale 
«monstres sacrés» minister is : Louis 
Major. De houding van deze man, de po
litieke lijn van deze man, de uitlatingen 
van deze man zijn de meest treffende 
illustratie van een verwording, die tans 
voor iedereen klaar en duidelijk aan het 
daglicht is getreden. 

De meest schrijnende kreet van de 
limburgse arbeiders — en vooral van de 
gesindikeerden onder hen — is wellicht 
de steeds weer herhaalde slagzin «de 

vakbonden zijn van ons». Schrijnend 
én hoopgevend; in deze bewustwording 
van de bazis schuilt wellicht de kracht 
tot herbronning en hervorming. 

We verheugen ons niet in de aftake
ling van de sindikaten; we beseffen vol
komen, hoe noodzakelijk de vakbond is 
en blijft. We verheugen ons echter wél 
in de aftakeling van het regime der pro
fiteurs. Want van de huidige top kan en 
zal de noodzakelijke vernieuwing niet 
komen... 

Debunne : aan het hoofd van de vierde 
generatie in het A.B.V.V. Cinisme troef 
inzake de limburgse staking; de macht 
van zijn sindikaat ligt immer<; in de 

tuikse metaalnijverheid. 

DE STAKERS HEBBEN eELIjK 
(aco) Wie de achtergronden van de limburgse mijnstaking wil beoordelen, 

mag de toestand van de internationale cokesmarkt en haar relaties met de staal-

nijverheid niet uit het oog verliezen. 

Sedert enkele maanden is de hoogkonjunktuur van de europese staalnijver-

heid ten top gestegen. De prijzen liepen op in een duizelingswekkend tempo en 

de leveringstermijnen werden steeds maar langer. 

Het is zover gekomen dat de scheeps
werven van Hoboken, Cockerill-Yards 
de staalplaten die ze nodig hebben voor 
de pas bestelde lash-schepen, hebben 
moeten kopen in Japan. Elders konden 
ze er geen meer krijgen. 

Het fabeltje dat de eenheid van Bel
gië onverbrekelijk is omdat de vlaamse 
scheepswerven aangewezen zijn op de 
Waalse hoogovens, is een naïeve voor
stelling van zaken. In werkelijkheid 
gaat momenteel zeker 80 % van het in 
België voortgebrachte staal naar Duits
land, waar de eigen siderurgische be
drijven overbelast zijn. 

Aan die hoogkonjunktuur van de 
staalnijverheid beantwoordt ook een ten 
top gedreven behoefte aan cokes. In de 
levering hiervan was, ook al vóór de 
limburgse mijnstaking, een bedenkelij
ke achterstand ingetreden. 

Dat is geen louter belgisch, maar een 
europees verschijnsel. Alle europese 
hoogovens zoeken krampachtig naar 
cokes en vinden er te weinig, niet zo

zeer omwille van de onvoldoende kapa-
citeit van de mijnen met voor cokifië-
ring geschikte kolen, maar w e g c - het 
gebrek aan werkkrachten. 

Dat is onder meer het geval in het 
Roergebied. In 1970 verwachten de duit-
se staalfabrikanten een cokes-tekort dat 
ze aanvankelijk op 2 miljoen ton raam
den, maar dat tans al op 2.800.000 ton 
wordt berekend. 

Gedeeltelijk is dit een gevolg van het 
tekort aan de geschikte kolen, dat in 
Duitsland zo pas door dr Dietrich Wil
helm von Menges van Gute Hoffnungs-
hütte geschat werd op één miljoen ton 
in 1970. Gedeeltelijk is het te wijten aan 
het feit dat de kapaciteit van de cokes
ovens te klein is, of aan de verdwijning 
van kleinere en niet meer rendabele 
cokesovens in de stillere jaren. 

We snijden dit probleem aan omdat 
men eruit kan afleiden dat de staalfa
brieken, tijdens deze periode van hoog
konjunktuur en stijgende staalprijzen, 
in staat zijn ook hun grondstoffen duur

der te betalen en het in feite op interna
tionale schaal ook doen. 

Waarom zouden dan de luikse siderur^ 
gische ondernemingen de uit Limburg 
betrokken kolen en cokes niet betalen 
tegen prijzen die een passende loonsver
hoging in Limburg toelaten ? 

Waarom zouden de staalprijzen wél, 
maar de cokesprijzen niet mogen stij
gen ? 

Op europese schaal stijgen de cokes-
prijzen trouwens wél. Waarom zouden 
de Kempen verstoken moeten blijven 
van een konjunktureel voordeel dat el
ders in Europa alle kolen- en cokesbe-
drijven in de schoot wordt geworpen ?, 

Wat de bedreiging vanwege het waal-
se kapitalisme betreft «dat de luikse 
staalbedrijven hun cokes elders zullen 
kopen», daarop kan rustig geantwoord 
worden : « dat ze het proberen ». 

Nergens in Europa is nog cokes ver
krijgbaar op korte termijn. Welke hoge 
prijzen er moeten betaald worden ala 
de luikse staalbaronnen krampachtig 
cokes gaan zoeken bij ondernemingen 
waar ze geen klant waren, dat kan men 
zich inbeelden. 

Ook na de loonsverhoging met 15 %' 
ten bate van de kempense mijnwerkers 
zullen de limburgse kolen en cokes be-
terkoop zijn voor Cockerill en Espéran-
ce dan de grondstoffen die ze elders zul
len kopen, aangenomen dat ze er kun
nen vinden. Wat we vrijwel onmogelijk 
achten. 



RADIO 

Volgende week donderdag 12 
februari komt de maandelijkse 
vrije politieke tribune van de 
yolksunie op de radio. 

Al onze lezers stemmen van-
xelfsprekend te 19u40 af op 
Brussel-1'. 

P.V.V.-DOLK 

Tijdens de mijnwerkersbeto
gingen te Genk en te Hasselt 
stapten telkens een paar plaat
selijke P.V.V.-provincïeraadsle-
öen mee. Te Hasselt Ket gewe-
«e.- vice-premier Willy De-
clercq een telegram met simpa-
liebetuigingen voorlezen. 

Dat was allemaal gewoon
weg demagogie en bedrog. De 
P.V.V. heeft deze week offi
cieel haar standpunt bekend 

'gemaakt inzake de mijnen. Een 
'duidelijk standpunt overigens : 
de mijnen kunnen niet snel ge
noeg gesloten worden, want 
jK de belgische steenkoolproduk-
tie is van geen enkel nut 
meer », zegt de P.V.'V. 

Dit aartsdomme standpunt, 
in flagrante tegenstelling met 
de werkelijkheid op de cokes-
markt, is de gemeenste dolk-
stoot die de stakers totnogtoe 
ïn de rug kregen. 

BREKEN 

Het begin van de vijfde sta-
kingsweek was meteen de in-
Eet van een derda faze in de 
reaktionaire repressie. Gedu
rende de eerste faze werd de 
Btakingsbeweging geminimali-
«eerd en rekende men op de 
Sindikalo almacht. De tweede 
faze was die van de uithonge
ring : de chantage met de ein
dejaarspremie werd door rege
ring en sindikaten gehanteerd 
om de stakers op de knieën te 
krijgen. Deze poging mislukte, 
omdat de sindikale bonzen op 
de zogenaamde « voorlichtings
vergaderingen > vruchteloos 
«aar werkwilligen zochten. 

De derde faze, ingezet verle
den maandag, is die van de ter

reur. Aanhoudingen, opleidin
gen, verdachtmakingen en po
gingen met allerlei smerige 
truukjes de solidariteit te bre
ken zijn de kenmerken van die 
terreur. 

Dit alles gebeurt niet in de 
een of andere kapitalistische 
diktatuurstaat, maar in een 
land dat geregeerd wordt door 
socialisten en kristen- demokra-
ten, in een regime dat aan de 
sindikaten een machtspozitie 
als nooit voorheen heeft gege
ven. 

DE ABONNEMEHTENSLAG 

SPAAK 

Met de vurige geloofsijver die 
alle nieuwe bekeerlingen be
zielt, trekt Spaak het land af 
om zowat overal zijn federalis
tische opvattingen te gaan ver
kondigen. 

Over die opvattingen zullen 
we het een volgende keer wel 
eens uitvoeriger hebben ; er is 
inderdaad het een en het ander 

De aboHnementensïag 
blijft op volle toeren 
draaien en de rezultaten 
zijn ook deze week weer 
goed. Maar mogen we he
ginnen met een dank-
woord aan de lezers die 
vorig jaar verzuimden 
hun abonnementsgeld 
1970 te betalen en die 
tans, ingevolge onze aan 
hen verstuurde brief, dit 
verzuim goedmaakten ? 
Zij zijn zeer talrijk en het 
verheugt ons dat zij van
af deze week er « weer bij 
zijn ». 

In de kopgroep van de 
klassering is er deze week 
weinig verandering geko
men. Het zijn praktisch 
dezelfde arrondissemen
ten als vorige week die 
moeten vermeld worden : 
Antwerpen, Brussel, Leu
ven, Mechelen, St Ni
klaas, Tongeren-Maaseik, 
Gent-Eeklo, Turnhout 
en O udenaarde-Ronse, 

De grote beweging is 
de jongste dagen aan het 
eind van het klassement 
te vermelden : er is daar 
een vinnige strijd ont-

over te zeggen. Spaak heeft 
echter gelijk wanneer hij be
weert, dat het nemen van een 
federalistische optie op dit 

ogenblik het belangrijkste is 
en dat een aantal tans onoplos
bare problemen na het nemen 
van die optie heel wat minder 

Een toer voor niets : goevemeur Roppe en minister Harmegnies in de Wetstraat. Waarvoor had 
de regering eigenlijk een informateur nodig, als zij diens informatie en advies toch verwierp en 
stug verkoos te volharden in haar onsociale houding ? Moest Roppe alleen maar dienen om wat 

tijd te winnen, om onvrijwillige helper te zijn bij het uithongeren der staking}. 

brand om de rode lan
taarn niet te moeten dra
gen. Roeselare-Tielt ben
gelde lange tijd aan het 
staartje, maar heeft zich 
met één ruk uit de be
dreigde zone gewerkt. 
Het zijn nu Hasselt-St 
Truiden, Dendermonde 
en leper die het onder 
mekaar moeten uitma
ken. Of niet f 

De grootste sprong van 
de week werd gemaakt 
door de afdeling Roesela-
re, die ineens 52 nieuwe 
abonnementen binnen
bracht. Maar ook Ander-
lecht en Grembergen 
hebben zich doen gelden. 

En de strijd gaat ver
der... 

ingewikkeld zullen blijken ta 
zijn. 

De kruistocht van SpaaK 
heeft alvast tot gevolg, dat ovet 
het federalisme tans volop 
wordt gesproken in alle krin
gen en dat voortdurend meer 
topfiguren uit het politiek en 
maatschappelijk leven beken
nen, eigenlijk wel niet zo heel 
erg tégen het federalisme te 
zijn. 

Een idee gaat haar weg 1 

DE LEDENSLAG 

Onze lezers weten dat er mo
menteel een ledenslag aan de 
gang is met als doel, in een 
half jaar tijd — tegen midden 
1970 — tienduizend nieuwe le
den voor de Volksunie te win
nen. 

Verleden woensdag was d&. 
stand 3.531. Op dit ogenblik 
moeten de drieduizend zeshon
derd weer al ruimschoots over
schreden zijn. 

De meest verdienstelijke ar» 
rondissementen in de ledenslag 
zijn Gent - Eekl®, Turnhout en 
Oostende - Veurne - Diksmuide. 
De twee eerstgenoemden staan 
deze week ook in de erelijst 
van de abonnementenslag, ter
wijl het derde al sinds jaren 
een van de hoogste lezersstan-
den in Vlaanderen heeft. 

BANKPALADIJNEN 
Het laatste franskiljons bolwerk en 

de hoeksteen van het belgisch establish-
inent is de Nationale Bank. 

Het Nederlands is er nog de assepoes
ter, het F rms heerst er oppermachtig. 

Hoewel het kapitaal voor 50% in han
den is van de staat, vertegenwoordigt 
de Nationale Bank een sterke macht 
omdat de regering, die er vaak geld van 
nodig heeft, ze nooit aandurft. Vandaar 
haar overmoed. 

Het grootste vraagstuk voor de Natio
nale Bank is, hoe haar winsten beste
den. Ze mag immers geld uitlenen dat 
ze zelf uitgeeft en ze mag 3,5 % van de 
interesten houden. Met weelderige vil
la's voor dö bonzen, bouwen en herbou
wen, nodig of niet, raakt men elk jaar 
een deel van zijn geld kwijt. Hoe de 
rest besteed wordt is een onderzoek 
méér dan waard... 

De Nationale Bank heeft daarbij goed 
Verzorgde relaties in de drie traditione
le partijen. Men had ons er vaa verwit
tigd dat, zo er een kassei in die kikker-
poel zou gegooid worden, tal van kik
kers — die van de B.S.P. op kop — zou
den gaan kwaken. Jos van Eynde heeft 
bewezen dat deze stelling Juist is. Reeds 
twee hoofdartikels heeft nij besteed om 
te bewijzen wat een goede bankpaladijn 
hij is. De Nationale Bank zal tevreden 
over hem zijn. Zo flink als de B.S.P. de 
financiële belangen van de Waalse staal-
nijverheid verdedigt tegen de staking 
van ome limburgse mijnwerkers, zo 

goed vecht de heer van Eynde om toch 
maar het kwalijk riekend potje van de 
Nationale Bank gedekt te houden. 

Ons wetsvoorstel over de decentrali-
zatie van de Nationale Bank werd dan 
ook in heilige broederschap bestreden 
door alle kleui'politiekers. 

Van Eynde meent een ontdekking ge
daan te hebben en hij kraait gelijk een 
haan op zijn mesthoop. Hij spreekt met 
kwade trouw zelfs over vlaamse en 
Waalse munt, daar waar ons voorstel 
begint met te zeggen dat de nationale 
munt één blijft. 

Hoe dwaas de senatoren Callewaert 
en Leemans waren om dit voorstel on
zinnig of zelfs krankzinnig te noemen, 
bewijst de toestand in andere federale 
landen met een munt die zeker zo ste
vig staat als de belgische : zo de Duitse 
Bondsrepubliek en zo de Verenigde Sta
ten. 

Het argument dat een Centrale Bank 
als zodanig een bank is die geld uit
geeft, is onjuist : Duitsland kent zijn 
Landeszentralbanfee (in de deelstaten) 
met een specifieke bevoegdheid, naast 
zijn Bundesbank ; alleen de Bundes
bank geeft geld uit. Ons voorstel ge
waagde nergens van afzonderlijke 
muntuitgifte. 

Trouwens, zelfs dèt is in de Verenig
de Staten wél het geval met de afzon
derlijke banken. Het gebeurt daar ui
teraard in overleg met elkaar. 

Ons voorstel voorzag naast de Vlaam

se en de waalse Centrale Bank een pari
tair overlegkomitee voor de gemeen
schappelijke zaken en voor de betrek
kingen met het buitenland. De geweste
lijke Centrale Banken zouden de beslis
singen van dit overlegkomitee uitvoe
ren. 

Volgens de kleurpolitiekers, die niet 
verder zien dan de belgische grenzen, 
zou dit niet kunnen. In de Verenigde 
Staten kon dit reeds in 1913 ! Er zijn 
daar geen 2 gewestelijke banken, maar 
zelfs 12. En dat land kent toch wel iets 
van geldpolitiek, zouden we menen. Het 
« federal reserve system » kwam reeds 
op 23 december 1913 tot stand. Het be
staat uit 12 gewestelijke banken met 
grote bevoegdheid. Er is geen volledige 
centralizatie, wel een koördinatie. 

Zo de heer van Eynde zich de moeite 
getroost eens wat over het onderwerp 
te lezen, dan zal hij zo geen onnozelhe-
den meer uitkramen. 

De heer van Eynde verbaast er zich 
over dat wij in de Senaat eerst een 
naamstemming vroegen en nadien het 
voorstel introkken. Hij weet wel beter. 
Wij vroegen een stemming, omdat de 
Senaat niet in getal was, zoals dit vaak 
voorkomt. Vooral de B.S.P.-ers schitter
den door hun afwezigheid. Struye wei
gerde de stemming en overtrad eens te 
meer het senaatsreglement. De Volks
unie kan echter niet elke keer daarvoor 
de zaal verlaten... 

Dat wij nadien ons voorstel introk
ken omdat het toch zou afgeketst wor
den, had alleen iets te maken met het 
feit dat wij de handen willen vrij hou
den voor nieuwe aanvallen, gebeurlijk 
ook met wetsvoorstellen. Want met of 
zonder de heer van Eynde als wapen
schild, de Nationale Bank zal doorge
licht worden. De gemeenschap heeft het 
recht, te weten wat er allemaal gebeurt. 

De Nationale Bank beweert dat de 
taaipariteit er is. De heer van Eynde, 
die zijn franstalige kapitaalkrachtige 
vrienden niets kan weigeren, bevesigt 
die onwaarheid. 

Feit is dat na onze parlementaire vrai» 
gen de ambtenaren met een frans diplo 
ma of met bevorderingsexamens In het 
Frans hebben mogen kiezen voor de n»-
derlandse taalrol, alhoewel ze nooit Ne
derlands praten omdat het niet netjes 
genoeg is. Feit is — en het werd door de 
Nationale Bank niet ontkend — dat m 
december zes promoveringen tot onder-
direkteur plaats vonden : 5 franstaligen 
en 1 Vlammg. 

De Nationale Bank heeft geen taalrol
len en de ambtenaren worden willekeu
rig ingedeeld in frans- en nederlandstap 
ligen. Zoals op vele andere gebieden 
heerst er de zuiverste willekeur. Het is 
een staat in de staat. Bij het indienen 
van ons wetsvoorstel kreeg de minister 
van Financiën prompt bezoek van de 
hoogste instanties van de Nationale 
Bank. Waarom die vrees ? Omdat ze 
geen potkijkerij wensen. 

De agentschappen van de Nationale 
Bank doen tans niets anders dan geld 
ontvangen en verdelen. Zij zouden 
meer bewegingsvrijheid moeten heb
ben. Gedecentralizeerde afdelingen te 
Antwerpen en te Namen zouden zich 
kunnen bezig houden met de inspektie, 
de boekhouding, het beheer van de ge
bouwen, biblioteken en studiediensten, 
het beheer van de diskontokantoren 
enz. In elk geval zouden ook taalkaders 
dienen ingevoerd. 

Na Buitenlandse Zaken en het Leger 
is het tijd dat de Nationale Bank eens 
ernstig doorgelicht wordt ea dat de 
Vlaamse schoonmaak ook daar plaat» 
vindt 

Win» Jorissen. 
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DE VIJS DICHT 

De sociale beroering heeft de 
Jongste weken zozeer de be
langstelling opgeëist, dat de po
litieke problemen naar de ach
tergrond geduwd werden. 

Zo is er wellicht te weinig 
aandacht besteed aan het groot 
unitair offensief dat Vanauden-
hove ingezet heeft in de 
P.V.V.-P.L.P. Ten opzichte van 
de Blauwe Leeuwen is de par
tijleiding een strakkere hou
ding gaan aannemen en voor
zitter Descamps heeft terzake 
gezegd, dat de brusselse partij
federatie gelijk heeft over de 
hele lijn... We hebben de in
druk dat de pozitie van Bas-
cour wel zeer wankel geworden 
is en dat hij uiteindelijk wel 
eens de zondebok zou kunnen 
worden die de woestijn wordt 
ingestuurd. 

Ook de nogal onafhankelijke 
houding van « Het Laatste 
Nieuws » ten overstaan van de 
partij wordt nauwelijks nog 
geduld. Men heeft de redaktie 
te verstaan gegeven dat, als zij 
in die houding blijft volharden, 
er wel eens een nieuwe Vlaam
se P.V.V.-krant op de markt 
20U kunnen komen. Zo'n vaart 
zal het natuurlijk niet lopen, 
maar de duimschroeven wor
den aangedraaid ook op de 
Jacqmainlaan. 

Tussen de regeringspartners 
gaat het bar slecht. B.S.P.- en 
C.V.P.-ministers zitten mekaar 
te beloeren, P.S.C.-ers en 
C.V.P.-ers kunnen slechts met 
moeite er van weerhouden wor
den om op de vuist te gaan Het 
ontslag van De Saeger heeft, 
verre van problemen op te los
sen, nog eens extra de aandacht 
gevestigd op de gebreken van 
Eyskens als eerste-minister. 

Eyskens is sinds vele tiental
len jaren een « vaste waarde » 
in onze nationale politiek. Nie
mand ontzegd hem hersens, on-
derlegdheid in een waaier van 
problemen en bekwaamheid. 
Telkens echter wanneer hij eer

ste-minister wordt, blijkt dat 
een ontgoocheling te zijn, zelfs 
voor zijn bewonderaars. 

De feiten van de jongste 
weken bevestigen het ten over
vloede. Vooral in het probleem 
van de limburgse staking gaat 
achter de gewild-strakke hou
ding van Eyskens een grote 
zwakheid en stuurloosheid 
schuil. 

STEUN 

STERKE REGERING 

Hoe de staking in Limburg 
ook zal aflopen : de regering 
komt er uit als een gehavend 
wrak. Niemand geeft nog een 
cent om haar leven en als ze 
het nog een tijdje kan uithou
den zonder te vallen is dat 
hoogstens bij gebrek aan eigen 
gewicht 

Het Permanent Stakingsko-
mitee van de Kempische Kool-
mijnen heeft de pers verzocht, 
een oproep tot steun te publi
ceren. Het deelde te dier gele
genheid mee dat financiële 
steun kan gestort worden op 
prk. 1696.69 van de Krediet
bank te Winterslag-Genk, op 
rekening « Permanent Komi-
tee». .. 

VERVALDATUM 

P.S.C.-voorzitter Servais heeft 
verleden zaterdag te Thuin nog 
eens herhaald dat het geduld 
van zijn groep bijna uitgeput is 
en dat de P S.C. haar steun zal 
onttrekken aan de regering, in
dien er niet op korte tijd vol
daan wordt aan de gestelde ei
sen. 

Onder die eisen blijft natuur
lijk op de eerste plaats de gren
delgrondwet Servais heeft ech
ter te Thuin het probleem van 
de overheveling van Leuven-
Frans naar voor geschoven, om 
er de voorwaarde aan vast te 
koppelen dat binnen de veer
tien dagen een voor de P.S.C, 
bevredigende oplossing zou ge
vonden zijn. Zoniet verlaten de 
waalse kristen-demokraten de 
regering. 

Over het algemeen hebben 
de kommentatoren het stellen 
van deze vervaldatum als een 
verhoogde bedreiging voor de 
regering ervaren. Maar is dat 
wel zo ? Tracht Servais niet, 
het gezicht van de P.S.C, bij 
het waals publiek te redden 
door een vervaldatum te stel
len voor het inwilligen van een 
waarschijnlijk gemakkelijker 
haalbare eis ? Een « overwin
ning » terzake geeft hem dan 
wellicht de kans, zijn vroegere 
bluf inzake de grendels te doen 
vergeten. De naaste toekomst 
moet het uitwijzen... 

NATUURBE8CHERMINGSWEEK 
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We moeten ons dan ook be
perken tot enkele van de be
langrijkste gegevens. 
Vooreerst van de parlemen
taire aktie. Er werden door 
onze mandatarissen reeds 
een honderdtal vragen ge
steld over de bestrijding van 
de hinders, over de natuur
bescherming enz. Een aantal 
wetsvoorstellen zijn zo qoed 
als klaar en worden de aller
eerste dagen ingediend: ver
melden we voorlopig alleen 
dat over de lawaaibestrij
ding, over de bestrijding 
van de luchtverontreiniging 
door motorvoertuigen en 
natuurbescherming in het 
algemeen. 
Een kwart miljoen folder
tjes over de natuurbescher
ming werden overal in 
Vlaanderen reeds uitgedeeld 
of pebust. Deze aktie gaat 
verder en het half miljoen 
wordt tijdens het komende 
weekend stellig overschre

den. Op tal van plaatsen na
men onze mandatarissen 
aan deze bus- en versprei-
dingsaktie deel, zo o.m. te 
Mechelen waar alle manda
tarissen — Wim Jorissen op 
kop — een hele voormiddag 
aktief waren. Te Antwerpen 
werden de folders op alle 
drukke plaatsen van de stad 
uitgedeeld. Te Gent ging de
ze aktie gepaard met enkele 
stunten, waaraan de Vujo 
deelnam ; we geven u hier
bij een paar foto's daarvan. 
Te Bonheiden betoogden en
kele jonge V.U.-leden met 
gasmaskers en met borden 
tegen de luchtverontreini
ging. 

De tv-uitzending van de 
Volksunie verleden week 
donderdag stond trouwens 
ook — zoals onze lezers het 
stellig zelf wel hebben ge
zien — goeddeels in het te
ken van de natuurbescher
ming. 

'J'/lliiilllili 

De overvloed aan politieke 
aktualiteit heeft ons belet, 
m dit hlad voldoende aan
dacht te besteden aan de Na-
tuurbeschermingsaktie die 
momenteel door de Volks
unie-afdelingen over heel 
het land wordt gevoerd. De
ze aktie is uitgegroeid tot 
een groot sukses ; een over
zicht van alle initiatieven 
zou een héle bladzijde vul
len en die hebben we deze 
week niet ter beschikking. 

WIJ 
IN 

NEDERLAND 

(Jeeveedee) Als wt] het « boven de rivieren » goed we
ten, IS er al enige tijd bij onze vrienden in Zuid-Nederland 
een diskussie aan de gang over de legerdienst Welke ^n 
heeft het eindeloze «wacht kloppen >̂  de somsinantM^ 
gehoorzaamheid, de Befehl-ist-Befehl-metode die nog^tild 
in het leger opgang doet ? Hoe stroken de opdraS?tendie 
« r ^ r ^ ^ t f " ° ?-̂ ^ ontvarigtnog met de opvattlgen 
en de maatschappelijke ontwikkeling van deze tijd "> 

Ue « vervreemding » waarvan een militair het slachtoffer 
kan worden, is zopas weer eens aan de kaak gesteld door 
n^.lTJtt'^^-''^°^°°rS "'* i^ universiteitsstad Groningen. 
Degeleerde die we hier op het oog hebben is prof. dr H AI 
Hutte die een onderzoek instelde naar de gedragingen van 
t n r i T ' ' '"''' t i^^"*-^ kompagnie-Van Heutsz ^genoemd 
naar een generaal die zijn sporen verdiende bij de zogehe. 
OosilndiÊ^Zl ''^°-'' ^^''^ ^^ H voormalige Nederlands 
, ; .r ' :^ w !i P^^^ kompagnie was belast met de bewaking 
van onderdelen van atoomwapens die opgeslagen zijn in 
Drente, eens Nederlands armste provincie tans rióg een ge-
bied van eindeloze heidevelden, doorsneden met smalle. 
Ztlrl^TiT- ^/ "^'l'tairen die deze bewakingsdienTuü^ 
^t^.iVt ^^"«öden al geruime tijd over hun saai en eento-
nig werk dat rezulteerde m angstverschijnselen, vervreem. 
fngen diverse psichologisch moeilijk te verklaren gedrags
patronen Prof. Hutte stelde hier een onderzoek naar in 
kXtL^^'f^ 'l"'/' l^treffende soldaten onder weZa^ 
kafkmanse toestanden hun bewakingsdiensten moesten wit-
tll !!f\-P **°«^st^. so"is in nachtelijke uren, op wacht 
bi] afschrikwekkende materialen, vaak helemaal alleen en 
in eik geval belast met een verantwoordelijkheid die ver 
boven hun opleiding uitreikte. 

Prof. Hutte, die van de kommandant van de 434ste Van 
Heutsz-kompagnie toestemming kreeg om een sociaal^si>. 
chologisch onderzoek naar de gedragingen van de betreffen-
de militairen in te stellen, bracht zijn bevindingen in de 
openbaarheid. En men weet hoe dat dan daarna gaat. Een 
lid van de Tweede Kamer, in dit geval de socialist Wiel-
üraayer, stelde vragen aan de minister van Defensie en de 
afgelopen week werden de bekende omzichtige antwoorden 
S T - -^«^weZ een aantal dagbladen nogal duidelijk had 
aangetoond dat het voor de soldaten in de drentse leger-
plaats Havelte een haast onmenselijke taak was om bii 
nacht en ontij de Navo-atoom^coppen te bewaken, kronkelde 
ae onderrninister die de antwoorden moest verstrekken zich 
tri allerlei bochten om maar te kunnen aantonen dat er van 
alarm-situatie geen sprake was. « We overwegen al aanvul
lende maatregelen », "aldus Onderminister Haex (zelf oud-
militair) «om de taak te verlichten van soldaten die ge
heime objekten bewaken. We zijn al van vorig jaar met 
een studie aan de gang om elektronische bewaking mogelijk 
te maken. We volgden de technische ontwikkelingen zeer 
nauwkeurig en tegelijk gaan we na of de militairen van de 
fr^^^^J^ompagnie-Van Heutsz werkelijk in psichische moei
lijkheden zijn geraakt door het geestdodende wachtlopen in 
een omgeving die zij zelf als koncentratiekamp-achtig aan
geven ». 

Laten we nu prof. Hutte even aan het woord : « De 
situatie waarin de bewakingseenheid van Havelte verkeer
de, was uit een oogpunt van geestelijke volksgezondheid 
ongezond. Er waren verschijnselen van vervreemding een 
toestand waarin je je eigen bestaan als zinloos gaat 
ervaren, omdat je alle normale kontakten mist. De 
gedragssimptomen waren van verschillende aard : apatie. 
ongekontroleerde agressie, afstomping, enzovoorts » KorU 
om het nederlandse publiek werd weer eens gekonfron^-
teerd rnet een mistoestand die ongemerkt al enige jaren 
bestond en die (zo is ons uit gesprekken met enkele van de 
betrokken soldaten duidelijk geworden) geleid heeft tot 
werkelijk grote psichische moeilijkheden. En men mag 
zich wel degelijk afvragen of het « op wacht staan », zoals 
dat nu al uit de vorige eeuw dateert, nog enige zin heeft 
voor de militaire objekten zoals onderdelen van kernwa
pens die werkelijk niet in kistjes langs de weg staan opge
slagen zoals de geallieerde granaten langs de west-oost-we
gen van België en Noord-Brabant in de winter 1944-1945. 
Als de onderminister spreekt van elektronische bewaking, 
geeft hij precies aan wat er zou moeten gebeuren in de 
zeventiger jaren, waarin immers de verworvenheden van 
°'^J"^oderne wetenschap meer en meer toegepast worden. 

Onderminister Haex begaf zich echter op allerlei zijwe
gen om een uitleg te geven aan de moeilijkheden waaronder 
de jongens van Van Heutsz gebukt gaan. Hij sprak van on
vermijdelijke overbelasting, die ontstaan zou zijn door een 
samenloop van omstandigheden in de maanden september 
en oktober van het afgelopen jaar, een samenloop die de 
legerleiding te laat zou hebben ingezien. En evenals minis
ter Schut (Volkshuisvesting) die de afgelopen week de 
verklaring voor de te weinig gebouwde huizen in Nederland 
zocht m het weer en m de griep, noemde Haex het « onge
woon aantal zieken » als een hoofdoorzaak van de klachten. 
HIJ gmg zelfs zover door te verklaren dat de gegevens van 
de kommandant van de kompagnie ergens op het departe
ment waren blijven liggen, zodat hij niet tijdig op de hoog
te was gesteld. Maar, zei de onderminister, ik en de leger
leiding wisten wel dat de bewakingsdiensten saai en een
tonig zijn en daarom hebben wij ook gezorgd voor extra 
ontspanning en voor extra vrije tijd voor de betrokken mili
tairen. 

Het geval Havelte heeft in elk geval weer eens aange
toond hoe m het nederlandse leger, ook al is dat geen onv-
vangrijke aangelegenheid zoals de « army » van de Verenig
de Staten, het individu in de massa volkomen verloren gaat 
en, hoe Jan Soldaat gedwongen is werkjes te verrichten die 
met alleen zinloos zijn, maar hem bovendien in zijn diepste 
wezen aantasten. Het is trouwens niet alleen op de hei van 
Drente waar het « geheime » legermateriaal is opgeslagen, 
in de buurt van een aantal vliegbazes (Gilze-Rijen of Soes-
terberg) worden eveneens atoomkoppen bewaard. Het zijn 
dezelfde wapens waarvan de regering nog niet zo lang ge
leden zei dat ze niet op nederlandse bodem lagen (ypgesla-
gen De oprechtheid en de frustratie (van de militairen dan) 
gaan hand in hand... 
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DE RAHEN 

De staking in de limburgse 
mijnen heeft totnogtoe op de 
luikse metaalindustrie niet de 
weerslag gehad, die algemeen 
voorspeld werd : de hoogovens 
zijn niet uitgevallen. Zelfs de 
kolenstocks zijn niet aange
sproken in de mate dat men het 
verwacht had. 

De « Libre Belgique » stipt 
met welgevallen aan, dat de 
metaalnijverheid zich recht-
houdt dank zij een verhoogde 
invoer van kolen. Inderdaad, 
ganse treinladingen cokes van 
onbekende herkomst worden in 
de luikse siderurgie gelost. 

We zouden wel eens willen 
weten, wat die cokes kosten. 
Het dubbele van de limburgse ? 
Of nog meer ? 

In ieder geval : de invoer er
van kan alleen geschieden dank 
zij de medewerking of tenmin
ste het medeweten van het Ko-
lendirektorium, van het Over-
legkomitee en dus van de sin-
dikaten. 

De « ratten » zijn aan het 
werk ! 

cc DE VOLKSWIL » 

« De Volkswil » (en dat is 
niet eens ironisch bedoeld !) is 
de naam van het « weekblad 
van de socialistische beweging 
Limburg », waarvan zopas een 
speciale editie in de mijnstreek 
huis aan huis werd besteld. 

Over de stakerseisen zegt dit 
B S.P.-blaadje zo goed als niets: 
de 15 % zijn voor de heren 
blijkbaar niet belangrijk ge
noeg. Zij moeten hun plaats
ruimte trouwens aan andere 
dingen besteden : ruim de helft 
van het pamflet bestaat uit een 
reeks dwaze en lachwekkend*» 
aanvallen op de Volksunie. Die 
smerige Volksunie wil namelijk 
een soort « regime van griekse 
kolonels » in België invoeren 

Voor de rest is er geen vuil
tje aan de lucht. Staking ? Nau

welijks van gehoord : « Eerder 
dan de term wilde staking te 
gebruiken, zouden we dit kon-
flikt als een georganizeerde 
propagandastunt van de Volks-
imie willen omschrijven » 

Daarmee kunnen de arbei
ders, ook die van de A.B.V.V.-
bazis, het dan maar stellen... 

NUMMER ZOVEEL 

De z^oveelste belofte van de 
minister van Binnenlandse Za
ken « dat hij zijn rijkswachters 
zou intomen» was nog niet 
goed uitgesproken, of verleden 
week vrijdag kreeg alweer een 
joernalist de volle lading van 
het blauwe eskadron. Ditmaal 
was het een verslaggever van 
de « Libre » die het slachtoffer 
was. Hij had plaats genomen in 

# De prijzen der afgewerkte staalprodukten stegen in de loop van 

nauwelijks een jaar met vier, vijf, zes, zeven en zelfs acht fr per 

kg, afhankelijk de kwaliteit 9 De totale prijsstijging op de bel-

gische staalproduktie mag op gemiddeld 5 fr per kg geraamd wor

den # Bij een jaarproduktie van 12,5 miljard kg betekent dat 

62,5 miljard fr # De ganse sociale programmatic voor de koolmij-

nen bedraagt nauwelijks 500 miljoen per jaar # De weerslag van 

die programmatic is dus nauwelijks één honderdvijfentwintigste 

van alleen maar de prijsstijging der staalproduktie # Deze cijfers 

weerleggen afdoend het belachelijk regeringsstandpunt, volgens 

hetwelk de staalindustrie de sociale programmatic van 15 t.h. voor 

onze mijnwerkers niet zou kunnen dragen • De limburgse arbei-

dersbelangen ivorden geofferd aan de metaalindustriebelangen # 

een auto van de franse tv. Deze 
wagen werd door een der wa
terkanonnen van de rijkswacht 
als schietschijf genomen; de 
ruiten vlogen aan stukken en 
de « Libre «-joernalist werd aan 
de hand gekwetst. 

Toen het incident gebeurde, 
stond de tv-wagen — duidelijk 
gekenmerkt met de letters 
O.R.T.F. — netjes geparkeerd 
op ruime afstand van iedere 
manifestatie of rel. 

« REKONSTRUKTIE » 

's Avonds ging ue «Libre »-
joernalist naar de rijkswacht
kazerne te Hasselt, om er zijn 
beklag te doen. Men ontving 
hem beleefd en verzocht hem, 
om op de kazernekoer een de
monstratie met een spuitwagen 
mee te maken. Tijdens die de
monstratie legde men hem uit, 
dat de waterstraal het vrije uit
zicht van de man aan het wa
terkanon belemmert en dat 
daar de oorzaak van het inci
dent lag. De joernalist liet zich 
door die uitleg niet overtuigen : 
de demonstratie op de kazerne
koer vond immers plaats rond 
halftien toen het al lang don
ker was, terwijl het incident bij 
klaarlichte dag gebeurde. 

De «Libre»- joernalist zal 
nog veel minder opgetogen ge
weest zijn, toen hij de volgende 
dag tot zijn verbazing en erger
nis in een kommunikee van de 
minister van Binnenlandse Za
ken mocht lezen dat het spuit-
intermezzo op de kazernekoer 

.; een rekonstruktie van de fei
ten» was geweest, waardoor 
«het bewijs was geleverd dat 
het incident veroorzaakt was 
geworden door de slechte zicht
baarheid ». 

Als je ooit door een rijks
wachter afgetuigd wordt, erger 
je dan niet : de jongen was ge
woon effe zijn bril vergeten... 

ONMONDIG 

Verleden zondag zou minister 
Louis Major in de gekende tv-
tribune «Face a la presse» on
dervraagd worden door een 
joernal'istenpaneel. De uitzen
ding «Face a la presse» wordt 
ook in Vlaanderen door talloze 
kijkers gevolgd en de nieuws
gierigen, die zondagmiddag op 
de R.T.B, afstemden, zullen on

getwijfeld talrijk geweest zijn. 
Tot hun ontgoocheling ver
scheen er echter geen Major op 
het scherm. 

Had de onbekookte minister 
eens te meer de tv-mensen voor 
fascisten gescholden en was hij 
daarom van het scherm ge
weerd ? 

De zaken lagen helemaal an
ders De regering had Louis 
Major spreekverbod opgelegd; 
het te behandelen onderwerp 
was veel te kjes om het toe te 
vertrouwen aan een onbekwa
me bullebak. 

Major redde zich dan maar 
met het smoesje, dat hij niet 
voor de tv wilde komen « om
dat hij de delikate opdracht 
van goeverneur Roppe niet wil
de bemoeilijken ». 

B.S.P. TEGEN B.R.T. 

De radio- en tv-berichtgeving 
inzake de limburgse staking is 
een doorn in socialistische ogen. 
In de B.S.P.-pers verschijnt een 
stroom van woedende artikels, 
waarin de B R.T.-joernalisten 
de levieten gelezen krijgen. 

Over berichtgeving hebben 
de socialisten namelijk hun 
eigen opvattingen. Vermeylen 
beweerde destijds dat er geen 
betoging geweest was, terwijl 
er m.eer dan honderdduizend 
mensen waren samengekomen. 
Toen de staking in Limburg be
gon, duurde het bijna een halve 
week vooraleer «Volksgazet» 
dat ontdekt had... 

De socialisten zitten stevig in 
de beheerraad van de B.R.T. 
Het hele gebouw aan het Fla-
geyplein krioelt van de ontel
bare mannetjes, die er dank zij 
de partij een plaatsje hebben 
gekregen. En toch is de B.S.P. 
niet voldaan. 

Het ziet er naar uit, dat zij 
slechts tevreden zal zijn wan
neer de allerlaatste onafhanke
lijke geest uit de nieuwsdienst 
is gezet of zich geplooid heeft 
naar de partij-oekazen. 

# De vakbonden hebben zich achter de staking in de Fordfabrie-

ken te Genk geschaard • Zij zijn dus, net zoals wij trouwens, van 

mening dat de lonen er te laag liggen • De staking in de mijnen 

erkennen ze echter niet ; ze proberen zelfs, die op alle manieren 

te breken # Het hoogste nieuwe dagloon tn de limburgse mijnen •• 

voor een kolenhouwer, kategorie 10 - bedraagt 735,40 fr ; na af

trok van de 25 t.h. gevaarpremie is dat een zuiver dagloon van 

588,30 fr • Het hoogste dagloon m de limburgse autonijverheid 

bedraagt 756 fr • Het laagste nieuwe dagloon in de limburgse 

mijnen - voor een bovengronder kategorie O • bedraagt 401,15 ft 

• Het laagste mannenloon in de limburgse autonijverheid be^ 

draagt 541,80 fr • De sindikaten hebben blijkbaar de kunst ge-' 

leerd om warm en koud te blazen • Tegelijkertijd • 

Talloos zijn de dingen die een mens vergeet. En 
dat is ook wel goed. Maar eigenaardig genoeg zijn 
er ook heel wat gebeurtenisen, heel wat herinne
ringen die blijkbaar onverwoestbaar zijn. Die hun 
scherpte en duidelijkheid nooit schijnen te verlie
zen. 

Het is niet nodig het juiste jaartal op te zoeken, 
maar ergens tussen 1930 en 1935 ging een grote sta
kingsgolf door het gehele land. Er kwam toen een 
minimumuurloon van 3,25 fr. Het is niet pas sinds 
enkele jaren dat alle jongens, die van huis weg 
kunnen geraken, aan stakingsbetogingen gaan 
« deelnemen»! En zo herinnert Nemrod zich nog 
steeds hoe hij stond te kijken bij de ingang van 
een tekstielfabriek, samen met een groep mensen 
die hij toen nog geen naam kon geven, maar die 
een stakingspiket vormden. De rijkswacht te paard 
greep in; de paarden werden toen ingezet zoals nu 
de waterkanonnen worden gebruikt. Er zei een an
dere jongen, een vijftal jaar ouder en verder onbe
kend, dat «ze» maar moesten oppassen want er 
lagen daar enkele kasseistenen en die zouden ze 
naar hun kop krijgen. Dat is toen niet gebeurd. 
Maar hoewel kasseistenen werpen nooit in Nemrod 
was opgekomen, kreeg de onbekende jonge man 
toch zijn spontane en volledige simpatie. 

Het is goed dat slechts weinigen aanvaarden, 20 
maar zonder meer macht en geweld te ondergaan. 
Dat geldt dan niet alleen voor het geweld van de 

werken en stoken 
rijkswacht, maar evenzeer voor het zinloze geweld 
van hen die wellicht hun recht verdedigen; dat 
geldt voor het onhoorbare geweld van hen dit altijd 
onzichtbaar blijven, en eveneens voor hen die de 
arbeiders (de hand- en geestesarbeiders) niet die
nen willen, maar alleen misbruiken voor hun doel
stellingen, die ze niet eens durven noemen ! 

Eigenaardig is bij dit alles dat ten minste in het 
westen zelfs de ergste tegenstanders van elke_ sta
king er nooit aan denken de stakers van luiheid te 
beschuldigen. Werklozen worden daar wel eens_— 
en soms terecht trouwens — van verdacht. En in
derdaad stakers zijn niet werkloos, niet werkonwil-
lig. Niet in de sociaal-ekonomische zin van het 
woord, maar nog veel minder in een meer menselij
ke zin. 

Het zou natuurlijk belachelijk zijn te beweren 
dat stakers voortdurend bezig zijn met ernstig en 
diep na te denken over hun sociale toestand. Maar 
zij leven er gewoonweg in. Hun normaal werk is 
weg, hun handen hebben niets te doen, maar het 
is hen niet langer mogelijk verder alleen maar aan 
de voetbal te denken. De menselijke problemen die 

opgesloten liggen in de woorden « winsten en lonen, 
uitgaven en levensonderhoud, sociale zekerheid en 
sindikaat, sindikaat en regering en zovoort» leven 
nu voor hen. Zij werken in een intens menselijke 
zin harder en beter dan ooit in hun leven! 

Maar natuurlijk : de mijnen liggen stil, ei wor
den geen kolen geproduceerd en voor wie alleen 
van kolen leeft, staken de arbeiders en werken ze 
niet. 

Toen Leonardo da Vinci zijn «Laatste Avond
maal» schilderde in de eetzaal van een klooster, 
bleef hij eens een gans jaar lang van de « werf » 
weg. Op de klachten antwoorden Leonardo dit : 
« Wat weten deze monniken van schilderen ? 
Weliswaar ben ik daar lange tijd niet geweest, 
maar zij vergissen zich als zij ontkennen dat IK 
elke dag minstens twee uur aan dit werk besteed, 
ledere dag, 's morgens en 's avonds, ga ik het 
Borghetto in, want daar wonen de slechte en ver
worpen schepselen, boeven en misdadigers, en daar 
wil ik proberen een gezicht te vinden dat geschikt 
U om de kop van deze godvergetene Judas te bena
deren». , .. j j 

Spottend zei Leonardo verder dat hi] dan des
noods de kop van de overste zou nemen : « die 
leent zich daar voortreffelijk toe » 

Zoeken en denken, dromen en verlangen i« be
langrijker werk dan kolen produceren. 

NEMROD 
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PARLEMENTSLEDEN 

STAAN HUN MAN 

IN DE 

SENAAT 

De werkzaamheden in de Senaat ver
lopen de jongste weken minder gere
geld, meer rommelig dan vroeger. Tal 
van zaken die vroeger niet voorkwa
men, worden nu dagelijkse kost. Het 
reglement wordt door de voorzitter of 
waarnemende voorzitters willekeurig 
geïnterpreteerd, zelfs als de tekst dui
delijk is en alle precedenten in dezelfde 
lijn liggen. Veel anders dan protesteren 
kan men er niet tegen doen. De meer
derheidspartijen, die op de strikte toe
passing ervan zouden moeten staan, ne
men het de voorzitter zelfs kwalijk zo 
hij het juist interpreteert wanneer het 
in het voordeel van de oppozitie speelt. 
De voorzitter zelf wordt trouwens ge-
kritizeerd in de eigen partijrangen en 
vermits het hemd nader is dan de rok, 
probeei-t hij de eigen partijgenoten wel
willend te stemmen door hun grillen 
in te volgen. 

Anderzijds moeten de ondervoorzit
ters steeds meer inspringen als voor
zitter, wat evenmin de goede gang van 
zaken bevordert. 

Vorige week protesteerde de minister 
van Middenstand zelfs, omdat de be
spreking van zijn begroting al te veel 
onderbroken werd door interpellaties 
en mondelinge vragen ; de senaatszit
ting werd stopgezet ! Vroeger riep de 
senaatsvoorzitter de ministers tot de 
orde, tans gebeurt het omgekeerde... 

Dit incident vond plaats na een inter
pellatie van de franstalige P.V.V.-er 
Risopoulos, Griek van afstamming, 
maar die zowel een vrijwel vlekkeloos 
Nedei lands als een uitstekend Frans 
praat, een gematigd man die de ekstre-
mist uithangt omdat hij niet recht
streeks verkozen werd doch als provin
ciaal senator de hoge vergadering bin-

IN DE 

KAMER 

En nog maar eens het havendebat. De 
epiloog is voor Vlaanderen niet zo ge
ruststellend geweest. Al heeft De Sae-
ger met brio de inzet van de eerste 
reeks gewonnen, de uitslag van de par
tij is nog niet zo heel zeker. Men heeft 
op zijn eisen gekapituleerd ; de rege
ring heeft haar verdeeldheid opgegeven 
en steunt het zesjarenplan, inkluzief de 
sluis van 125.000 ton voor Zeebrugge ; 
de bemoeizieke heren van de Waalse 
Ekonqmische Uaad zullen zo vriendelijk 
zijn zich niet met de genoemde sluis in 
te laten. Bij de stemming over de mo
ties, ingediend na de interpellaties, 
kwam de aap uit de mouw. Gastel, de 
woordvoerder van de waalse socialisten, 
dreef het niet zover tegen de motie van 
de regeringspartijen te stemmen, want 
dan moest De Saeger opnieuw zijn bie
zen pakken en de gehele regering met 
hem. Hij zei echter dat zijn groep zich 
nu niet wou uitspreken over de sluis. 
Pas bij de stemming over de begroting 
'1971 van Openbare Werken, zouden zij 
hun standpunt bepalen. Michel, de 
woordvoerder van kristelijke Walen en 
franstalige Brusselaars (P.S.C), ver
klaarde dat zijn fraktie zich niet tegen 
de bouw van de sluis zou verzetten» als 
een stel wazig geformuleerd» voorwaar-

nentrad. Zo hoopt hij rechtstreeks 
gekozen te worden ten koste van een 
ander partijgenoot, waarbij De Grauw 
en Snyers d'Attenhoven als bedreigd 
vermeld worden. 

Hij interpelleerde over een nieuw to
rengebouw, de I.T.T.-toren, die aan de 
Naamse Poort zou opgericht worden. 
Hij kreeg de steun van Lode Claes die 
voortaan, zoals hij zei, in de schaduw 
van de toren zal moeten wonen. Minis
ter De Saeger antwoordde echter onver-
biddeliijk dat die toren er zal komen. 
Het is in ons land nog steeds lastig een 
nadelige beslissing te wijzigen als er 
grote financiële machten ergens achter 
staan. 

Bij de begroting voor Middenstand 
nam senator Gerard de Paep het woord 
om eens te meer krachtig tegen de ge
brekkige pensioenregeling voor de zelf
standigen te protesteren. De V.U. heeft 
op dat gebied met wetsvoorstellen al 
heel wat initiatieven genomen. Bij het 
wetsvoorstel van de minister terzake 
heeft senator Jorissen ook al amende
menten ingediend. De V.U. werd terza
ke gevolgd door de specialisten van de 
meerderheid, Gaby van de Putte 
(C.V.P.) en Wiard (B.S.P.), die op hun 
beurt opkomen voor betere pensioenen. 

Er zijn andere wetsvoorstellen die 
hun martelgang doormaken. Zo dat van 
de C.V.P.-er Stan de Clercq op de sport
beoefening. Het werd van de Senaat 
terug naar de kommissie verwezen, 
waar Van der Poorten de grootste te
genstander blijkt te zijn van zijn 
streekgenoot, waar senator Bouwens 
stevige kritiek onder woorden brengt 
en waar senator Baert met zijn juri
dische .kennis senator Callewaert en 

den vervuld zouden zijn. Het kwam er 
op neer dat deze Walen wél de kredie
ten voor de sluis zouden goedkeuren als 
er, naar hun smaak, voldoende kompen-
saties zijn. Dus bij de waalse socialisten 
helemaal nog geen akkoord, bij de 
P.S.C, een voorwaardelijk akkoord. Ras-
semblement Wallon-F.D.F. is woest anti, 
evenals de (waalse) kommunisten, even
wel iets minder woest. De waalse P.V.V. 
probeert nog steeds de wat kreupele 
Waalse Ekonomische Raad opnieuw te
gen de sluis (en de regering) op stang 
te jagen. Zodat De Saeger, goed strateeg 
als hij is, bij het overschouwen van het 
gevechtsterrein, zal vaststellen dat alle 
batterijen tegen hem zijn gericht Wil 
hij toch de slag winnen, dan zullen zwa
re toegevingen aan de Walen dienen ge
daan. Zal het een nieuwe waalse auto
weg worden, even overbodig als de ou
de, waarvan de waalse ekonomist pro
fessor Baudouin zelfs schreef dat hij 
schadelijk is voor de waalse ekonomie ? 
Of : zal het een nieuwe gooi met miljar
den worden, zoals met het beruchte hel
lend vlak van Ronquières, dat volgens 
de direktie van de spoorwegen één reus
achtige verspilling ia ? De Vlamingen 
zullen evenwel wéér moeten opdraaien 
voor dwazf en dure waalse gnuen. 

iedereen overklast. Tal van amendemen
ten van hem werden reeds aanvaard, 
zodat het voorstel haast een wetsvoor
stel Baert geworden is. 

Een wetsvoorstel om het reglement 
te wijzigen, ingediend door Pierson 
(B.S.P.) en Van de Kerckhove (C.V.P.), 
krijgt in de kommissie harde noten te 
kraken en zal er waarschijnlijk niet 
doorkomen. Senator Jorissen heeft het 
hier bestreden als bevorderlijk voor het 
absenteïsme en Struye zelf zoekt ver-
vangoplossingen, zoals een week per 
maand geen openbare zittingen maar 
wel intensieve kommissievergaderingen, 
gelijk dat deze week weer gebeurt. Men 
overweegt dit voortaan telkens de eer
ste week van de maand te doen. 

Een wetsvoorstel op het kamperen, 
dat eveneens van de openbare vergade
ring weer naar de kommissie vewezen 
werd, wordt daar deze week opnieuw 
besproken. 

Het wetsontwerp op de ekonomische 
decentralizatie staat ook op de agenda 
van de kommissie. Hoewel reeds goed 
gekeurd door de Kamer, worden er veel 
amendementen voorgesteld ook door 
de leden van de meerderheid. Het einde 
van de bespreking is dan ook nog niet 
in het zicht. 

Ondertussen blijft de Senaat zenuw
achtig. Men is onzeker over het lot van 
de regering door de gemeenschapsge
schillen. De stakingen in Limburg we
gen elke dag zwaarder op de maag van 
de sindikalisten, die ongeveer de helft 
van het senatorenkorps uitmaken. Ner
gens is er nog een stevig houvast, ner
gens nog een zekerheid. Zeker niet bij 
de gemeenteraadsverkiezingen, die als 
een donkere vervaldag naderen en zwa
re slagschaduwen voor zich uitwerpen. 

De duitstaligen uit de Oostkantons 
hebben een eerste overwinning gehaald 
op de verfransers. Een duitstalig leraar 
werd verplaatst van Sankt Vith naar 
Wallonië en vervangen door een Waal 
met bescheiden kennis van Duits. De 
leerlingen van het ateneum van Sankt 
Vith gingen in staking, nadien protes
teerden al de ouders. Senator Louis kon
digde een interpellatie aan. Jorissen, 
gevraagd van uit de streek, zou er bij 
aansluiten. De B.S.P.-minister Dubois 
ging door de knieën ; de duitstalige 
leraar keerde terug. De minister is zelfs 
akkoord om geen franstalige leraars 
meer te benoemen in franse scholen zo 
ze geen Duits kennen. Alleen minister 
Parisis uit Verviers, een van de voor
naamste verfransers verzet zich nog. 

Ook hier haalt de Volksunie eer van 
haar werk. In de streek beschouwen de 
duitstaligen senator Jorissen als hun 
voornaamste steun. 

Maurits Coppieters interpelleerde mi
nister Vermeylen over een dubbele dis-
kriminatie bij de bezoldiging van het 
personeel in het buitengewoon onder
wijs. Hij prees het gemeentebestuur van 
Antwerpen dat een ruim extraatje toe
kent aan dit soort personeel. Spreker 
wou weten of deze extra-bezoldiging 
mogelijk blijft in het nieuwe ontwerp. 
Hij kwam op voor de veralgemeende 
metode van de extra-bezoldiging. De in-
terpellant kantte zich vervolgens tegen 
de tweede diskriminatie, waarbij het 
personeel van het buitengewoon be
roeps- en technisch onderwijs verstoken 
blijft van deze gunstige regeling. Tot 
besluit bepleitte hij de opheffing van 
deze dubbele diskriminatie die moet lei
den tot de herwaardering van het bui
tengewoon onderwijs dat zo heilzaam is. 

Minister van Sociale Voorzorg De 
Paepe kwam zijn begroting verdedigen. 
Hij deklameerde met heldere stem, vol
gens de oude school, goed artikulerend, 
en met lange pauzes, een tikkeltje uit
dagend, met de zelfverzekerdheid al de 
onderbrekingen aan te kunnen. Hij is 
een degelijk minister, met een heldere 
kop. Hij heeft niet de zwier van zijn 
voorganger Leburton, maar hij bezit de 
eigenschap om de problemen tot hun 
eenvoudigste uitdrukking te herleiden. 
Hij is tevreden met zichzelf en vindt 
dat hij het als buitenjongen een heel 
eind ver geschopt heeft, wat nog waar 
is ook. Hij vond zelfs dat zijn krediet 
zo ontzaglijk is, dat hij zich een publiek 
mea-culpa kan veroorloven. Hij besloot 
bescheiden : zijn beleid is maar één stap 
in de goede richting. Hij was zelfs zo 
meegaand opbouwende kritiek te aan
vaarden. 

Reimond Mattheyssens pakte minister 
Vermeylen aan over de erbarmelijke 
toestand van de gebouwen van het ate
neum te Mortsel. Hij protesteerde tegen 
de roestige, tochtige krotten die tot klas
lokaal dienen. Hij waarschuwde voor 
het brandgevaar door kortsluiting. Hij 
kloeg de ontstentenis aan van een tiuii-
zaal en het ontbreken van voldoende 
refters, waardoor de leerlingen ver
plicht worden in open lucht te verblij
ven. Hij wees erop dat er slechts één 
w,c. is voor 60 leerlingen. De interpel* 

• Een mondelinge vraag werd 
gesteld door kamerlid Goe-
mans tot de minister van Ne' 
derlandse Kuituur over de fca-
nalen voor de kleuren-tv, een 
spoedvraag door kamerlid Ba-
hylon tot de minister vari 
Openbare Werken over de ver
bindingen van Zuid-West-
Vlaanderen met Noord-Franke 
rijk. 

• Kamerlid Coppieters interpel
leerde de minister van Natio
nale Opvoeding over de dis
kriminatie inzake wedden van 
direktie- en personeelsleden irï 
het buitengewoon onderwijs ; 
kamerlid Mattheyssens inter
pelleerde dezelfde minister 
over de erbarmelijke toestand 
van het ateneum te Mortsel. 

• Kamerlid Van Leemputten 
diende een verzoek tot inter
pellatie in tot de minister van 
Volksgezondheid over de lüffi-
'terverontreiniging en de gevol
gen voor het drinkwater. 

• Kamerlid Anciaux hield een 
uiteenzetting over het sociaal 
beleid tijdens het debat ovef 
de begroting 1970 van het mfi 
nisterie van Sociale Voorzorgt, 
In dit debat kwam ook kamerm 
lid Babylon tussenbeide, die 
nadien nog tussenkwam bij de 
artikelsgewijze bespreking. 

• Senator De Paep nam deel aan 
het debat over de begroting 
Middenstand 1970, terwijl se
nator Claes een tussenkomsti 
hield na de interpellatie Riso
poulos tot de minister van 
Openbare Werken. 

• Schriftelijke vragen werden 
gesteld door kamerleden D« 
Facq, Raskin, Vansteenkiste, 
'Mattheyssens, Leys, Olaerta^ 
Goemans en door de senatoreM 

'Jorissen, van Haegendoren, Bat-
let, Vandeweghe, Diependaele^ 
Baert. Persyn en Bouwens, 

mn 
lant stak de draak met de levering van 
muurschildering vóór er een muur was. 
Zodat het schilderij op doek en in pa
nelen werd geleverd en in een gang is 
ondergebracht. Hij zei spottend dat de 
scheppingsdrang van de schilder ver 
vooruit was op de initiatieven van de 
minister. Hij deelde de verontwaardi
ging van de ouders die petities opstel
len en dreigen op straat te komen. 

Vic Anciaux bepleitte de vereenvoudi
ging en de koördinatie van de vele so
ciale stelsels, noemde de diskriminatie 
ten opzichte van de zelfstandigen onaan
vaardbaar. Spreker betreurde dat alleen 
aan bejaardenzorg wordt gedaan en niet 
aan bejaardenpolitiek. De Volksunie-
woordvoerder wil de sociale politiek in 
de optiek van het gezin plaatsen. Hij 
nam de sociale programmatie onder de 
loep. Op het eerste gezicht lijkt het de 
ideale formule. Het is het akkoord tus
sen werkgevers en werknemers. Het 
vermijdt de konflikten en verzekert de 
lotsverbetering. De bazis blijft echter 
de klasse. Om tot de rechtvaardige ver
deling van de geproduceerde goederen 
te komen, moet men een wetenschappe
lijk onderzoek instellen naar de ver^ 
houding arbeid-kapitaaL Het vernieu
wend sociaal inzicht missen wij echtor 
in elke sociale begroting. 

Mik Babyion hield een scherp betoog 
tegen de misbruiken in de sociale sek-
tor. Dat werd echter niet door iedereen 

esmaakt. Hij werd soms heftig onder
roken en repliekte dan raak. Hij kloeg 

de ingewikkeldheid aan van de sociale 
wetgeving. Hij protesteerde tegen ver
plichte bijdragen van bepaalde groepen, 
die door hun status niet in aanmerking 
kunnen komen voor de betreffende 
voordelen, zoals bejaarden voor geboor-
tepremies en vóórhuwelijkssparen. Hij 
zei spottend dat de begroting voor de 
ziekte- en invaliditeitsverzekering wordt 
opgemaakt zoals gebruikelijk bij vogel-
pikmaatschappijen. Hij riep tot de wat 
onthutste minister dat hij zich liet ma-
neuvreren door de landsbonden en de 
brusselse federatie. Spreker tekende een 
doelpunt aan, waar de minister moest 
toegeven dat de kontrole onvoldoende ia 
en er lekken zijn, wat hij bij een vro»> 
fiere mterpellatk heftig had ontkend. 

Nik Claes. 

PARLEMENTAIRE KRABBELS 



DE VERGADERING VAN MAANDAG 

MAAT VOOR NIETS 
Een der meest ontgoochelende gebeurtenissen van de voorbije week was de 

bijeenkomst van de limburgse parlementsleden met een regeringsafvaardiging 
verleden maandag. Er heerste na afloop van deze vergadering grote ontgooche
ling bij de meeste parlementsleden en bij de joernalisten : men had verwacht dat 
er iets uit de bus zou komen, dat de bijeenkomst tenminste toch zou gediend 
hebben om een oplossing te zoeken voor het stakingskonflikt. Er was echter 
gebleken dat de regering — optredend als een sergeant-majoor temidden van 
rekruten de limburgse parlementsleden alleen maar op het rapport geroepen 
Had om hen nog maar eens in kennis te stellen van de reeds tot in den treure her
haalde regeringsstandpunterL Het TJOU bij deze matte vertoning gebleven zijn, 
waren er niet de V.V.-parlementsleden — en vooral Jef Olaerts — geweest om de 
regering van repliek te dienen. 

EIGENAARDIG 

We zegden reeds hierboven dat het op 
zijn minst bevreemdend is dat de heer 
I^rcops op deze vergadering niet wa« 
uitgenodigd, alhoewel zijn tezis er vrij 
centraal stond in de besprekingen. Dit 
is des te eigenaardiger, daar door de 
ministers en hun helpers geregeld werd 
gezegd dat zij «spijtig genoeg» niet 
alle elementen van het dossier naar voor 
konden brengen, daar bepaalde gege
vens alleen door de Kempische Steenko-
koolmijnen konden worden verschaft... 

Eigenaardig ook was het feit dat 
C.V.P.-volksvertegenwoordiger D'Hoore 
dienaangaande in alle toonaarden zweeg. 
A i oud-personeelschef van de Kempi
sche Steenkoolmijnen had hij waar
schijnlijk toch wel enkele van de ont
brekende gegevens kunnen verschaffsa. 

Tijdens de vergadering viel op, hoe 
weinig de meeste limburgse parlements
leden eigenlijk afweten van het dossier 
koolmijnen. 

De vraag dient trouwens gesteld, 
waar<Hn de vergadering eigenlijk bijeen
geroepen werd. Het zag er zeer sterk 
naar uit, dat het er alleen om te doen 
was de Volksunie-standpunten te ontze
nuwen. Wat hoopten de ministers eigen
lijk ? Dat ze er zouden in slagen onze 
vertegenwoordigers omver te praten en 
hen dan terug naar Limburg te sturen 
om er het goede regeringswoord te gaan 
verkondigen' Van die illuzie zijn ze 
dan wel vlug genezen. Want ze zijn er 
niet eens in geslaagd, de twijfels van 
htm eigen limburgse partijgenoten weg 
te praten. 

STEVIG DOSSIER 

Deze vergadering heeft — zoals alle 
vroegere en latere verklaringen van re
gering en Kolendirektorium — alleen 

maar aangetoond, dat de Volksunie over 
een stevig dossier beschikt, dat wij aan 
onze zienswijze geen jota moeten ver
anderen en dat de tezis Lycops overeind 
blijft. 

Jef Olaerts heeft daarenboven aange
toond dat zelfs reeds de door de eerste-
minister vooropgezette cokesprijt. van 
811 fr per ton (die ook door «Het Be
lang van Limburg » beschouwd werd als 
« wel wat aan de lage kant» !) de socia
le programmatic ruimschoots opvangt. 
De ekonomische argumenten van de re
gering houden geen steek. En haar so
ciale houding is beneden ieder peil. 
Want uiteindelijk is het toch zo, dat de 
rechtvaardigheid van de looneisen der 

stakers niet bepaald wordt door de eko
nomische weerslag van deze eisen : zo
lang er mijnen zijn, moeten er recht
vaardige mijnwerkersionen worden 
uitbetaald. Dit geldt a fortiori, Wanneer 
de ekonomische situatie de eis van 15 
t.h. loonsverhoging volkomen wetti?" 

Niet minder dan vijf ministers — Le-
burton, Anseele, Pêtre, Bertrand en Ma
jor — hadden hun namiddag vrijgehou
den voor de vergadering. Hun groep 
werd versterkt door de aanwezigheid 
van een half dozijn ambtenaren van het 
Kolendirektorium. De parlementaire af
vaardiging bestond uit elf CVP-ers , 
drie B.S P.-ers, slechts één P.V.V.-er 
(van de drie !) en onze eigen mandata
rissen Olaerts, Raskin en Hardy. 

ALLEEN 

De Volksunie stond alleen om de eis 
van de mijnwerkers — 15 t.h. loonsver
hoging — te verdedigen. De B.S.P.-ers 
waren zelfs bereid om zonder enige 
nuance de tezis van de regering en het 
Kolendirektorium te aanvaarden. De mi
nisteriële afvaardiging, bijgestaan door 
de kabinetschef van Ekonomische Zaken 
en de heren van het Kolendirektorium, 
ging de tezis van de heer Lycops te lijf. 
tussen haakjes : de tezis Lycops wordt 
steeds maar aangevallen door regering 
en Kolendirektorium, maar de direk-
teur-generaal van de Kempische Steen
koolmijnen zelf heeft bij ons weten nog 

Niet minder dan vijf ministers... 

Jef Olaerts 

niet de kans gekregen om zijn stand
punt te verdedigen. De Volksunie-ka-
merfraktie heeft destijds nochtans voor
gesteld, dat Lycops en andere deskun
digen zouden gehoord worden door de 
kommissie voor Ekonomische Zaken. 

Tegenover dit regeringsoffensiet speel
de Jef Olaerts met veel brio het spel 
« een tegen allen » Hij verdedigde een 
uitvoerige nota, waarin afgerekend werd 
met het reeeringsstandnunt. Hii deed 
het kennelijk niet zonder «uk^es: C VP.-
senator Dunont zegde on een gegeven 
ogenblik dat de stellingen van Olaerts 
zo indrukwekkend waren, dat ^ü in 
Limburg grote deining zouden verwek
ken vooral daar de regering niet in 
staat bleek te zijn, ze afdoende te weer
leggen... 

AFLEIDING 

Ook volksvertegenwoordiger Raskin 
stond zijn mannetje. Hij kreeg het voor
al aan de stok met de socialisten die 
trachtten te insinueren, dat de V.U. zich 
neergelegd had bij de schandalige wiize 
waarop de fuzie van de limburgse " "j-
nen destijds werd doorgevnerH RdSkin 
snoerde hen de mond. Hij wees er op 
dat de Volksunie altijd heeft aange
klaagd en blijft aanklagen dat alleen de 
deficitaire nosten in de fuzie werden co-
genomen Maar hii verzette zich tegen 
een afleidingsmaneuver dat er zou uit 
bestaan, tans veel over de fuzie te snre-
ken om over de staking te kunnen zwij
gen. Raskin wees de limburgse BS P.-
ers er op dat zij slechts figuranten zijn 
in een komedie en dat zij een minder
waardige rol verdedigen wanneer zij 
wél over de steen koolhazen maar niet 
over de staalbazen praten • iedereen 
weet immers dat het om dezelfde bazen 

f aat en dat alles wat ze doen moet ver-
laard worden binnen de totaliteit van 

hun belangen. Hun belang is ondermeer: 
lage prijzen en dus lage lonen in Lim
burg. En om dit belang te verdedigen, 
laten de limburgse B S.P.-ers zich ver
lagen tot hun handlangers. 

- van het stakersfront - van het stakersfront - van het stakersfront -

Vorig weekend vergaderde het Volks-
imie-kader van Limburg te Hasselt om 
te beraadslagen over de politieke en so
ciale situatie in de provincie. Na afloop 
van deze vergadering werd de volgende 
motie bekendgemaakt : « De arrondisse-
mentele besturen van de Volksunie Has
selt en Tongeren-Maaseik, in vergade
ring bijeengekomen naar aanleiding 
van de staking in de Fordfabrieken te 
Genk, spreken zich nogmaals uit voor 
het principe « gelijk werk, gelijk loon »; 
achten het bijgevolg meer dan nodig 
dat ook de lonen van de mijnwerkers 
worden aangepast ; verheugen zich bo
vendien over het feit dat de arbeiders 
van de Fordfabrieken hun solidariteit 
betonen met de stakende mijnarbei
ders». 

De stakingsbeweging bij Ford is het 
gevolg van een aantal faktoren, waarbij 
de beïnvloeding door de aktie in de mij
nen niet over het hoofd mag worden 

gezien. Die beïnvloeding speelt overi
gens ook elders een belangrijke rol : er 
heerst tans een algemene sociale beroe
ring, waarvan het einde nog niet in het 
zicht is. Dat de regering in haar reeds 
zo benarde pozitie nog af te rekenen 
krijgt met deze moeilijkheid, heeft ze 
tenslotte vooral aan zichzelf te danken. 
Met een weergeloos cinisme heeft ze 
van meet at aan — onder meer door het 
gebruiken van de eindejaarspremie als 
chantagemiddel — gespekuleerd op het 
uithongeren van de staking. Het kon-
flikt is zodoende blijven aanslepen; het 
ongenoegen is overgeslagen naar andere 
plaatsen en sektoren. 

Het fundamenteel probleem dat zich 
te Ford-Genk stelt, is dat van de zgn. 
«limburgse loonslenk». De Ford-direk-
tie herhaalt steeds maar weer, dat ze 
zich bij de keuze van de vestigings
plaats te Genk onder meer heeft laten 
leiden door wat dan genoemd wordt 

«het konkurrentieel loonpeil». Zij be
weert, dat ze in ruil daarvoor een aan
tal ongustige faktoren over het hoofd 
heeft kunnen zien; zo onder meer de 
ongunstiger ligging, het gebrek aan in-
frastruktuur enz. 

De argumentatie maakt op ons geen 
indruk. Ford-Genk ligt bijzonder logisch 
ingebouwd, ongeveer halfweg tussen de 
Ford-vestigingen te Antwerpen en te 
Keulen. Het bedrijf beschikt over een 
voor zijn behoeften uitstekende infra-
struktuur. En het is gewoonweg niet te 
aanvaarden, dat een bedrijf uitgaat van 
een lager loonpeil als bazisgegeven. 

De limburgse loonslenk moet gedempt 
worden; het is ondenkbaar dat hij mid
denin tussen het antwerpse en het luik-
se loonpeil blijft liggen Dit is de grote 
beweegreden voor de staking. Er zijn 
daarnaast een aantal andere elementen. 
Het ongenoegen in Ford-Genk is vrij la

tent; het is niet louter het gevolg van 
het loonpeil. De menselijke betrekkin
gen, het werkritme, de werkvoorwaar-
den in het bedrijf spelen eveneens een 
belangrijke rol. 

Er zijn bij de staking op Ford-Genk 
nog een paar bijkomstife aspekten, die 
toch niet onvermeld mogen blijven De 
staking ontstond als een spontane be
weging De sindikaten — en vooral dan 
het A.C.V, — hebben er zich onmiddel
lijk achter geschaard, met ' . kennelüke 
bedoeling om hun aan de mijnen ge
taand blazoen wat op te kalfateren De 
lonen in het ke^npisch kolenbek^»" lig
gen echter nóg lager dan die in Ford-
Genk. Wie eerlijk is. kan onmogelijk de 
beweging in de utofabriek steunen en 
terzelfdertijd die in de mijnen veroorde
len, ondergraven en saboteren Ook in 
in de rand van de «Jtakine on Ford driest 
de Vaststelling zich op ' de sindikaten 
spelen geen eerliik snel! 
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de wereld kommunistisohe 
stakers ? 

HET VERSCHIJNEN VAN EEN OF 
MEERDERE SIRISCHE GEVECHTS
VLIEGTUIGEN BOVEN HET ISRAË
LISCHE HAIFA EN DE SIRISCH-IS-
EAELISCHE GEVECHTEN ROND DE 
GOLAN-HEUVELS KUNNEN HET BE
GIN ZIJN VAN EEN NIEUWE DRIE-
FRONTENOORLOG TEGEN ISRAEL. 
ZE ZIJN IN ELK GEVAL EEN VOOR
AFBEELDING VAN EEN EVENTUELE 
NIEUWE OORLOGSRONDE, DIE VAN 
ARABISCHE ZIJDE OVERIGENS ZOU 
STOELEN OP DE KLASSIEKE OM
SINGELINGSSTRATEGIE DIE DE 
ARABISCH - ISRAËLISCHE OORLOG 
VAN MEETAF KENMERKTE 

OF HET NIEUWE ELEMENT EEN 
BETERE ARABISCHE LUCHTMACHT 
ZAL ZIJN IS VOORLOPIG NOG DE 
VRAAG FEIT IS DAT ONDANKS BE
PAALDE ISRAËLISCHE STUNTS DE 
EGYPTISCHE LUCHTMACHT VOORT
GAAT, ISRAËLISCHE DOELEN IN DE 
SINAI TE BESTOKEN. BRENGT MEN 
DIT IN VERBAND MET DE ALLER
EERSTE SIRISCHE REAKTIE IN DE 
LUCHT SINDS DE ZESDAGENOOR-
LOG, DAN RIJST TOCH DE VRAAG 
OF ER IN HET LUCHTRUIM BOVEN 
HET MIDDEN-OOSTEN EEN KENTE
RING AAN DE GANG IS ER IS IM
MERS MEER GEBEURD DAN HET 
DOORBOREN VAN DE GELUIDS
MUUR BOVEN «VEILIG» HAIFA. 

ALLEEN 

i«P"-iH|M1fll'1lii|!|||| 

GELUIDSMUUR? 
De kwestie is van kapitaal belang, 

want van het meesterschap m de lucht 
hangt het verder verloop van de oorlog 
af. Het is onloochenbaar dat Egypte 
zich momenteel zware inspanningen ge
troost, om zijn luchtmacht in aanzien
lijke mate te versterken. Niemand kan 
zwart op wit bewijzen dat de 100 franse 
Mirages, waarvan de levering vorige 
maand, na een trouwens zeer onhandige 
mistifikatie, aan Libië werd toegezegd, 
in werkelijkheid uiteindelijk niet voor 
Egypte of een andere arabische staat 
bestemd zijn. Men zal zich wellicht her
inneren dat kort vóór de eerste levering 

van Mirages aan Libië in het nieuws 
kwam, geruchten de ronde deden dat 
Egypte een belangrijke hoeveelheid oor
logsmateriaal zou ontvangen die deze 
keer niet door de Sovjet-Unie zou gele
verd worden. Sinds de blitz-oorlog en de 
opeenvolgende Israëlische exploten te
gen Egypte, telkens met verlies van pe
perduur oorlogsmateriaal, was de Sov
jet-Unie weigerachtiger geworden met 
het leveren van oorlogstuig aan Kairo. 
Het Kremling ging alvast niet meer zo 
vlot als vroeger op de egyptische wen
sen in, wat niet betekent dat de bewa-
penmgsstroom naar de Nijldelta zou 

DEZE WEEK 
IN DE WERELD 

# Paulus VI verklaart dat het priester
celibaat een fundamenteel element 
blijft van de stniktuur in de rooms-
katolieke kerk. Kardinaal Daniélou 
valt in de aOsservatore Romano» 
scherp het nederlandse pastoraal 
koncilie met zijn besluiten tot at-
schaffing van het celibaat aan. 

9 Le Dhoek Tho, noordvietnamese top
onderhandelaar op de Vietnamkonfe-
rentie te Parijs zou met nieuwe in-
strukties naar de franse hoofdstad 
Bijn teruggekeerd. Intussen grijpen 
ondanks de amerikaanse bomba^e-
mentenstop boven Noord-Vietnam re
gelmatig luchtgevechten plaats. 

9 Ierse missionarissen door nigeriaanse 
rechtbank veroordeeld wegens «on
wettig verblijf in het land ». Nigeria 
wijst personen uit, die aktief waren 
in de hulpverlening aan Biafra. 

'0 Kanselier Brandt op routinebezoek 
bij prezident Pompidou van Frank
rijk, die de westduitse onderhande* 

Vreedzaam toneeltje aan het front nabij het Suez-kanaal : een israëlisch soldaat 
scheert zich vlakbij de plaats waar de israëlische vlag wappert voor een kunstig 
bewerkte spiegel, die men op een dergelijke plaats allerminst zou verwachten. 
Misschien nog een restant van de oorlogsbuit ? En zal er straks met het snel toe
nemend oorlogsgerommel nog tijd overblijven voor «de opschik van de soldaat»? 

zijn stopgezet. Hoe dan ook, de Sovjets 
stelden strengere voorwaarden. Daar
door was een zekere speelruimte ont
staan, waarvan Parijs blijkbaar vlug 
gebruik heeft gemaakt. 

We staan in het Midden-Oosten voor 
een steeds omvangrijker bewapenings
wedloop. Het feitelijk prijsgeven van 
het franse wapenembargo heeft tot ge
volg gehad dat de Verenigde Staten hun 
laatste voorbehoud voor levering van 
o.a. moderne gevechtsvliegtuigen aan 
Israël (en aan Jordanië) zouden opge
ven, « ten einde — zoals dat wordt ge
formuleerd — « het bewapeningseven-
wicht in het Midden-Oosten niet te la
ten verstoren ». Nixon zou in de kwes
tie van de Phantom-vliegtuigen binnen 
vier weken een beslissing treffen. Een 
israëlische luchtmacht, uitgerust met 
dit tipe gevechtsvliegtuig zou nog slag
vaardiger worden ook al zijn er reeds 
enkele eksemplaren van in Israël. In 
deze mogelijkheid, die velen als een 
waarschijnlijkheid beschouwen, heeft 
Nasser een kans gezien om de Sovjet-
Unie, reeds verontrust door de verschij
ning van Frankrijk als wapenleveran-
cier in het Midden-Oosten, tijdens een 
« ultra-geheim bezoek » aan de rus» 
sische hoofdstad gunstiger te stemmen 
voor de levering van de sinds lang door 
Kairo gevraagde, doch steeds geweiger
de Mig 23. Het gaat hier om een snel 
gevechtsvliegtuig, waarvan het vliegbe-
reik lange vluchten boven israëlisch ge
bied toelaat. 

Deze waarschijnlijk geworden kente
ring ging gepaard met een naderhand 
zowel door Moskou als door Jeruzalem 
gelogenstraft zogezegd russisch ultima
tum aan Israël en met de eis, de lucht-
jraids boven Egypte stop te zetten onder 
bedreiging van « rechtstreeks russisch 
ingrijpen in het konflikt ». 

De prompte russische logenstraffing 
belet niet dat er nu een (door de Rus
sen gewenst ?) klimaat van grote onze
kerheid nopens het verder verloop van 
de krizis is ontstaan, eensdeels door de 
mogelijkheid dat straks drie zeer mo
derne tipes van gevechtsvliegtuigen te
gen mekaar zullen uitgetest worden, 
wat meteen ook het verloop van de oor-
log sterk zou beïnvloeden, anderdeels 
dat juist door deze mogelijkheid de 
twee supergroten er alsnog van weer
houden worden de zaken op de spits te 
drijven. Misschien is het te eenvoudig, 
maar zou het niet kunnen dat Moskou 
bedoelt : indien geen Phantoms, dan 
ook geen Migs 23 ? De moeilijkheid is 
echter : wat dan met de Mirages? Blijk
baar kan men alvast een reeds gemaak
te konkluzie bevestigen : met de toezeg
ging van levering van Mirages heelt 
Frankrijk de deur naar een wedloop 
opengezet, waardoor de Grote Twee in 
een zeer ongemakkelijke konkurren-
tiële pozitie zijn terecht gekomen, een 
evolutie die ze niet schenen te wensen 
en die zeker de reeds geringe kans op 
een politieke regeling nog meer ver
kleint 

lingspogingen met Oost-Europa bil
lijkt. Te Moskou heeft het eerste — 
langdurig — onderhoud tussen 
Brandt's persoonlijk gezant Egon 
Bahr en de russische minister van 
Buitenlandse Zaken Gromiko plaats. 
Intussen sluiten Bonn en Moskou een 
akkoord over levering van aardgas 
af terwijl Frankrijk en Oost-Duits
land een handelsakkoord over niet 
minder dan vijf jaar afsluiten. 

# Premier Lebua Jonathan van de zuid-
afrikaanse staat Lesotho kondigt de 
noodtoestand af en laat oppozitielei-
der Makhele gevangen zetten. Ko
ning Mosjoesjoe II krijgt huisarrest. 
Oorzaak : slecht verloop van de ver
kiezingen voor de regering .. 

• Frans-britse konkurrentie Inzake 
wapenleveringen aan en oliekonces-
sies door Libië. 

# New Yorkse burgemeester Lindsay 
verklaart dat de stad Pompidou bij 
diens bezoek aan de stad «volledig 
zal negeren wegens de franse politiek 
ten opzichte van het Midden Oos
ten». 

• Bloedige onlusten te Manilla, Filip
pijnen, tussen regeringstroepen en 
jonge betogers, die het prezidentieel 
paleis wilden bestormen. 

# Treinramp in Argentinië eist meer 
dan 300 doden. 

• Lord Bertrand Russell op 98-jarige 
leeftijd overleden. , 

Een dringend internationaal pro
bleem is het niet. Maar toch is het 
een vraag, die iemand met belang
stelling voor wat in andere landen 
gebeurt zich moet stellen : hoe staat 
het met het staken in de kommunis-
tische landen ? Officieel horen we 
daarover uit de eigen nieuwsagent
schappen van die landen natuurlijk 
feitelijk nooit iets. Maar is het zo 
achterlijk te veronderstellen, dat ook 
daar arbeidsgeschillen ten minste 
mogelijk zijn ? En dat dus ten minste 
de mogelijkheid van stakingen zou 
moeten erkend worden en voorzien 
zijn? 

Hierop bestaat een kommunistisch 
antwoord, dat tegelijk ook als de 
enig mogelijke en wettige houding 
doorgaat : vermits in een kommunis
tisch regime de arbeiders zelf de 
eigenlijke eigenaars zijn van hun be
drijven, is het onmogelijk voor hea 
in staking te gaan. Want dan zonden 
ze tegen zichzelf staken. Eenvoudiger 
kan het werkelijk niet! 

Kommunistische sindikaten in 
kommunistische landen voorzien en 
organizeren dus in geen geval stakin
gen. Ze steunen die wel in landen 
waar de arbeiders geen « eigenaars » 
zijn van hun bedrijven. De werke
lijkheid in de arbeidswereld is ech
ter ook in hun eigen landen Anders 
dan zij zich in hun al te enge, zij het 
louter verstandelijk iduitende leer 
hebben ingebeeld. Er zijn stakingen 
geweest, hoewel het niet mocht e» 
nutteloos had moeten zijn. 

Had de grote staking in Workoeta 
'(1953) een politieke achtergrond of 
alleen maar een sociale ? Ze werd in 
elk geval zeer gewelddadig onder
drukt. Ook de stakingen in Folen in 
het voorjaar van 1956, en die in Hon
garije in het najaar, korte tijd nog 
va de opstand, werden als kontrare-
volutie « behandeld ». In Tsjecho-SIo-
vakije waren in 1968 de stakingen 
kort en zonder veel invloed. Maat 
flaar had in april van datzelfde jaar 
de voorzitter van de centrale raad 
van de sindikaten, Polatsjek, de mo
gelijkheid en het recht van staking 
erkent. «Als de arbeiders tans trach
ten hun eisen met stakingen door te 
zetten, dan bewijst dat slechts dat er 
zich een aantal onopgeloste proble
men en konflikten opgehoopt heeft, 
waarmee men zich moet bezig hou
den.» Een verklaring die elders of 
een jaar vroeger in kommunistische 
landen onmogelijk zou geweest zijn. 

Het verst staat die ontwikkeling in 
Joegoslavië. Eerst werd het stakings
recht feitelijk erkend, nu bestaat het 
ook wettelijk. En er waren stakin
gen! Tussen 13 januari 1958 (eerste 
staking!) en 1 september 1969 juist 
geteld 1657. Er waren dus konflikten 
en eisen. En zelfs niet weinig! 
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DEZE WEEK IN BEELD AANGEPASTE 
GESCHIEDENIS 

De jongens van ApoUo-13 (Lovetl, Maitingby en Haise) werden door de Nasa in een 
gelegenheidsdekor-van-science-jiction aan de pers voorgesteld. Wij echter zouden wel 
eens willen weten waarom hun voorgangers zo snel en zo talrijk de Nasa-dienst verlaten. 

Irr^f'IS 

In Zwitserland neemt het staatshoofd de 
ttus. Prezident Tschudi geeft steeds de 

voorkeur aan het openbaar verkeert 

De winter is nog niet voorbij, alvast niet 
in de westduitse havenstad Warnemünde, 

En wellicht ook niet bij ons,„ 

Bijna iedereen kent de foto 
waarop Lenm staat terwijl hij 
het volk toespreekt. Het is ge
woonweg een klassieke histori
sche foto. Velen weten ook dat 
die foto tijdens de stalinistische 
tijd vervalst werd : Trotsky, 
die naast het spreekgestoelte 
stond, «verdween» op bevel 
van Stalin. In het Westen ge
beurde trouwens zoiets met de 
foto van de intocht van de 
Gaulle in Parijs samen met 
Bxdault (die ook « verdween »), 
Maar hier kon tenslotte ieder
een nog de echte foto vrij pu
bliceren. In de Sovjetunie 
wordt de geschiedenis telkens 
weer herschreven naargelang 
d= politiek van het ogenblik. 
En dat betekent dan niet aan
gevuld en verbeterd Tegen de 
nieuwe uitgave van de partij-
geschiedenis, de derde na de 
uitgave in 1962 onder Kroesjt-
sjov (die ook al aangepast was), 
heeft Joegoslavië al geprotes
teerd Zowel voor wat de figuur 
van Stalin betreft, als de ver
houding met Joegoslavië wordt 
daar nog maar eens een veran
derde, aangepaste versie gege
ven De «geschiedenis van de 
geschiedenis van de partij» is 
heel interessant. 

EENHEID 

Toen tien jaar geleden de on
afhankelijkheid in Afrika als 
het ware voor het grijpen lag, 
werden grote dromen geboren. 
Kwame Nkroema van Ghana en 
Sekoe Toeré dweepten met die 
gedachte Sindsdien is er veel 
veranderd : Nkroema leeft in 
ballingschap bij Sekoe Toeré 
en moet zijn politieke aktiviteit 
sinds een paar maanden ten 
zeerste beperken. Belangrijker 
is dat vrijwel alle afrikaanse 
staten met inwendige twisten 
geplaagd zitten. De vrees voor 
het gewelddadig uitbreken van 
deze broeiende oppozities was 
heel waarschijnlijk een beslis
sende faktor voor het misluk
ken van de biafraanse vrij
heidsstrijd. Heel Afrika — be« 
halve drie vroegere gebieden 
die Biafra erkenden onder in
vloed van Frankrijk, en Nyere-
re die al uit eigen ondervinding 
In Tanzania wist wat mogelijk 
Is en wat niet — heeft front 
gevormd. Het recht op eigen 
volksbestaan wordt in Afrika 
niet erkend. Maar ook de droom 
van afrikaanse eenheid is nog 
niet meer dan een schim. 

Het simbool van de wereldtentoonstelling 1970 te Osaka zal de zonnetempel zijn, een sim-^ 
bohsche voorstelling van een reusachtige omgelceer^e lens dte de zonnestralen —- op hun 

beurt simbool van Japan •— bundelt en in één straal richt. 

EVEN OPSOMMEN 

Biafra was niet de enige 
strijd die in Afrika aan de 
gang is. Soedan, In oppervlakte 
de grootste staat van Afrika, 
kent sinds 1964 een burgeroor
log tussen de negerstammen 
van het zuiden en hun arabi-
sche overheersers m het noor
der van het land In Tsjaad 
zijn de stammen uit het noor
den en het oosten in opstand 
tegen de centrale regering van 
Tombalay die kan rekenen op 
de steun van Frankrijk en het 
Vreemdelingenlegioen. Er is 
een opstand in Eritrea, de vroe
gere italiaanse kolonie. De op
standelingen trokken even de 
aandacht door aanvallen op de 
e t i o p i s c h e luchtvaartmaat

schappij In Kenia, dat evenals 
Nigeria jarenlang als een van 
de meest stabiele staten door
ging, kwam het tot botsingen 
tussen de twee voornaamste 
stammen, de Luo's en de Kikoe-
joe's De vermoorde Tom 
Mboya was een Luo! En in het 
westen van Zambia streven de 
Lozi's naar een eigen staat. 
Burgeroorlogen, gewelddaden 
en ellende genoeg. 

ACHTERGROND 

Het grote aantal en de snelle 
uitvoering van de doodstraffen 
ie Irak heeft heel wat veront
waardiging gewekt. De snelle 
vangst van de «samenzweer
ders » is minder geheimzinnig 
als men weet dat prezident EI 
Bakr met een echte val werk
te : met de oproep «wij heb
ben hem geboeid. Kom om de 
verrader te zien sterven » (heli 
ging over El Bakr!) werden de 
tegenstanders gelokt en door de 
levende en vrije El Bakr zelf 
gevangen genomen. 

GANGSTER 

Het is algemeen bekend dat 
de gangsters in Amerika zeer 
goed georganizeerd zijn. Daar* 
door ontsnappen de echte grote 
bazen bijna altijd aan de poli
tie Maar ook de arbeiderssin» 
dikaten hebben vaak heel waf 
van een gansterbende. De drie
voudige moord op de leider van 
hei mijnwerkerssindikaat «Uni-
teo Mine Workers» en zijn 
vrouw en dochter, blijkt wel 
een gangsterstreek te zijn. Dat 
wil zeggen : het gevolg van een 
strijd om de macht in de sindi-
katen, die met gangstermetoden 
werd uitgevochten. Een grote 
ontaarding! 

ONDERVINDING 

Israël dat de zaak met de 
kannoneerboten van Cherbourg 
organizeerde, heeft op dit ge
bied al heel veel en al lang on
dervinding. Reeds in 1948 was 
bijvoorbeeld in Engeland een 
schijn-maatschappij aan hel 
werk Deze maatschappij zou 
een film maken over de nieuvr-
zeelandse luchtmacht en kocht 
daarvoor vijf vliegtuigen, die 
echter Engeland niet mochten 
verlaten. Op een morgen stegen 
zij op om enkele gevechtscènes 
te spelen, maar keerden nooit 
terug • zij werden de kern van 
het Israëlische luchtleger Een 
honduraanse luchtvaartmaat
schappij kocht drie oude B-171 
bommenwerpers; ook die vlo
gen naar het Midden-Oosten. 

PRIJS 

De inrichters van een liefda-
digheidstombola ir Engeland 
hepen zowel van koningin Eli
zabeth n als van premier Wil
son een weigering op, om een 
bedrag als prijs te storten. 
Maar ook « neen » kan waarde
vol zijn, want beide weige-
ringsbrieven werden onder de 
10 hoogste prijzen gerang
schikt De lotenverkoop ging 
aa de bekendmaking van de 
prijzenlijst met sprongen de 
hoogte in... 
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,,Sie werden alle "%%uty'> 
Der Mossenmord an den brasilianischer £^'10 '^^'^ 

!)..„..„„ „ .ausgerottet" 
LJ Dschungel sir.d systematic ^ ^ « - ^ « . systemati' 

"'"den. A•^'ftr-•• igr 

Een van de schandel i jkste b ladz i jd 
heid is het verhaal van de onderga 
Amer ika 's . Een verhaal dat begint 
nent en dat nog niet afgesloten is. 
gewezen op wa t z ich in het A m a z 
l isten zoals André Cognat, )acque 
mond Tercafs brachten verslag u i t 
in het brazil iaanse oerwoud En zo 
v ig werk van de bekende franse jo 
sacre des Indiens », dat een zeer I 
over verleden en heden, over l i jde 
oerwoudbewoners en van hun ver 
noodlot t ige beschermers. 

• •«mvaJi Jad' 

en in de geschiedenis van de mens-
ng der oerbewoners van de beide 
met de on tdekk ing van dat kon t i -
Onlangs hebben zweedse etnologen 
one-gebied afspeelt. Franse joerna-
s Meunier , Daniel le Scialom, Ray-
over de toestanden die heersten 
pas verscheen bi j Gal l imard een l i j -
ernal ist Lucien Bodard, « Le Mas-
evendig-geschreven verslag brengt 
n en lotgevallen van de Amazone
volgers, v i janden en vaak voor hen 

Het schandaal van de volkerenmoo 
dan pas de laatste t i j d algemeen-b 
gonnen reeds van 1500, het jaar w 
voet aan wal zet te op de brazi l iaan 
der noord-amerikaanse Prair ie- lndi 
zuidamerikaanse Indiaan reeds in 
dekk ing van Amer ika waren er naa 
w;iarvan de he l f t in Mex iko en Ce 
^ ni l joen. die er in Brazil ië leefden, 
zend over. 

i j # * r t 

rd op de brazil iaanse Indianen mag 
ekend geworden z i j n : de fe i ten be-
aarop de Portugees Alvares Cabral 
se kust Nog vóór het grote sterven 
anen begon, was de jacht op de 
gezet. Op het ogenbl ik van de ont -
r schat t ing 45 mi l joen Indianen, 
nt raal -Amer ika leefde. Van de 3 a 
b l i jven er amper een honderddui -

De eerste verniet igingsgolf k w a m met de conquistadors en de onmid 
de l l i j k daaropvolgende kolonizat ie langs de kust. Er werd jacht ge
maakt op indiaanse slaven c m . o m te werken in de suikermolens. 
De Indianen langs de kust , die de b lanken eerst vol ver t rouwen waren 
tegemoet gegaan, t rokken voor zover z i j nog niet omgekomen waren 
terug in de wouden. De pauseli jke « gel i jkberecht ig ingsverk lar ing » in 
de 16e eeuw, waarb i j de indianen als on tvanke l i j k voor het k r is ten-
dom werden verk laard, zet te een beker ingsakt ie in . Maar een st room 
van avonturiers drong to t ver in h e t Amazone-gebied door en spaar
de de missies noch de blanken. V a n u i t Sao Paolo drongen kolonnen 
to t in het hart van het kon t inen t . In 1784 brak een grote opstand u i t 
b i j de Indianen aan de Madeira 
Honderd jaar lang bleef het dan rus t ig . 

Belem, aan de monding van de Ama
zone, was een der centra waar honderd
duizenden Indianen verkocht werden. 
Om de ontvolking die door deze slaven-
jacht ontstaan was tegen te gaan, be
sloot de koning van Portugal tot een 
herbevolkingspolitiek. Bij gebrek aan 
blanke vrouwen zou ieder blanke die 
een indiaanse huwde van zekere tege
moetkomingen genieten. Het oude 
schuiloord van bandeirantes en India-
nenjagers, het vertrekpunt voor de ja
gers op goud en diamanten werd nu een 
bijna puriteinse stad. Het zou echter 
niet lang duren. De periode tijdens de
welke de Indianen betrekkelijk met 

Inmiddels echter hadden de Engelsen 
— rond 1870 — een der meest briljante 
exploten van kommercieel gangsteris
me uitgehaald : de Engelsman Wickham 
was er in geslaagd een paar duizend 
granen der hevea-plant, niettegenstaan
de de zeer strenge kontrole naar Enge
land over te brengen. De eerste planta» 
ges waren aangelegd in Maleizië. Toen 
de produktie daar op gang kwam, wilde 
de engelse regering de Compagnie van 
Putomayo niet langer dekken. 

Want inmiddels was ook het gerucht 
over de wreedheden aan de Amazone 
tot in Engeland doorgedrongen en men 
vroeg zich af, of er voor enkele duizen-

VOLKENM 
AAN DE 
AMAZONE 

rust gelaten werden, zou plots eindigen 
toen de beschaafde wereld ontdekte, dat 
het hars van de hevea-boom (de « cahu-
chu » of het wenende hout zoals de In
dianen het noemden) een onvervangba
re waarde bezat voor de industrie. 

Nu zou een nieuwe golf van avontu
riers aanspoelen en zich verspreiden tot 
diep in het Amazone-gebied : de serin-
gueiros, die de borracha — de ruwe 
caoutchouc — uit het oerwoud haalden. 
Zij werden uitgebuit door de « seringa-
listas » of opkopers die hen vast in hun 
greep hielden en ze waren bedreigd 
door het klimaat, door ziekte, door de 
Indianen die zich in het oerwoud had
den teruggetrokken. 

De seringueiros doodden en werden ge
dood, maar steeds nieuwe kandidaten 
kwamen opzetten en de Indianenstam
men die zich verzetten werden ver
moord of aan een werkelijke slavernij 
onderworpen. Tengevolge van deze 
tweede faze in het uitroeiïngsproces 
werden de Hintotos, de Cocomas, de An-
dagues, de Boras en de Indianen aan de 
Rio Putomayo gedecimeerd of volledig 
uitgeroeid. Er werd over hetgeen zich 
ïn de oerwouden aan de Amazone vol
trok gezwegen, want de beschaafde we
reld had rubber nodig en hoe men eraan 
kwam kon de internationale financiers 
en de heren aan ^e londense beurs niet 
schelen. 

Toen twee Amerikanen, de ingenieurs 
Herdenburd en Perkins, meer wilden 
weten over de wijze van « heropvoe
ding » (zoals men de uitroeiing der In
dianen noemde) en een rapport erover 
wilden opstellen, reageerde de maat
schappij die de rubber-trafiek kontro-
leerde. Zij werden bedreigd en gevan
gengezet en brachten het er slechts le
vend van af omdat amerikaanse regering 
en pers van hun expeditie op de hoogte 
waren... 

den tonnen borracha niet tevéél India
nen waren uitgemoord ' 

Vijftig jaar had deze uitmoordmg, dit 
grote sterven der Indianen tengevolge 
van hun kontakt met de « beschaving i 
geduurd. Sir Roger Casement, die later 
door Engeland zou terechtgesteld wor
den om zijn aandeel in de ierse opstand 
en die reeds belangrijke rapporten had 
opgesteld over engelse misdaden in 
Afrika en over de wijze waarop Leo» 
pold II Kongo uitbuitte, stelde een on
derzoek in omtrent de Putomayo-ge-
schiedenis. Het rapport, dat de feiten 
aankloeg en een veroordeling inhield 
voor de verantwoordelijken, kon Enge
land en zijn rubbermarkt nu niet meer 
deren : integendeel, het kwam zelfs op
portuun. 

De aziatische rubberplantages bete
kenden echter de ondergang van de 
caoutchouc-rush in Brazilië en de on
dergang ook van de in het oerwoud 
ontstane steden en nederzettingen. De 
overblijvende indiaanse stammen had
den zich teruggetrokken in moeilijk be« 
reikbare gebieden : op de Araguya, de 
Rio das Mortes, de bovenloop van de 
Xingu en van de Tapajos. Zij die hef 
tweede moordende kontakt met de «be
schaving » hadden kunnen doorstaan ol 
kunnen ontlopen, leefden nu enkele de
cennia teruggetrokken in de wouden* 
vrij en hun eigen meester. Tot in 1940* 

In 1910 had generaal Candido Rondon 
de S.P.I. gesticht, de dienst voor de be
scherming der Indianen. Hij geloofde in 
de mogelijkheid van een geleidelijke 
integratie, maar het liep uit op een fias
co. Men moest vaststellen dat de India
nen het kontakt met de blanke bescha
ving niet verdroegen. Zij bleken niet 
bestand tegen ziekten, waarvoor de 
blanke altans gedeeltelijk immuum ge
worden is. Daarnaast zorgden honges^ 
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joholisme en prostitutie voor bijko-
,ende faktoren van fizische verzuak-
jng en ondergang 
Rondon (wiens leuze was « sterven 

Is het moet, maar niet doden ») ont-
nerp dan een plan tot bescherming van 
Ie indiaanse stammen m hun primnieve 
taat In 1934 erkende de braziliaanse 
•̂ondwet het eigendomsrecht der India-

len op de gronden die zij bezaten "̂ Taar 
n feite bleef deze erkenning een dode 

iLfter De S P I ontving onvoldoende 
wedieten, zodat de funktionanssen 
decht betaald werden Dit schiep de 
jpiogelijkheid voor een korruptie op 

:ote schaal, waarbii funktionanssen 

ORD 

ie ogen sloten voor het binnendringen 
• de indiaanse gebieden van maat-
raiappijen, die de Indianen terugdron

gen en uitmoordden indien ze zich ver
zetten 

Een « eerbiedwaardig » burger van 
Cuiaba vernam dat het lei-hout — zeer 
zeldzaam ejf zeer kostelijk — in over 
vloed voorkwam in het woudgebied der 
« Cintas Largas » Kleine eenmotorige 
vliegtuigen vernielden de dorpen met 
dinamietpatronen en schoten de vluch
tenden neer Wat overbleef werd door 
patroeljes gehuurde moordenaars uit
geroeid Zo werden mannen, vrouwen 
en kinderen om door een «kommando» 
onder bevel van een zekere Chico Luis 
op wreedaardige wiize werkelijk afge
slacht 

Wanneer m 1942 een « kommando » 
gezonden werd naar de rio Machadinko, 
tegen de « Bocas Negras » vonden de do-
ders slechts verlaten plantages en hui
zen : mooie huizen, getuigend van een 
primitieve kuituur, verzorgde velden 
met maniok, aardappelen graan, maïs. 
Deze Indianen hadden begrepen dat het 
minste verzet de totale uitmoording 
zou betekenen, en ze waren het woud 
ingevlucht Dank zij spionnen slaagde 
men erin hen te lokalizeren : men gaf 
het moord-voornemen niet op De gele
genheid deed zich voor, wanneer in 1948 
een officier, luitenant Fernando op ge
heimzinnige wijze verdween De S P I . 
vernam van Indianen zelf dat een blan
ke werd neergeschoten omdat hi] een 
van hun dorpen had platgebrand. Een 
strafexpeditie ontdekte die dorpen in 
het woud Een groot gedeelte van hun 
bewoners was stervend aan de griep Zij 
die nog konden vluchten werden inge
haald en gedood . 

Van de dertig duizend leden van de 
stam der Paacos Navos die in 1950 nog 
leefden, bleven er in 1968 nog slechts 
enkele honderden over. Zi] waren het 
slachtoffer geworden van het feit dat 
tussen Cuiaba en Porto Velho een weg 
werd aangelegd, dwars doorheen hun 
nederzettingen In de staat Bahia wer
den de Patachos-Indianen uitgeroeid 
door voedingsmiddelen die besmet wa
ren met het virus van de pokken en in 
de staat Matto Grosso werden de Nham-
biquaras, die nog leefden in het steen-
tijdperk, met machinegeweervuur geli 
kwideerd. 

Het waren niet alleen de grote kapita
listische maatschappijen die de expedi

ties naar het Indianengebied zoal niet 
organizeerden dan toch veroorzaakten 
Ook de regeringen der verschillende 
deelstaten gaven er vaak aanleiding toe 
BIJ dekreet van 28 maart 1950 van de 
staat Matto Grosso werd aan de Cha-
vantes het bezit van een gebied van 
3 200 000 hektaren gewaarborgd Maar 
op 15 december 1956 werd aan dit de
kreet een kleine tekst toegevoegd, die 
heel deze waarborg aan de Chavantes 
tot een komedie maakte Volgens deze 
tekst zouden alle terreinen die binnen 
de twee jaar niet afgebakend en gere
gistreerd waren bezit van de staat wor
den De Indianen wisten natuurlijk van 
niets en de S P I konfiskeerde bijgevolg 
de grond der Chavantes Kleine S P L -
funktionarissen bezetten het terrein en 
verkochten het dan aan de fazendeiros 
de grote grondbezitters 

In maart 1968 werd het schandaal 
der Indianenmoorden, dat een publiek 
geheim was, ook officieel aangeklaagd 
Generaal Albuquerque Lima, minister 
van binnenlandse zaken, bracht de zaak 
aan het rollen Hij stelde vast dat de on
geveer honderdduizend Indianen die 
nog in het woudgebied aan de Amazone 
en de brousse van de Matto Grosso le
ven, aan een werkelijke genocide bloot
gesteld waren en dat deze moord des te 
schandelijker was vermits zij gedekt, 
zoniet georganizeerd werd door de S P L 
De enkele hierboven vermelde feiten, 
plus nog een groot aantal andere, wer
den vastgesteld Van de 700 beambten 
van de S P I werden er 200 van hun 
funktie ontheven, 134 aangehouden en 
een dertigtal onmiddellijk in beschuldi
ging gesteld De hoofdbeschuldigde was 
majoor Luis Neves, chef van de S P L 
die persoonlijk van 42 misdaden be
schuldigd werd. 

Uit wat voorafgaat blijkt dat echter 
niet alleen de direkte uitmoording — 
die der conquistadores en goudzoekers 
die der sermgalistas en der rubberzoe
kers en tenslotte die der moderne 
grondbezitters — hele Indianenstam
men uitgeroeid of gedecimeerd heeft, 
maar dat ook het kontakt met de be
schaving zelf, met de blanke als ver
spreider van ziektekiemen tienduizen
den deed omkomen in epidemiën die 
zich verspreidden met de snelheid van 
broussevuur De integratie-politiek, 

zelfs als ze zou uitgevoerd geweest zijn, 
bleek onmogelijk In 1959 organizeerden 
de vier gebroeders Villas Boas een eer
ste etnologische expeditie naar de streek 
van de boven-Xingu Zij keerden terug 

*met de overtuiging, dat alleen het 
scheppen van een « nationaal park » de 
Indianen kon beschermen tegen de ge» 
varen van een te brutaal kontakt met 
de beschaving In 1961 tekende prezi-
dent Quadros het dekreet waarbij dit 
« park » werd opgericht Het beheer er
van is toevertrouwd aan de universiteit 
van Brasilia Het park, dat de opper
vlakte van België beslaat, herbergt een 
bevolking van ongeveer 50 000 Indianen. 
Geen blanke mag ongevraagd dit gebied 
betreden r het mag en kan alleen maar 
geschieden langs de nederzetting der 
gebroeders Villas Boas aan de boven-
Xingu en langs het kleine vliegveld dat 
daar werd aangelegd. Zo tracht men de 
laatste overblijvenden van de oerbevol
king van dit reusachtige gebied voor 
het uitsterven te bewaren Om bepaalde 
diersoorten niet te laten uitsterven* 
werden natuurparken opgericht waar 
de dieren konden leven in hun aange
past milieu Het is deze idee van de «na
tuurparken» die men nu aangewend 
heeft op een uitstervende, primitieve 
menselijke groep ! 

Of deze maatregel van blijvend nut 
zal zijn ? Of de overgang van steentijd-
perk tot twintigste eeuw op voldoend 
geleidelijke wijze zal kunnen voltrok
ken worden, om niet dodelijk te zijn 
voor hen die nog overblijven : de enke
le tienduizenden van verscheidene mil
joenen ? 

Lucien Bodard betwijfelt het, in zijn 
reeds hogervermeld boek. Hij heeft het 
laatste hoofdstuk van zijn werk « La ci
vilisation qui tue » genoemd. 

Bodard heeft in « Le Massacre des In-
diens » een zeer uitgebreid relaas gege
ven, aan de hand van zijn bezoek bij de 
gebroeders Villas Boas, over de geschie
denis van deze volkerenmoord. 

In « Le Figaro Littéraire » schreef 
J.M Le Clézio over Bodards werk : « Er 
zijn enkele nuttige boeken Weinige zijn 
zo gepassionneerd én zo juist. Want dit 
boek gaat niet alleen hén aan die zich 
voor geschiedenis, voor het exotische at 
het avontuur interesseren Deze aan* 
klacht gaat ons ellen aan t . 
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De man heeft de vrouw vele eeuwen laten kiezen tussen 'drie k's en drie 
h's. Om precies te zijn : tussen de Kerk, de Keuken en de Kinderen •' 
tussen iiet Huwelijk, het Heiligdom en de Hoererij. Andere wegen wa-
ren er niet. De psichologie van de man duldde wel , dat een vrouw hei
l ig werd, maar dan liefst langs het klooster om, zo bewijst de uitge
breide hagiografie. Vanzelfsprekend mocht zij ook het oudste beroep 
ter wereld uitoefenen, zodat men er steeds naartoe kon, ook nu nog, 
om er morgen openlijk schande over te spreken. Zeker, de vrouw heeft 
In de loop der tijden ruimschoots de gelegenheid gehad om een heilige 
of een hoer te worden, maar welke vrouwen hebben de kans gekregen 
te studeren, zichzelf te ontwikkel'en, een beroep te leren, zelfstandig te 
worden ? Alleen in de 20ste eeuw is er een kentering. Inmiddels hoort 
men, terugblikkend op het verleden, smalend opmerken: « De vrouwen 
hebben de wereld geen vrouwelijke Shakespeare geschonken, geen 
vrouwelijke Beethoven noch een vrouweli jke Leonardo da Vinci ! Noem 
mij de vrouwelijke denker, die een stempel op haar eeuw heeft ge
drukt I... » Ten slotte komt het daarop neer, dat de man de vrouw ver--
wi j t wat de man van haar gemaakt heefti Erg goedkoop geredeneerd,^ 

van penelope 
tol marie curie 
DE DUBBELE MORAAL 
VAN ODYSSEUS • 

Zulke drogredenen houden 
geen steek. Zelfs de man be
seft terdege, dat hij niet zomaar 
schrijver, denker, schilder of 
wetenschapsman wordt zonder 
een diepgaande kulturele ont
wikkeling. Elke eeuw draagt 
weliswaar de stempel van een 
groot denker of een artiest, 
maar zowel het denken als de 
kunst steunt op het denken of 
de verworvenheden uit vorige 
eeuwen. Steen na steen wordt 
het gebouw opgetrokken. Hoe 
zou men de vrouw durven ver
wijten, dat zij nooit aan het 
dak is geraakt als men haar 
duizenden jaren heeft belet de 
grondvesten te leggen ? Pas in 
onze eeuw mag men beginnen 
oordelen over de vrouw ! On
danks haar achteruitstelling 

k&k&k 
en haar ongelijkwaardigheid 
is zij er in geslaagd door te 
breken. Is het geen mirakel, 
dat het « zwakke » geslacht 
duizenden jaren onderdrukking 
heeft overleefd ? En eerst in 
de komende eeuwen past het, 
op grond van gelijkwaardige 
kansen, de vraag te stellen wat 
zij heeft verwezenlijkt. 

Toch zijn er in de geschiede
nis namen van vrouwen, die 
niet zijn weg U denken uit het 
geestelijk en kultureel patri
monium van de mensheid. La
ten wij ons tot de literatuur 
beperken. Onuitwisbaar rijst 
de naam van de griekse dich
teres Sappho. Dat zij de les
bische liefde bezong doet niet 
de minste afbreuk aan de waar
de van haar poëzie. Het is ook 
voldoende geweten dat de be
roemde Sokrates zijn licht op
stak bij Aspasia, de vrouw van 
Perikles, zoals hijzelf in een 
van zijn werken toegaf. Heeft 
Aspasia ooit de gelegenheid ge
kregen iets van haar ideeën op 
papier te zetten ? Wie weet, 
want tenslotte was zij maar 'n 

« hoer », toen Perikles haar 
leerde kennen. 

Ook Corinna, tijdgenote van 
de lirische dichter Pindaros, 
blijkt een grote dichteres te 
zijn geweest, maar een vrouw 
geraakt gemakkelijker in de 
vergetelheid.,. 

En nu wij het toch over de 
Grieken hebben loont het de 
moeite om de dubbele moraal 
van Odysseus op de korrel te 
nemen. Ontegensprekelijk een 
meesterwerk uit de wereldli
teratuur is de « Odysseus ». 
tevens het voorbeeld bij uit
stek van de gespleten mannen-
moraal : wat voor de man mag 
is taboe voor de vrouw ! Twin
tig jaar gaat de held Odysseus 
op avontuur ~ de trojaanse 
oorlog heeft wel lang, maar ze
ker niet zo lang geduurd. Hij 
ontmoet allerlei vrouwtjes, 
handig gekamoufleerd in de ge
stalte van orakels, priesteres
sen, nimfen, sirenen en noem 
maar op. Hij blijft eventjes ze
ven jaren bij een dezer dames. 
Het avontuur beu en het zwer
ven moe gaat hij huiswaarts, 
dank zij de schrijver beseffend 
dat hij ergens nog een a wet
tige » vrouw heeft, Penelope ! 
Een « kamerplant », die zich 
al die jaren eerzaam en deugd
zaam achter het weefgetouw 
"heeft gezet in afwachting dat 
manlief huistoe komt ! 

Homeros was in de eerste 
plaats een man. Zijn R Penelo
pe » werd door de wereld der 
mannen gretig als voorbeeld 
gesteld, voorgeschoteld als de 
« echte » vrouw, als het voor
beeld van trouw voor alle vrou
wen ! Deze dubbele moraal 
laat de man immers toe zich 
Odysseus te wanen.,. 

WAAROM SCHRIJVEN 
MOCHT ? 

Dat steeds meer vrouwen 
naar de pen grepen, vonden de 
mannen wel niet erg passend, 
maar zij lieten het oogluikend 
toe. Om te schrijven hoefde de 
vrouw immers het huis niet te 
verlaten, want dat kon ze zo-
w d in de keuken als in het 
klooster. Daarenboven, zo ge
tuigt ook Mill, is het schrijven 

van bv. poëzie financieel zo 
weinig lonend, dat de man zul
ke konkurrentie best kon ver
dragen. Dat men de zeldzame 
schrijfsters uit de middeleeu
wen overwegend in het kloos
ter aantreft hoeft dus geen be
toog. In de 12de eeuw is er de 
Franse Héloïse, die een uitzon
derlijke opvoeding had genoten 
en die ook Latijn kende. Haar 
lot is evenwel zo gruwelijk ge
weest, dat zij nog steeds de 
stof levert voor werken van 
dichters, romanciers en drama
turgen. In onze streken vinden 
wij bekende namen als Hade-
wijch en Zuster Bertken, waar
uit blijkt dat wij nog steeds in 
het klooster en in de mystiek 
verwijlen. In de 14de eeuw is 
Christine de Pisan, na Marie 
de France, een nog bekende 
vrouw. In de renaissance valf 
het vooral op, dat de weinige 
vrouwen die op de voorgrond 
traden (weinig in vergelijking 
met de mannen), dikwijls van 
adel zijn, zoals de franse ko
ninginnen Marguerite de Na
varre en Marguerite de Valois, 
die letterkundig werk hebben 
nagelaten. Toch bleken de kan
sen van de renaissance groter 
dan ooit tevoren, In Italië schit
teren dichteressen en vrouwen 
als Vittoria Colonna, Veronica 
Franco en Gaspara Stampa 
door hun schoonheid en ver
stand. En ten onzent is Anna 

h&li«b 
Bijns een niet de onderschat
ten figuur. Het aantal groeit 
trouwens geregeld met o.m, 
Frangoise Labé, Madame de 
Maintenon, Madame de Lafay
ette, Madame de Sévigné en 
tientallen anderen, die het ge
luk smaakten zich zelf te mo
gen zijn. Langsommeer bewij
zen de schrijfsters niet in het 
minst te moeten onderdoen 
voor mannelijke kollega's. 
Maar dat schakelde de vooroor
delen niet uit. Laten wij maar 
even herinneren aan mevrouw 
Curie, die door haar geleerde 
kollega's aanvankelijk' niet 
werd aanvaard. (vervolgt^ 

mannellike 
beslissing 

De jongste maanden is een wetenschappellijk dispuut 
ontbrand over de voor- en nadelen van sommige nieuwe 
antïkonceptiepillen. De gevolgen bleven niet uit. In do 
wereldpers wordt er zeer ruime aandacht aan besteed en 
belangrijke dagbladen aarzelen niet er een volle blad* 
zijde aan te wijden. De besluiten komen hierop neeti 
dat voorzichtigheid is geboden, geneeskundig toezicht ia 
gewenst, maar dat het gebruik van de pil niet dient stop> 
gezet 

Toch hebben de geleerde twisten een golf van veronU 
rusting teweeggebracht in o.m. Groot-Britannië, waar 
duizende vrouwen de geneesheer gingen raadplegen. 

Bewegingen voor vrouwenemancipatie hebben reeds 
herhaaldelijk laten opmerken, dat de overheid bij ge» 
zinsplanning .n kinderbeperking altijd opnieuw in da 
eerste plaats aan de vrouw denkt en niet of zelden aan 
de man, die niet geneigd schijnt te zijn rizïko's te nemen. 

Zeven londense verplegers achten deze opmerking ge-
grond en besloten zich te laten sterelizeren omdat hun 
vrouwen bang zijn voor orale konceptiemiddelen. Een 
won hen, de 37-jarige Eddie Steff, heeft de ingreep reeda 
laten uitvoeren. Hij is 18 jaar gehuwd met zijn 35-jarige 
vrouw Lillian. Zij hebben drie kinderen, resp. 16, 12 en 
2 jaar. De zeven « moedigen » zijn allen van middelbare 
leeftijd en heben elk een gezin. 

Volgens gegevens van de engelse studieraad voor be» 
volkingsvraagstuken hebben ongeveer 20.000 Engelsen 
zich in 1969 laten sterelizeren Feministische kringen 
noemen het een « mannelijke » beslissing. 

Hilda VM 
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Toen we nog niet zo lang geleden te 
Parijs het «Musée de Tart moderne» 
bezochten viel ons de zeer geringe ver
tegenwoordiging op van het werk der 
twee generaties, die samen het vlaams 
expressionisme vertegenwoordigen. 
Frankrijk is weliswaar berucht om zijn 
fcultuurimperalisme, maar tegenover dit 
hoogtepunt van de vlaamse moderne 
kunst was de belangstelling toch zeer 
klein. Te Parijs werd veel meer aan
dacht geschonken aan het duits expres
sionisme, zodat er van een echte wan
verhouding kon gesproken worden. 

Deze wanverhouding was grotendeels 
het gevolg van de door Brussel beheer
ste belgische kulturele politiek, die sis-
tematisch het vlaams karakter van de 
schilderkundige produktie in Vlaande
ren wegmoffelde onder een belgisch eti
ket. Er werd in het buitenland steevast 
van een «belgische schilderkunst» ge
sproken. Bovendien werden de groten 
van het vlaams expressionisme bij het 
organizeren van grote tentoonstellingen 
van «belgische kunst» in het buiten
land vaak stiefmoederlijk behandeld. 
Het is dan ook niet te verwonderen dat 
het grote bovenvermelde parijse mu-
zeum bvb. slechts één Permeke bezit. 

Naarmate de kulturele zelfbevestiging 
van Vlamingen en Walen in ons land 
zich echter meer en meer laten gelden 
komt in deze toestand geleidelijk ver
andering. Het is nu eindelijk zo ver, dat 
van 20 februari tot 20 april in het kader 
van de belgisch-franse kulturele akkoor
den te Parijs in het « Louvre » een ten
toonstelling zal plaats vinden onder de 
benaming «Van Ensor tot Permeke», 
een expozitie die uitdrukkelijk onder 
Vlaamse vlag vaart. Op zeker ogenblik 
dreigde onder brusselse druk de ten
toonstelling met niet-vlaamse werken 
uitgebreid te worden en onder een bel
gisch etiket van wal te steken. Toen dit 
niet ging werd daarover zelfs in de Ka
lmer door dé P.L.P. geïnterpelleerd. 
Maar dit achterhoedegevecht mocht niet 
baten, ook omdat andere franstaligen 
dan toch in staat bleken te zijn, het his
torisch onderscheid te maken. Boven
dien werd aangekondigd dat ook een 
tentoonstelling van waalse kunst te Pa
rijs zou doorgaan onder het motto « Het 
surrealisme » dat blijkbaar volgens som
migen in ons land voor de franstalige 
kunstenaars kenschetsend is en dat met
een is bedoeld als tegenhanger van het 
vlaams expressionisme. Voor ons niet 
gelaten, 't belangrijkste is dat de vlaam
se expressionisten eindelijk onder eigen 
vlag kunnen varen en dat het brussels 
keurslijf stuk aan het springen is, ook 
en steeds meer in de kulturele sektor. 

Lode Craeyheckx : « universiteit van 
deze tijd ». Nederlandse Boekhandel. 
Kapellen. 195 hlz. 95 jr. 

De antwerpse burgemeester heeft bij 
het ijveren voor een universiteit m zijn 
stad zeker een belangrijke rol gespeeld. 
In een tamelijk lijvige paperback ver
scheen bij de Nederlanse Boekhandel 
een bundeling van een aantal opstellen, 
artikels, voordrachten, manifesten, enz. 
Dr. F. Gyssens schreef een historische 
inleiding. Hoewel het probleem der plu
ralistische antwerpse universiteit cen
traal staat, is « Universiteit van deze 
tijd » toch meer dan alleen maar een 
aan de aktualiteit gebonden verzame
ling geschriften : de auteur wil het po
lemische voorbijstreven om tot een 
principiële vizie op de verschillende op
geroepen problemen te komen. 

O. Waegeman : « Test jezelf voor de 
toekomst ». Uitgaven Oranje, Osylei, 
MoHsel 35 hlz., 40 fr. 

Een praktisch bedrijfspsicholoog geeft 
hier een korte, sistematische, zeer be
vattelijke en aantrekkelijke uiteenzet
ting over het beroep en de taak van de 
gezinsadvizeur : een poging om deze 
taak van sociaal-financiële voorlichting 
en promotie een werkelijke beroepsba-
zis te geven. Een introduktie voor al 
wie zich tot deze taak aangetrokken 
voelt en er een beroep van wil maken ! 

René Pieryns : « 150 Studierichtingen 
na de lagere school ». Van In, Lier. 157 
hlz., 98 fr. 

In dit boekje worden de verschillende 
studierichtingen die mogelijk zijn na 
de lagere school aangeduid en de mo
gelijkheden en vereisten nagegaan. Het 
boekje omvat drie delen : lager sekun-
dair onderwijs, hoger sekundair onder
wijs en kunstonderwijs. Elk deel geeft 
dan overzichtelijk de mogelijldieden in 
beide richtingen : algemeen vormend 
of technisch en beroepsonderwijs me^ 
bij het hoger onderwijs, de M>arte afde
ling « normaalonderwijs ». Een boekje 
dat veel dienst bewijzen kan bij de 
oriëntatie naar een of andere studie
richting, voor een of ander beroep... 

Prof. Dr. Frans Daels : « Leven ». 
Uitgaven Oranje, Mortsel. 80 hlz., 3u fr. 

Een boekje over het leven, vol le
venswijsheid : over het misterie van 
het leven, het leven van de mens, ge
zondheid, ziekte, ouderdom en dood, 
het leven van de familie en het volk, 
het leven en de godsdienst. De oude 
Daels komt er ook aan het woord, de 
man der IJzerbedevaarten : « sedert 
1944 heeft men ons verboden het hel-
denhuldekruis te Diksmuide te bezoe-
ken en een woord tot onze doden te 
spreken, alsof men daardoor een vlaam
se verbondenheid met de IJzerhelden 
en met hun lijden kon onderdrukken ». 

DAI NeET U... 

beKllKen • • • • • • 

toneel 
BEURSSCHOUWBURG 

« Een vredesduif braden » is een 
stuk van de vlaamse schrijver Jan 
Christtaens die ztjn werk « klassiek 
wil noemen, met hier en daar ab
surde smriealisttsche ingiedienten >. 
Dit ts de bedoeling,, maar zoals de 
Fransman zegt, « t/ y a loin de la 
coupe aux lèvres. » 

Het bestaat uit een reeks simplis
tische, banale tafereeltjes, die be. 
doeld zijn om de uitbuiting van de 
ene mens door de andere aan te to
nen, met alle t^evolgen vandien, 
maar die dit doel slechts van heel 
ver benaderen. Het heeft met kun
nen overtuigen, niettegenstaande de 
aangewende hulpmiddelen, die voor 
de sfeer moeten zorgen, als dias, 
film, overdonderende muziek ( die 
gedeeltelijk zelf de stemmen over
heerst ! ) 

Regie : Guido Maeremans. Waar
om moest het hoofdpersonage zo'n 
onbenullig ventje zijn, een penneltk-
kertje met een brilletje uit de tijd 
van Schubert ? Simbolisch verkeerd ; 
zo'n sufferdje moest gefnuikt worden 

en slechts in de voiige eeuw had 
men hem ( misschien ! ) kunnen 
aannemen. 

Ook de vertolking staat onder de 
middelmaat en bereikt geen goed 
amateurspeil : de ijzige zaal kan met 
moeite een beleefdheidsapplausje 
opbrengen. Pijnlijk. De Beurs
schouwburg zal het absoluut over 
een andere boeg moeten gooien. 

GLOBE 

« Globe » was opnieuw te gast in 
de K.V.S. met een stuk van de Ier 
Brenda Behan « The Hostage », 
« De gijzelaar of de tronie van het 
lot > een chaotisch spel over de le
ien en hun revolutie. 

Chaotisch in ledei geval ( een tikje 
teveel ? ) maar hierdoor bereikt de 
oMteur een geweldige atmosfeer om 
het dramatisch gebeuren, als kon
trast, op het voorplan te schuiven. 

Het stuk speelt m deze tijd, maar 
behandelt de ondergrondse strijd 
Engeland-Ierland ; een engels sol
daat wordt gevangen genomen als 
gijzelaar voor een ierse vrijheids
strijder die door de Engelsen, we
gens sabotage, zal worden opgehan
gen : hem wacht ook de dood. 

Brenda Behan was een auteur met 
een spetterende vitaliteit. Van hem 
werd gezegd dat hij een anarchis

tisch Uteratuui pistool was die op al
les schoot : kerk, stad, politie, land, 
de Ieren, de Engelsen, liefde, mens, 
wereld. Htj was altijd anti-^ maar 
vooral anti-brits, alhoewel htj hield 
van iedereen ; een bommenwerper 
met de nieren van eext dronkenlap 
( tvas zelden nuchter, iets waaraan 
hij ten onder gegaan is ) en het hart 
van een kind. In « De gijzelaar » 
krijgen ook de Ieren rake meppen ! 
Zijn personages zijn allen treffende 
figuren met scherp getekende over
weldigende persoonlijkheid ; zijn 
speelse, onstuimige of woelige tafe
reeltjes getuigen nu zijn felle levens
kracht ; zijn tekst is sarkastisch, bij
tend, meeslepend. 

Voor « Globe > was dit denderen
de werk een welkome gelegenheid 
om weer een prestatie te leveren van 
het zuiverste gehalte Niettegen
staande de grote bezetting ( 16 spe
lers ) was het een zeer homogene 
voorstelling ( regie : Adrian Brine ) 
met hoogtepunten van ware toneel
speelkunst. 

Opvallend is dat er voor de voor
stellingen van de nederlandse gezel
schappen meer en meer publiek op
komt : goede wijn behoeft geen 
krans ! 
( Ter herinnering : « Globe » speelt 
opnieuw op 10 februari : < Oom 
Wanja » - « Centrum » op 17 febru
ari : < Kamerduel » ) , 

• Hier dan weer het wekelijks 
vrachtje aankondigingen van ten-
toonstellingen. Tot 7 februari ese-
pozeert Lode Collet in de Rife 
Woutersstudie, Emiel Jacqmain-
laan (V.T.B.) te Brussel. Leraar 
plastische kunsten aan de afcade-
mie te Molenbeek legt hij zich 
vooral op het landschapschilderen 
toe en was de jongste jaren 
enorm bedrijvig. 

Tot 15 februari expozeert de 
deurnse kunstschilder Piet Boe-
lens in de galerij « Laterna », gro
te Markt 2 te Herentals. Tot 1 
maart is te Mechelen in het kuU 
tureel centrum burgemeester Spi-
noy de tentoonstelling « Mechelen 
Aktueel » te bezichtigen, met 
werk van 10 kunstenaars. De he-
kende westvlaamse keramist Joost 
Marechal expozeert tot 17 fehrw 
ari in « Caryatide », Vrijheids-
plein 4 te Brussel, terzelfdertijd 
met Sep Broes. In deze laatste 
tentoonstelling mag iedere bezoe
ker een toespraak houden. Tot 15 
maart kunt U ook terecht in het 
koninklijk muzeum voor Kunst 
en Geschiedenis, John Kennedy-
laan. Jubelpark te Brussel waar 
de tentoonstelling « Het leven in 
de 18e eeuw » loopt. Japan staat 
eveneens in de belangstelling met 
« 1000 jaar japans toneel » in het 
Paleis voor Schone Kunsten (tot 
28 maart) en met « De affiche
kunst in Japan » tof 15 februari 
in de koninkliike biblioteefc. Kei
zerslaan 2 te Brussel. 

• • • weten • • • 

• Dinsdag 3 februari patroneert 
de V.Z.W. Gezin en Volksopleiding, 
kultuurdienst van de Bond van 
Grote en Jonge Gezinnen, de pre
mière van een nieuw kleinkunst-
programma « Capriolen » door 
« Kabaret Frustrooiing », soort ca-
haret-chantant met nadruk op het 
chanson. Toegang : 80 en 60 fr. 
Beursschouwburg, August Orts-
straat 22, Brussel. 

• Het Vlaams Onderwijscentrum 
Brussel richt in het kader van 
zijn aktie tot steun aan het ne-
derlands onderwijs in de hoofd
stad op 27 februari om 20.15 in 
het Paleis voor Schone Kunsten 
een koncert in met het limburgs 
Simfonie-orkest, met werken van 
Beethoven Sibelius en Ravel. Als 
tweede dktiepunt is er de opstel-
prijskamp voor alle 5de leerjaren 
van alle vlaamse scholen in Brus-
sel-Hoodstad. De 12 eerst geklas-
seerden wordt een weekverhlijf 
in de Kempen aangeboden. Verder 
werkt het V.O C. intens mede aan 
een debatnamiddag over peuter
en kleuterscholen te Brussel irv-
gericht door de Bond Grote en 
Jonge Gezinnen op 14 maart a.s. 
in de K.V S Verdere inlichfinoen 
bij het V.O.C, Troonstraat 125, 
Brussel. Kaarten voor het corv-
eert tegen 80, 65 en 40 fr te be
stellen tel. 02/139170, uitbreiding 
153 of schriftelijk op bovenstaand 
adres. 

... ifiMinaken... 
• In het kader van de tentoon^ 
stelling « Het leven van de 18e 
eeuw » wordt een lessensïklus (4) 
ingericht op 18 en 25 februari 
en op 4 en 11 maart telkens om 
15 u. door de h. Knops, in de zaal 
van de kon. muzea voor Kunst en 
Geschiedenis, Brussel, Juhelpark 
10. Per les : 15 fr. Inschrijven : 
Opvoedkundige Dienst Kon. Mu
zea Kunst en Geschiedenis, Jubel
park 10, Brussel, tel. 33.96.10/214. 

• Vier gastvoorstellingen in de 
Koninklijke Vlaamse Schouv}-
hurg : februari « Gemengd Dub
bel », ach.f schetsen van acht voor
aanstaande engelse auteurs door 
Centrum ; 10 februari « Oom 
Wanja » van Tsjechov door Glo
be ; 17 februari « Kamerduel » 
van Hugo Claus door de Neder
landse Comedie. Telkens om 20 u. 
Wat het eigen programma betreft 
wijzen we op « Adrianiis VII » 
van P. Luke, in première op 14 
februari en op « De dood van zus
ter George » van Frank Markus, 
in premiere op 19 februari Nade
re inlichtingen tel. 18.39.40. 



De in 1871 als zoon van een rijnlandse mijn-

bestuurder in Terre Haute (Indiana) i:ebo-

ren Theodore Dreiser werd met zijn roman 

«Zuster Carr ie» de eerste van de grote ver

nieuwers in de amerilcaanse l i teratuur. Hij 

staat aan het begin van een stroming, die in 

Europa vooral door Zola haar betekenis 

kreeg : het naturalisme. Dreiser heeft in zijn 

romans de naturalistische stijl verbonden met 

een direkt uit de aktuali tei t gegrepen gege

ven en met een maatschappij-kritiek, die 

vooral in zijn grote romans — o.m. het reeds 

genoemd « Zuster Carrie » — tot uit ing kwam. 

In zijn romans t raden figuren naar voren, 

wier tragiek lag In hun strijd tegen een 

vijandige, brutale, op egoïsme en uiterli jke 

schijn gegrondveste maatschappelijke orde. 

Dreiser vocht echter niet alleen de sociale 

s t rukturen der kapitalistische maatschappij 

aan, maar ook de geestelijke en vooral de 

schijn-moraal van een burgerli jke maatschap

pij. Zijn in 1915 verschenen schilders-roman 

«Het Genie» werd verboden en de ameri-

kaanse kritiek, met H. L. Mencken aan het 

hoofd, keerde zich jarenlang tegen Dreiser. 

Toen in 192S «Een Amerikaanse Tragedie» 

verscheen, dat gebazeerd was op een werke-

lijk-gebeurde moordgeschiedenis, werd hij 

echter algemeen bekend ook buiten de V.S. 

H.G. Wells noemde de roman « een der groot

ste dezer eeuw». 

F. A. VENTER 

THEODORE 
DREISSER 

HET ONSTREDEN LAND 
De zuidafrikaanse schrijver F.A. Venter, geboren iiï 

1916, is een der belangrijkste auteurs die na 
1950 aan het woord kwam. Van zijn aanvankelijke be
langstelling voor sociale problemen - o.m. voor de si
tuatie van de Bantoe binnen een blanke samenleving 
en zijn teloorgang binnen deze voor hem vreemde 
maatschappij ( o.m. in « Eenderse Morge » en < Swart 
pelgrim > ) kwam hij aldra tot de historische roman. 
In « De Man van Cirene > verhaalt hij de lotgevallen 
van de man, die door de romeinse soldaten gedwongen 
werd Kristus' kruis te dragen. Maar zijn belangrijkste 
boek is wel « Geknelde Grond >, dat nu in een neder-
landse vertaling verscheen. Ook zijn « Swart Pelgrim > 
verscheen trouwens reeds in nederlandse vertaling bij 
het Davidsfonds. 

Frans A. Venter, geboren op 27 november 1916 te 
Kimberley, studeerde letteren aan de universiteit vart 
Stellenbosch, na school gelopen te hebben te Stryden-
burg en te Hopetown. Na een twintigjarige joemalia-
tieke loopbaan vestigde hij zich in 1959 in Vanwijksvlei 
om er zich voorgoed en uitsluitend aan zijn literair 
wei t te wijden. 

Hij verzamelde drie jaar lang de nodige historische 
gegevens voor zijn nu verschenen werk, dat de Grote 
Trek van 1836 tot historische achtergrond heeft. Hoe 
deze Grote Trek verliep leert men in Zuid-Afrika op 

school. Maar welke beweegredenen konden een hole ge>« 
meenschap er toe overhalen, haar verblijf to verlaten 
en de wildernis in te trekken ? Venter schildert de 
geestelijke achtergrond, het menselijk aspekt van deze 
grote volksverhuizing en geeft ons een antwoord op de 
vragen naar hoe en waarom. Het begint met leed en 
verdrukking, speelt zich af langs de Grootrivicr en ini 
Natal, om te eindigen op de hoogvlakten van Trans
vaal. De liefde tot de vrijheid en de strijd ervoor groeit 
uit tot een onverwoestbaar nationaal gevoel, tot een 
volksbewustzijn dat doorheen alle tegenslagen stand 
kon houden. Venter schreef editer meer dan een hi*< 
torische roman. Hij schreef ook een zeo: menselijke 
geschiedenis : die van het gezin Dreyer. Zijn voorkeur 
voor het brede, epische, met de spanning der gebeur
tenissen en de dramatizering der situaties vermindeit 
geenszins de waarachtigheid van de Hertzogprijs in 
1961. Het tweede deel van dit epos van de Grote Trek 
zal binnenkort eveneens uitkomen. 

< Het omstreden land » van FA. Venter is een mooi 
en tegelijk spannend boek, dat ons dieper inzicht schenkt 
in een der meest-epische momenten van de geschiede
nis van een verwante gemeenschap. 

F.A. VENTER : « Het omstreden Land >. Geb., 395. 

bh. Uitgeverij Walter Soethoudt, Antwerpen 

AUTOBIOGRAFIE 
Theodore Dreisers meer naar het dokumen-

taire dan naar het psichologische gerichte 
natural isme staat aan he t begin van een hele 
stroming in de amerikaanse literatuur, die 
nog steeds voortbestaat en waarin de oude eis 
tot volle levenswerkelijkheid, door het natu
ralisme gesteld, met een dokumentaire en 
reportage-stijl verbonden worden. 

Dreiser blijft, aan het begin van deze natu
ra istlsche stroming, niet alleen de belangrijk
ste vertegenwoordiger ervan : hij is tevens 
een der grootste romanciers van zijn tijd. Een 
vroeger veel bekender Upton Sinclair bijvoor
beeld is naast hem slechts een veelschrijvend 
propagandist. En ook Sinclair Lewis bereikt 
slechts hier en daar de epische kracht (ver
mengd dan met de humor en de satire) van 
een Dreiser. 

BeUmgrijk is ook de autobiografie die Drei
ser begon en vanaf 1931 publiceerde. In het 
eerste deel « D a w n » verhaalt hij zijn jeugd 
en ook hier zijn milieu en mensen met uit
zonderlijke scherpte weergegeven en worden 
de zwakke en rotte plekken in het maatschai> 
pelijk bestel en de schijnmoraal van deze 
maatschappij aangeklaagd. In het tweede deel 
«A book about myself» dat «Newspaper 
days» heet, verhaalt de auteur zijn beleve
nissen als joernalist. 

Beide boeken zijn belangrijk, niet alleen 
voor de kennis van het latere werk van Drei
ser, maar als milieu-studie van de kleine ame
rikaanse stad in het begin dezer eeuw, die het 
klimaat vormde waarin de auteur opgroeide. 
Tevens is het tweede deel een met uitzonder
lijke nauwkeurigheid geschilderde weergave 
van tijd, plaats en omgeving die van de jonge 
Dreiser de auteur van « Zuster Carr ie» zou
den maken, een weergave tevens van zijn 
boeiend levensavontuur. Zowel het milieu 
van de kleine stad als dat van het redaktie-
kantoor zijn daarenboven tiperend voor de 
vorming niet alleen van Dreiser zelf, maar, 
ook van een groot aantal andere amerikaanse 
auteurs. Zodat Dreisers autobiografie ons ook 
een duidelijker beeld geeft van de omstan
digheden waarin een l i teratuur ontstaan is 
die, om een woord van Stephen Spender te 
gebruiken « een weerspiegeling is van naast 
elkaar bestaande uitersten ». 

Dreisers autobiografie, die vanaf 1931 begon 
te verschijnen, kwam sedert 1965 ook in poc
ket uit, in de Fawcett Premier Books van de 
bekende amerikaanse uitgeverij Fawcett 
World Library, New York. 

OPDEBOEKENTAFEL 

BERT 
LEYSEN 

Tien Jaar na het overlij
den tengevolge van een au
to-ongeval van de eerste di-
rekteur van de vlaamse te-
levizie, Bert Leysen, werd 
een gedenkboek samenge
steld, dit op initiatief van 
Fons Robberechts en J a n 
van der Straeten. Geput 
werd daarbij u i t het lib«r 
amicorum dat aan mevrouw 
Leysen werd overhandigd. 
In memoriams, getuigenis
sen Tan vrienden en mede
werkers , van kunstenaars 
en politici, naast enkele ont
roerende gedichten o.m. VMI 
A. van Wilderode worden 
aangevuld met teksten van 
Leysen zelf. Een merkwaar
dig boek over en van een 
merkwaardig mens en een 
bewust Vlaming, 

WASDOM 

In de reeks « Cahiers van 
Deurle » verscheen bij de 
Colibrant-uitgaven een stu
die van de antwerpse schrij
ver en dichter Maurice Gll-
liams over zijn stad- en 
generatiegenoot Jos Hen-
drickx : een fraai geïllus
treerd kahier, waar ia Gil-

l iams het werk van Hen-
drickx benader t vanui t de 
éne houtsnede « Wasdom > 
die in 1936 ontstond. GU-
liams' benadering van he t 
wezen van Hendrickx' kunst 
getuigt van een invoelen in 
het werk, naast een gefun
deerde analize van de hoofd-
t rekken ervan : zowel naa r 
de inhoud als ook naar de 
stijl heel wat anders dan w e 
gewoon zijn aan bombas
tische superlatieven ! Een 
biografie en een overzicht 
van de tentoonstellingen en 
he t werk in verzamelingen 
en muzea sluit deze keur ig 
uitgegeven en geschreven 
monografie af. Pr i js : 200 fr. 
Uitgaven Colibrant, Detirle. 

MOOI 
TOT 
BEWOLKT 

Of wij de kursiefjes van 
Jos Ghysen nog moeten aaiï-
prijzen, betwijfelen wij : 
wie met deze zachte en 
steeds pittige humor kermis 
heeft gemaakt, wie de Ghy
sen heeft lö^en kennen V£in 
« De muzen hebben htm eks-
kuzen » tot « Ik dacht he t 
maar », zal ook deze n ieuwe 
bimdel met plezier te r hand 
nemen en glimlachend door
lezen tot het einde. Of e r 
een stukje uit pikken, in een 
verloren moment, om dat 
moment zijn korte glimla
chende vreugde te verschaf
fen. Wie ons zoiets verschaf
fen kan, is een kunstenaar 
van he t woord én van de 
humor. . . 

Uitgave De Clauwaert, Let»-
vef t ; 65 fr. 
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KIJKERS ALS WUIVENDE 

ZEEËN 

Ergerlijk, drie maal ergerlijk 
is het telkens weerkerend spek
takel van sport-weekend. Ik wil 
bet niet over de inhoud van de 
uitzending zelf hebben, daar
voor is mijn sportieve interesse 
helaas te mager. 

Wat ik bedoel is het volgen
de ; telkens een of andere 
s p o r t v e d e t t e geïnterviewd 
wordt, moeten daar steevast 
dertig kerels gaan rondstaan 
die zichzelf interessant vinden. 
Als woeste bizons komen 2ij 
voor de kamera drummen om 
toch maar te laten merken aan 
nonkel Pol of tante Marietta 
dat zij er wel degelijk bij wa
ren. 

Gewoonlijk beginnen zij dan 
nog hartstochtelijk te wuiven 
als de reporter van dienst zijn 
vragen stelt. 

Als dat soort « beste sport
liefhebbers » eindelijk zal in
zien dat het daar niets kan ko
men doen, alleen maar hinde
rend werken voor de technici, 
Eal ik eindelijk een zondag
avond beleven waarop ik me 
niet hoef dood te ergeren. 

Maar meteen krijg ik een 
denderend idee : kan de Vlaam
se tv misschien eens elke 
maand een uitzending inlassen 
van ongeveer een half uur, 
waarin iedereen die zich in de 
Btudio aanbiedt effen wuiven 
mag ' En de beste wuiver zou 
dan later mogen terugkeren als 

testbeeld voor de kleurentelevi-
zie. 

ZICHEM 

Ik kan me vergissen, maar ik 
begin stilaan de indruk te krij
gen dat de eerste tien afleve
ringen beter waren dan wat wij 
nu op ons scherm krijgen. Voor
al de dramatische spanning — 
of ontspanning — In de onder
scheiden epizodes is slecht uit
gebalanceerd 

Om maar één voorbeeld te 
geven : in de afleveringen 11 
tot en met 13 hebben wij moe
der Cent, de bazige non, nooit 
op ons scherm gekregen. Het 
zou me niks verwonderen als 
wij plots op een zondagavond 
50 minuten lang, vooral lang, 
met het mens zouden gekon-
fronteerd worden. Waarbij dan 
weer de pastoor of de wittekop 
of Herman Coene voor een 
avondje forfait zou geven. In 
een roman kan je misschien 
een hoofdpersoon een volledig 
hoofdstuk doodzwijgen, maar 
ik vind het niet verstandig om 
in een feuilleton dat populair 
wil zijn een protagonist drie 
epizoden van de beeldbuis weg 
te houden. 

LEER JE NAASTE KENNEN 

Dit was de titel van de laat
ste aflevering uit « De eenen
twintigste eeuw ». Of het nu 
precies zal uitdraaien zoals ons 
getoond werd, weet ik niet, 
want de gave der profetie is 
mij spijtig genoeg t o t a a l 
vreemd Maar ik vond het wel 
boeiend even een blik te wer
pen achter de schermen van de 
psichiatrie of de wetenschap 
der inter-humane kontakten in 
't algemeen. Misschien een tip 
voor de eigen wetenschappelij
ke programma's : dat eventjes 
uitdiepen en daarover een ei
gen programma realizeren. 

Van Dürrenmatt krijgen wij vrijdag 13 februari om 20u25, Biusset Ned, 't toneelspel «De fizicï»i 

l>e Witte onder het kappersmes. Zondagavond om 20u40, Brmsel 

SISTEEM 

Met de losse medewerking aan 
de B R T. is het weer hopeloos. 
Ik bedoel daarmee niet de ech
te losse medewerking ; iemand 
die bijvoorbeeld af en toe een 
bepaalde opdracht voor de 
B R.T. uitvoert, kan er een aar
dige bijverdienste aan hebben. 

Maar er bestaat ook nog zo 
iets wat men op het Flagey-
plein « vaste losse » noemt. 
Daarmee bedoelt men dan per
sonen die met jaarkontrakt aan 
de BR.T. verbonden zijn. Zij 
worden telkens voor één jaar in 
dienst genomen aan een wedde 
die doorgaans niet zo schitte
rend is. De prestaties die men 
hiervoor moet leveren zijn 
meestal van die aard, dat zij 
een volledige werktijd in be
slag nemen. 

Voor enkele gelukkigen wordt 
het kontrakt stilzwijgend jaar
lijks verlengd, zodat er in feite 
weinig vuil aan de lucht is. 

Er zijn echter ook andere ge-
Vallen. Zo is er een jonge man. 
Pardon, er wès een jonge man. 
Ik zal hier zijn naam niet noe
men, want hij wil in de toe
komst nog voor de B R T . wer
ken. Omdat hij nu eenmaal van 
televizie zijn beroep wil ma
ken. De man in kwestie heeft 
twee jaar voor de tv gewerkt 
aan een wedde die allesbehalve 
denderend kan genoemd wor
den voor iemand die, zoals hij, 
hoger onderwijs gevolgd heeft. 
Met nieuwjaar heeft men ge
zegd dat men hem dankte voor 
zijn diensten, maar dat zijn 
kontrakt helaas niet kon her
nieuwd worden Punt Uit 

De knaap in kwestie zich dan 
maar angstig afvragen wat hij 
In vredesnaam verkeerd mocht 
gedaan hebben tijdens die Ja
ren Hij wist het niet Niemand 
wist het trouwens. 

Tot men ontdekte dat hij 
eenvoudig gewipt werd omdat 
er iemand anders benoemd was. 

En rarara, wat had de nieuw
benoemde wat de vorige niet 
had ? Precies. Een flinke poli
tieke duw in de brede rug. 

Als dit geval een alleenstaand 
feit was, zou ik het de moeite 
niet vinden om er over te 
schrijven. Nu bij elke jaarwis
seling meer en meer medewer
kers slachtoffer worden van 
dergelijk wansisteem, lijkt het 
misschien een beetje afgezaagd 
hierop te willen terugkomen. 
Maar als wij het hebben over 
bescherming van minderheden, 
zou het dan teveel gevraagd 
zijn dat de B R T , ook eens 
dacht aan bescherming van en
kelingen ? 

MONTREUX 

De studio-opnamen van de 
Vlaamse inzending voor de Gou
den Roos van Montreux zijn 
een paar dagen geleden gestart. 
Het wordt een kleurenproduk-
tie met als centrale vedette 
Nand (Buyl) in eigen land. 

De grote moeilijkheid is dat 
de gags vooral vizueel moeten 
gehouden worden, omdat ne-
derlandse teksten in Zwitser
land het minder zouden doen. 

VIDAX. 

Zaterdag 7 februart 
17u : BRUSSEL NED. 
Van bezetting tot bevrijding. 
19u30 : BRUSSEL FRANS 
Insekten (dokumentaire). 
20u30 : BRUSSEL FRANS 
Le baron de l'écluse (speelfilm 
naar Simenon met o.a. Jean 
Cabin). 
22u20 : NEDERLAND 1 
Poets (met de verborgen kame
ra). 
18u35 : DUITSLAND 1 
De laatste wilde dieren van 
Europa. 
19u3C : DUITSLAND 1 
Kolumbië (dokumentaire). 

Zondag 8 februari 
19u : BRUSSEL NED. 
Via Rusland naar Japan (eks-
ploratiefilm van een kunst
schilder). 
20u40 : BRUSSEL NED. 
Wij, heren van Zichem, 
2Iu25 : BRUSSEL NED. 
Drie vormen van Kommunls-
me (dokumentaire)^ 

22ul5 : BRUSSEL NED. 
Feest (Kabaret). 
20u30 : BRUSSEL FRANS 
De Filippijnen (dokumentaU 
re). 
19u40 : NEDERLAND 1 
Nationale parken. 
20u35 : NEDERLAND 1 
De kwadratuur van de liefde 
(blijspel). 
21u30 : NEDERLAND 2 
Jumbo (dokumentaire over di 
luchtreus). 

Maandag 9 februari 
21u40 : BRUSSEL NED. 
Frisch en Tinbergen (kennlsa 
making met twee Nobelprijs» 
winnaars). 
20u20 : NEDERLAND 2 
Europa in (eksploratie in Em 
ropa). 
20u50 : NEDERLAND 2 
Velen met mij (problemen vaü 
kijkers). 
20u30 : FRANKRIJK 1 
Oud Frankrijk (dokumentaU 
re). 
20u30 : FRANKRIJK 2 
Le port de l'angoisse (film 
naar roman van Hemingway)^ 

Dinsdag 10 februari 
21u25 : BRUSSEL FRANS 
Het proces (film van Orsott 
Welles naar roman van Ka^ 
ka). 

Woensdag 11 februari 
20u50 : BRUSSEL NED. 
Panorama. 
21u30 : BRUSSEL NLD. 
Over mijn lijk (griezelige eert» 
akter). 
14a : BRUSSEL FRANS 
De kruiser Potemkin (film vaü 
Eisenstein). 
20u45 : NEDERLAND 2 
Hollanders ongewenst (menlnu 
gen van Vlamingen over d4 
Nederlanders). 
20u30 : FRANKRIJK 1 
La caméra invisible. 

Donderdag 12 februari 
21ul5 : BRUSSEL NED. 
Ten huize van (kunstschildet 
Jozef Vinck). 
20u35 : NEDERLAND 1 
Dagboek van een oproerkraal^ 
er (rebeltenliedjes uit alle lart' 
den). 
20u55 : FRANKRIJK 1 
Le jour se léve (speelfilm mei 
o.a. Jean Cabin). 

Vrijdag 13 februari 
20u25 : BRUSSEL NED. 
De fizici (toneel van Dürre» 
matt). 
21u40 : BRUSSEL NED. 
Frost contra Barnard (intet* 
view). 
22u2S : FRANKRIJK 1 
Cabaret de l'hlstoire (ia lÉ* 
naissance)i 
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SCHEREN 

De gazetten hebben wekenlang vol-
gestaan over het treffen tussen Merckx 
ên Rik van Looy. Dat moest verleden 
zaterdag gebeuren in het antwerps 
sportpaleis. Het meest een omnium wor
den waarvoor ieder renner twee reek
sen had gekozen. Van Looy een spurt 
over 5 ronden en 500 meter tijdrijden. 
Merckx koos 10 km achter derny en een 
achtervolging. De vijfde reeks koos het 
sportpaleis : een puntenkoers over 25 
ronden Normaal had deze reeks beslis
send moeten worden. Na die koers, da
mes en heerè, zouden wij emdelijk de 
waarheid hebben gekend, waar ons va
derland nu al jaren zit naar te snakken : 
wie is de strafste, de ouwe of de jonge ? 
Helaas, het vaderland zal nog even ver
der moeten snakken, want een paar 
dagen voor de wedstrijd werd van Looy 
ziek, zodat wij tevreden moeten zijn 
met de vaststelling dat Merckx ook de 
strafste dernyrijder aller tijden is. Bij 
onze « kwaffeur » hangt ook nog altijd 
het nlaatje « morgen gratis scheren ». 

PLA^ 

WIJ hebben zelden zo iets in-droevigs 
gelezen als het gekwijl dat « Het 
Nieuwsblad » verleden week heeft uit
gestort over de markante kop van « den 
Bels ». En nochtans, door onze « vak
l i teratuur » zijn we een en ander ge
woon Lowie van Rov en zijn kollega's 
zijn aan een stel grote heren, vedetten, 
oud-vedetten en neo-vedetten gaan vra
gen wat zij zoal denken over onze Unie
ke. Zij hebben allemaal gezegd dat hij 
de Onoverwinnelijke is, de Grootste al
ler tilden, de Plez . Enfin, de lezers 
herinneren zich de litanieën die men 
destijds zong na het lof. Om objektief 
te blijven gelijk altijd hebben de 
Nieuwsbladjongens Eddy de kans ge
geven 7ijn eigen vizie te geven over 
zijn bovenmenselijke kwaliteiten Daar-
hij werd dan zo grof en plat met valse 
Descheidenheid en echte pretentie ge
morst dat het — voor ons — gewoon 
weerzmwekkend was. Wie dat tot het 
einde toe gelezen heeft, mag op onze 
kosten een pint gaan drinken. Om het 
door te spMjelen. 

BRUXELLES FOR EVER 

De « Gazet van Antwerpen » be
klaagt er zich zeer terecht over dat men 
hier in ons land op het gebied van de 
skisport blijkbaar mets anders kent dan 
de Brusselse skiklub. Op internationale 
tornooien worden leden van andere 
klubs gewoon door de brusselse inge
palmd, opdat zij op die manier zouden 
bijdragen om voor de brus.selaars een 
goede plaats in de ploegenrangschik-
king te veroveren. Verder worden jon
ge atleten onder druk gezet (voorwaar
de om aan bepaalde kompetities deel 
te nemen) om bij de Brusselaars aan te 
sluiten. En nochtans is er op de manier 
van doen van de sjieke Brusselaars wel 
een en ander aan te merken. Het feit 
bij voorbeeld dat men kinderen van 12 
jaar in één ploeg onderbrengt met 
« pee's » van dertig, en dat de voor
naamste aktiviteit bij de kompetitie 
er schijnt in te bestaan een oneindige 
reeks party 's af te werken. Geldt dat 
ook voor die kinderen ? 

ONS DE GLORIOL 

In alle gazetten kunnen wij lezen 
welke daverende prestaties onze ren-
nersploegen in het volgende seizoen 
gaan leveren. En wat meer is, het zal 
zo zijn ook. om de eenvoudige reden 
dat er in het buitenland praktisch nie
mand is die het onze renners zal kunnen 
beletten. Wie dan echter even die ploe
gen van wat dichterbij bekijkt, stelt 
iets anders vast. Namelijk ten eerste 
dat veel belgische renners rijden voor 
buitenlandse ploegen, en ten tweede dat 
alle belgische ploegen geheel of gedeel
telijk voor buitenlands kapitaal werken 
(zoals Bels Merckx voor Italiaans Fae-
ma) . Wat betekent dit ? Wel gewoon 
dat het werk, de goedkope sportroem 
en de « glorierol » voor ons, dapperste 
Galliërs, zijn, en dat het publicitaire 
voordeel en de daarmee gepaard gaan
de kommerciële winst, naar het buiten
land gaat. Elke keer dat wij in de 
pollen kletsen om een belgisch sukses, 
veegt men ergens in het buitenland 
weer wat centen in de la. 

PROCES 

Wij bespraken hier vroeger al het ge
val van de voetbalspeler van Rymenam, 
die zijn klub, Seraing, een proces aan 
het been lapte, omdat zij hem niet meer 
opstelde en toch zijn overgang naar een 
andere klub weigerde, dus, geldelijk 
benadeelde. De speler vraagt schadever
goeding ; dat de rechtbank zijn aanslui
ting bij Seraing, op grond van een kin
derhandtekening, ongeldig zou verkla
ren. Ten slotte het bondsreglement, dat 
een speler het recht ontzegt een proces 
in te spannen, onwettig zou verklaren. 
Dit zijn twee voorwaarden om later 
opnieuw te kunnen spelen. Hij zou dan 
vrij zijn bij Seraing en de levenslange 
schorsing die de bond hem oplegde om
wille van zijn proces (en die hem zou 
beletten nog te spelen) zou ongedaan 
worden gemaakt. Wij kijken met be
langstelling uit naar de mening van 
« meneer de zjuus ». 

Limhingei Rcné Goris, de jonge en onver
wachte winnaar van de intry nationale 
veldloop van Hannmt. Breekt ei vooi de 

veldloperij een nieuwe tijd aan 7 

ZOVELE KATTEN 

Te Antwerpen werd een uitstekende 
studiedag gewijd aan « doping ». Jos 
van Landeghem was echter een beetje 
boos op de afwezigen. Dus ook op ons. 
Jos krijgt van ons gelijk als hij het 
triestig vindt dat al die dikke nekken 
van dirigentjes, verzorgers en vooraan
staanden ,die zoveel te méér zouden moe
ten weten over doping, hun poes sturen 
als zij de kans krijgen er wat over te 
leren. Het wijst er nogmaals op dat de 
meeste « offisjelle sportleiders » in ons 
land er geen benul van hebben wat er 
met die doping op het spel staat — een 
bewijs van onbevoegdheid — of geen 
belangstelling hebben voor de menselij
ke waarden bij hun leden, die ze zou
den moeten verdedigen in plaats van 
te grabbel te gooien. Ook een bewijs 
van onbevoegdheid. 

v d o ^ 

Andfiircht, eens de gevleide van het belgische voetbal, kreeg van 'itandaid 0-2 op de neus. De ploeg van Polle Van Humt is ni. 6 
van de eeiste afdeling... 

DE RONDE 

VAN 

VIETNAM 
Drie en zeventig renners heb-

hen de Ronde van Vietnam gere
den. Merckx was er niet bij, want 
de Ronde was voorbehouden aan 
beroepsmilitairen en niet aan be
roepsrenners. De 73 piotten in be
volen dienst moesten, bewaakt 
door zwaar gewapende helikop
ters, m.et hun koers aantonen dat 
in Zuid-Vietnam rust en veilig
heid heersen, dat de Vietkong er 
van de baan is geveegd en dat 
het leven er — met de sport — 
weer goed is. 

Ieder zal wel zijn mening heb
ben over dergelijke koers. 

Voor een Jacques Lecoq toont 
ze aan « dat de sport de geschillen 
verzacht, de broederlijkheid on
der de volkeren bevordert en op 
vreedzame wijze problemen op
lost die, zonder haar toedoen, veel 
scherpere vormen zouden aanne
men ». Verder « dat de sport, zelfs 
in de meest bewogen tijden, al
tijd bijgedragen heeft om er bij 
de bevolking de moed in te hou
den ». En tenslotte « dat er helaas 
altijd oorlogen zullen zijn, maar 
dat de sport ze draaglijker 
maakt ». 

Wij zijn zo vrij het daarmee 
niet eens te zijn. 

Om te beginnnen heeft die Ron
de van Vietnam, volgens ons, met 
sport niets te maken. Om het met 
een vergelijking — even mank 
als alle andere vergelijkingen — 
te zeggen : die Ronde van Viet
nam staat tegenover de sport zo
als de verkrachting van overwon
nen vrouwen door zegedronken 
soldaten tot de liefde en zoals de 
klassieke terechtstellingen onder 
de overwonnenen tegenover de 
gerechtigheid. 

Het hindert ons verder dat op 
het ogenblik nog zoveel (hoeveel 
wel ?) onschuldigen sterven naast 
de weg waarlangs de koereurs rij
den, die onnozele koers zou moe
ten bewijzen dat alles O.K. is. 

Wij vragen ons af wat de ameri-
kaanse vaders en moeders, wier 
zoon in dat o zo rustige land god 
weet waarvoor moest gaan sneu
velen, wat die ouders denken nu 
men hen komt vertellen dat hun 
kind niet voor niks zijn jong le
ven verloor, vermits men dank 
zij zijn medewerking weer koers 
kan rijden. Wij hebben ergens 
het gevoel alsof die koers iets is 
als een soort zatte braderie ter 
gelegenheid van de opening van 
een nieuw soldatenkerkhof, met 
brallende en zuipende en dansen
de dronkaards tussen de graven 
die men nog aan het vullen is, 
met als publiek op enige afstand 
jonge weduwen en kinderen zon
der vader. 

Ons bewijst die koers niks nie
mendal. Wij kennen geen enkel 
ernstig geschil dat door de sport 
werd opgelost. Wij zien niet in 
dat mensen in zware mizerie — 
we denken onwillekeurig aan Bia-
fra, nu we toch in de buitenland
se politiek zitten — in de sport 
plezier zouden kunnen vinden, als 
ze van honger en ellende en ziekte 
niet eens meer op hun dunne 
beentjes kunnen staan. In hoever
re die Ronde van Vietnam iets 
zou kunnen lenigen van het enor
me leed van miljoenen mensen 
die alles verloren, tot de moed 
om verder te leven toe dat moet 
Jacques Lecoq ons toch maar 
eens duidelijk maken met een te
keningetje. 

Is het echter de bedoeling het 
leed te lenigen van hen die geleden 
hebhen en de slachtoffertjes te 
helpen hun mizerie te vergeten ? 
Of is het de bedoeling met dat 
beetje zogenaamde sport aan de 
anderen, aan ons, aan de zelfge-
noegzamen, 'n reden te geven om 
dat leed ginder ver te vergeten, 
om de blik af te wenden van wat 
wij toch niet graag zien ? Moet 
dat beetje zogenaamde sport iets 
goed maken van onnoemelijk leed, 
of ons maar de zeer begeerde 
« tutter » in de mond stoppen ? 
Merckx is prettiger om zien dan 
voor brood vechtende, zwarte 
mijnwerkers. Vietnamese koe
reurs prettiger dan verminkte 
Vietnamese kinderen. 

Wat echter best is om zien, pret
tig of niet. daar zijn wij niet zo 
zeker van. Gij wel, Jacques ? 
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3 DAMES > 3 HEREN 
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vaarden. 
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HELP ONS HELPEN 

V.M.O.-aktie 
voor een 
KuEtureel Cent rum 
Voerstreek 

DAGBOEK V A N EEN ZWARE 
TIJD door Lambert Swerts, 180 
fr . HERDERLIJKE BRIEVEN OVER 
POLITIEK door Karel Van Isa-
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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 

I 

DOET AL UW WERKEN ZELF 
1) Voor 50 Fr beschikt U reeds over 
het prachtig gekombineerd houtmachien ML 150 
EN KUNT U GELD VERDIENEN 
KONTANT : 2.950.- OF 24 x 154.-
2) Duizenden tevreden klanten dank zij 

O N Z E M U L T I - C O M B I N E E S 
9 BEWERKINGEN met één enkel apparaat 

T . 1 6 0 A 
1) VERTIKALE ZAAG 
2) VERTIKALE HOUTFREES 
3) VUKSCHAAF 
4) HORIZONTALE ZAAG 
5) lANGGAT BOORIVIACHIEN 

regelbaar in alle richtingen 
e) REGELBARE TAFEL 
7) SLIJPTOESTEL 
8} 3 SniELHEDEM 

lichfslroom of drij'fkraclit 
9) SCHAAFWI ESSEN 

SLIJPTOESTEL 

BOIMI 

Andere modellen lot uw beschik
king. Dienst Na-verkoop in ge
heel het land verzekerd. 
S JAAR VOLLEDIGE 
WAARBORG 

GRATIS EN ZONDER 
I D U I V VERPLICHTING 
' voor dokumentatie en inlichtingen 

| M E C A B O I S 
I Boomsesteenweg 594 
12610 WILRIJK- ANl 
lUw NAAM 
! ADRES 

WOONPLAATS 

Grole IBUÏ ; , ' 
GLAZEN en t.lONTUI!EH 
GrftUt voor veneUrden. 
Herilelllngen in eigen werVliuil. 

Walter ROLAND 
— Gediplomeerd Oplieker — 

Kerlstraat, 58 — Antwerpen 
|L»l «."b. op l"»' liuiniuninier JJ 

Telefoon: 35.S6.U 

l o s t lofling op veiloon den'. 

Aanbevolen 
Huizen 
P A P Y R U S 

Boek- en Papierhandel 
Zaakvoerder Fons LabeaU 

de Ribaucourtstraat 7 
(nabi j het Sint-Jansplein) 

Sinf-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 • Mi tmS-
Zevher Keukens • Elektrische 

toestellen tegen 
groothandelspri js 

Manége « VOLMOLEN > 
Opoeteren (L.) 

Paardenpension • Riilessen • 
Wandel ingen 

Restaurant-Bar-Zwembad-
Camping. 

TEL (011)648.34 

Tapijten CASPERS 
Mechanische en Perzische 
Tapijten - V loerbek led ingen 

Gentsestraaf 6, AALST 
Tel. (053)291.89 

AL AL KEUKENS CLASAL 
Fabrieken te Ramsdonck 

feL 015/714.47 
Vochtbestand • Vuurvast 

Mat ige prijs 
Voor West-Vlaanderen • 

DE MEYER Walter 
Bruggestraat 136, Zwevezele 

tel. 051/612.84 

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

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

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

11.995 fr. i.p.w. 16.995 ft. 
Andere merken grootste kor t ing 

«PIET POT » 
Antwerpen 's gezell igste 

Bierkelder 
Grote Pieter Potstraat 4 

(b i j Suikerrul) 
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 

VIJFTIEN DAAGSE GROEPSREIS 
PER VLIEGTUIG 

NAAR MAROKKO 
VERTREKDATUM : 29 maart 

Per vliegtuig naar Tanger. Per autocar naar Casa
blanca. Door het Atlasgebergte naar de keizerste
den Marrakesj, Fes en Meknès. Verder bezoek 
aan Moelays-ldriss en Tetwan. Per vliegtuig naar 
Zaventem. 

REISSOM : 17.590 fr. 

Programma en inlichtingen : V.T.B.-sekretariaat, 

St.-Jakobsmarkt 45, Antwerpen (tel. 03-31.09.95) 
en alle V.T.B.-V.A.B.-kantoren 

stalen verwarmingsketels 
FROLING 
Branders PLATOL 
Warm water boilers FROLING 
Staalplaat radiatoren 
DIA-THERM 
Prijzen zonder verbintenis. 
A l leenverdeler voor Gent en 
oml iggende 

K. VERSCHRAECEN 

Dr. Em. Maeyensstraat 36 

St. Amandsberg 

STEENHOUWERSVESr. 5 2 
ANTWERPEN 

Te!. 31.35.83 
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SCHRIJF NIET LANGER 
UW NAAM EN ADRES : 
Stempel ze met deze unieke 
stempel met ingebouwd stem-
pelkussen, beide geprezenteerd 
in elegant, sierl i jk ITui I 
A fmet ing van stempel 54 mm. 
' X l 4 mm. (4 regels max imum) . 
Lanceerpriis : t i idel i jk 299 f r . 
Beperkt aanbod ' 

BESTELBON 
Stuur mij b innen de 10 dagen 
mi jn eigen stempel i n luxe-étui 
Ziehier de tekst : 
1ste regel : 
2de regel : 
3de regel 
4de regel : 

# Ik betaal b i j a f lever ing 299 
fr . plus 28 f r . verzendings

kosten (rembours) 
9 Ik voeg h ierb i j een check of 

overschri jv ingsopdracht van 
299 f r . P.C.R. 3.59 Bank 
Lambert, Hamme. 

Ons adres : A.V.D. BROECK, 
Neerstraat 27, 9160 Hamme, 
O V l . Tel. 052-479.24. 
Uw waarborg : 100% tevreden, 
zoniet geld terug. 
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Hoe langer het duurt hoe grimmiger 
de toestand in Limburg wordt. De oor-

f aken liggen veel dieper dan de beate 
ureaukratea toegeven. Grimmiger wor-

flen ook de bureaukraten van de sindi-
baten, die tegen «de schuldige» nog 
jmaar eens het vuil geschut bovenha
len : «de fascisten van de Volksunie», 
tloewel, sinds Major zowel de mijnwer
kers als de B.BT..-joernalisten tot fas
cisten bestempelde is dat slagwoordje 
Wel danig versleten. En buiten de so
ciale bewustwording die de regering 
méér dan zorgen geeft, trekken grond
wetswolken dreigend samen boven het 
hoofd van de fiere Sicamber Eyskens. 

HET BELANG VAN LIMBURG 

Wie zich ondertussen gedraagt als een 
georganizeerde fascio hebben niet alleen 
de blauw geslagen radioreporters, maar 
ook deze joernalist van het zo rustige 
« Belang » pijnlijk moeten ervaren. 

«Daarstraks werd de politiekommis-
saris, die even een bemiddelingspoging 
wilde ondernemen, brutaal door een 
rijkswachter weggeduwd. 

»En daar is dan dé horde, schreeu
wend en joelend als in een indianenfilm, 
met het brullende waterkanon er tus
senin. De andere lopen weg, ik zet me 
opzij, toon mijn perspenning. Vier, vijf 
rijkswachters maken zich uit de hollen
de groep los, komen met veel krijgsge-
huil op me af terwijl ze met hun gum-
mistokken zwaaien. De penning bete
kent niets; hij wordt bijna uit mijn han
den geslagen. Zware slagen op mijn 
hoofd, op mijn rug. Mijn geroep en de 
penning, die ik onder hun neus tracht 
te duwen moeten hen nog meer ophit
sen; ze slaan hard. Als ze na een twin
tigtal slagen doorhollen kijk ik moei
zaam op en word ik door het waterka
non natgespoten.» 

VOORUIT 

Vindt het ook te gortig. «Burgers, ge 
moet procederen tegen de woestelingen, 
die het rijkswachtuniform misbruiken 
om hun perverse neigingen bot te vie
ren ». Zou het dan al niet voor de hand 
liggen dat de B.S.P.-minister eindelijk 
zijn gendarmen een nummer Iaat dra
gen zoals de politie? Dan weet men 
tenminste door wie men gebrutalizeerd 
werd. De Volksunie vroeg dit reeds 
herhaaldelijk. Het werd steeds gewei
gerd. 

« De geest die lans veel rijkswachters 
bezielt, moet veranderen. Hun korps is 
er om de bevolking te dienen en te be
schermen. Daarvoor worden ze door die 
bevolking betaald. 

»Tegen rijkswachters uie weerloze 
mensen neerknuppelen, moeten disci
plinaire maatregelen worden getroffen. 

»Slachtoffers van mishandelingen 
door de rijkswacht raden wij dan ook 
aan. zoals de twee R.T.B.-joemalisten 
hebben gedaan, klacht in te dienen en 
desnoods een proces in te spannen. 

» Er moeten hier voorbeelden worden 
gesteld die woestelingen tot nadenken 
zullen stemmen. Er zullen zich daartoe 
ongetwijfeld nog gelegenheden genoeg 
voordoen!» 

DE VOLKSMACHT 

Die zelfs Eyskens niet durft afkeuren 
met zijn enormiteiten en dreigingen 
van «het zijn de belastingsbetalers die 
de mijnen subsidiëren» en jammert 
over de enorme schandalen van de 
winsten gemaakt door de kapitalisten 
bij de fuzies van het Kempisch Bekken 
(toen scherp aangeklaagd door de Volks
unie) gaat In volgende tapkaststijl te 
keer tegen die Volksunie. 

« De voorzitter van het Stakerskomi-
tee heeft het overduidelijk aan de radio 
gezegd : hij ontvangt ook fondsen van 
de Volksunie en van de kommunistische 

partijen (Moskou en Peking). Het is 
ondertussen ook duidelijk geworden dat 
de P.V.V. in heel het stakingskomitee 
haar dikke invloed heeft. 

»Wat is daarvan nu de normale ge
volgtrekking ? 

»De normale gevolgtrekking moet 
toch voor eenieder zijn, dat de politieke 
oppozitie — van eender welke kleur — 
in deze verwarde toestand tracht van 
partijprofijt te trekken. Er is een rege
ring, die men aan haar vel moet zitten. 
In oktober zijn er gemeenteverkiezin
gen en die worden nu voorbereid. 

»Dat dit ten koste van de arbeiders 
en hun gezinnen gebeurt ? Dat bekom
mert deze heren uiterst weinig. Zij heb
ben daar geen verantwoordelijkheid te 
dragen. Zij profiteren alleen van de 
wind, die hen gunstig zou kunnen zijn. 

» Voor de arbeiders is het besluit ook 
duidelijk : er wordt vals gespeeld. Er 
wordt onder de mom van de arbeiders-
belangen, een laag politiek spel bedre
ven. Degrelle en anderen hebben dat 
destijds ook gedaan, dat weten de oude
ren nog. Er waren toen vijf jaar oorlog 
nodig om de ogen te doen opengaan.» 

DE VOLKSWIL 

Dit is de limburgse uitgave van het 
socialistische «Voor Allen». B.S.P.-
eenoog Claes in het land der blinden 
vertelt volgende enormiteiten : « De 
Volksunie maakt winst op de rug der 
arbeiders». En wij die dachten dat de 
sindikaten, die weigeren hun leden sta
kersgeld uit te betalen, de schandalige 
dieven in het limburgse drama zijn. En 
wat die wens betreft over de «Volks
unie die uitsterft in welvarende stre
ken». De verkiezingsuitslagen al eens 
gelezen in streken als Antwerpen? Of 
de leeftijdsstatistieken van de B.S.P.-
kiezers al bestudeerd? 

« Terloops gezegd, is het wel eigenaar
dig te noemen dat in gewesten waar het 
goed of beter gaat, de invloed van de 
Volksunie uitsterft. Maar, daar waar de 
gewone man met problemen zit, zoals 
nu in de mijngewesten, wordt door de 
V.U. de kans gretig aangegrepen, om 
•door agitatie en onjuiste voorstelling 
van de feiten, de geesten te verpesten, 
misnoegdheid en opstandigheid aan te 
wakkeren, om eigen partij-politieke en 
anti-sindikale doelen te bereiken. 

»Het is te gemakkelijk de verant
woordelijkheid te laden op overheid en 
vakbondskringen. Ik zeg duidelijk dat 
de Volksunie, door haar agitatie, een 

• zeer zware verantwoordelijkheid draagt, 
niet enkel voor de materiële verliezen, 
die de mijnwerkers lijden, niet enkel 
voor de incidenten, die nog zouden kun
nen ontstaan, maar ook voor een even
tuele stilstand in de verdere industria-
lizatie van Limburg, die veroorzaakt 
zou kunnen worden door een slecht kli
maat, dat nieuwe investeerders zou kun
nen afschrikken. De vraag mag overi
gens gesteld worden of het niet juist dat 
is, wat in het geniep verwacht wordt. 
Men schijnt er zich blijkbaar in Volks
uniekringen rekenschap van te geven 
dat de vis niet braadt in gewesten waar 
het goed gaat. 

1» De Volksunie wil van 1970, voor haar 
partij, een groot politiek jaar maken, bij 
gelegenheid van de gemeenteverkiezin
gen. Maar het zijn de mijnwerkers die, 
vandaag, de zware kostprijs van haar 
voorbarige kieskampanje betalen...» 

DE STANDAARD 

Terwijl iedereen kan merken op tv en 
In moties van A.B.V.V en A.C.V. hoe 
deze heren elkaar in echte dorpspolitiek 
de loef afsteken en alles behalve als een 
travaillistisch front handelen, wordt 
hier een licht geworpen op de smerige 
«uithongeringspolitiek» waarvan de 
Limburgers het slachtoffer zijn... vooral 
door schuld van het waalse A.B.V.V. en 
zijn Vlaamse lakeien. 

«Waarom dan die schijnbare machte
loosheid en onhandigheid ? Omdat se
dert begin vorige week op de regering 
een zeer zware dreiging van het 
A.B.V.V. — hierin gesteund door de 
waalse B.S.P.-ministers — heeft gewo
gen en ook weegt . 

»Het A.B.V.V. dat onder leiding van 
de intellektueel Debunne een veel link
sere koers aan het varen is dan ten tijde 
van Major, heeft niet veel te winnen of 
te verliezen in Limburg. De desintegra
tie en het prestigeverlies van de vak
bond treft vooral het A.C.V. 

»In het vestigen van de taktiek is het 
A.B.V.V. er dan ook van uitgegaan dat 
't konflikt nog wat kan aanslepen; in
dien de regering toch toegevingen zou 
doen, dan zou de socialistisch vakbond 
een algemene eis tot loonsverhoging in 
heel het land in de hand werken. De 
artsen kregen 15 procent, de mijnwer
kers evenveel, de andere werknemers 
kunnen niet ten achter blijven. 

»De socialistische ministers, op de 
hoogte van deze taktiek, hebben zich 
bijgevolg niet beijverd om het klimaat 
te ontspannen. Zij hoopten de staking 
te kunnen «verslijten». 

»Hierin speelden zij dezelfde kaart 
als de werkgevers. Hetgeen een lokaal 
konflikt was, en had moeten blijven, is 
op die wijze uitgegroeid tot een natio
naal probleem.» 

HET VOLK 

«Kristen-demokraat» Servais blaast 
in Wallonië de opbodtrompet nu de dis-
kussie over het volkerenprobleem terug 
op gang komt. Kristen-demokraat Jef 
Claes begint die waalse C.VJP.-broeders 
meer dan beu te worden. Hopen we dat 
zijn Vlaamse partijgenoten dit evenzeer 
doen. 

« Als we zeggen, dat de regering voor 
een dringende taak staat, dan is het om 
louter politieke redenen. De P.S.C.-ers, 
die zich danig geminorizeerd voelen en 
zich als drenkelingen vastklampen aan 
a r t 38bis, dat betrekking heeft op de 
« bescherming der minderheden », eisen 
een globale aanpak van al de gemeen
schapsproblemen. P.S.C.-voorzitter Ser
vais heeft de h. Eyskens voor een ulti
matum geplaatst : «tegen half februari 
willen wij weten wat de regering van 
zins is met de grondwetsherziening, zo
niet trekken de P.S.C.-ministers eruit». 

» De globale oplossing van grondwets
herziening en kommunautaire proble
men, die door sommigen.wordt geëist, is 
een utopie. De grondwet moet beperkt 
blijven tot de algemene beginselen, 
waarop onze staatsordening steunt. De 
regering zal vandaag een laatste poging 
doen om de vastgelopen boot van de 
grondwetsherziening opnieuw vlot te 
krijgen. Als dat niet lukt, zouden de da-> 
gen van de regering, maar ook die van 
het parlement, geteld kunnen rijn.» 

N A T I O N A L E LOTERIJ 
3<i* TftANCHE 

iSint-HJaienüjntrancke 

EÏN SUKKHOOa lOT VM4 

TIEN MIUOEN 

Trekking op 16 fsbruarl 

HET liUET I 200 b 
hSrTIENDE: 22 fr. 

•7l2»iOHMVOO«IENfO--.Al VAN 7 2 M I L J O E N 

LA WALLONIË 

En ondertussen zet Spaak zijn federa-
listische kruistocht verder, ondermeer 
in een diskussie met Fernand Dehouss^ 
zijn ex-partijgenoot. 

« Wallonië wordt in mijn voorstel niet 
gesplitst. Het vormt integendeel een en
kele staat, die dank zij de bevoegdhe
den, die aan de federale staten toege
staan worden, over zijn eigen toekomst 
zal beslissen. Er is dus geen sprake vaa 
«sommige onenigheden aan te wakke
ren of een oost-west-probleem binnen 
Wallonië in het leven te roepen ». 

»Ik denk er geenszins aan. Wat wel 
juist is, is dat het federaal parlement vtk 
plaats van uit vertegenwoordigers van 
de federale staten te zijn samengesteld 
zoals meestal het geval is, uit vertegeri-
woordigers van de zes kiesdistricten, 
drie vlaamse en drie franstalige zou be
staan. 

»Deze wijziging is, mijn inziens, de 
enige manier om het federalisme met 
twee of met drie, dat te verfoeien is, te 
vermijden.» 

Walter LUYTEN 

Belangrijke distributie f i rma 

in Brabant 

werft aan voor haar 

AFDELING VOEDINGSWAREN 

i DAMES - 3 HEREN 
voor opleiding van 

lokale afgevaardigden 

Wij vragen t 

goed voorkomen - tweetalig 
verkoopsondervinding 

over wagen en tel. beschikken 

Wij bieden i 

volled. opleiding en publ. steun 
vast loon 10.000 fr. plus RMZ 
plus procent wagenvergoeding 

Schrijven met curr. vitao 
bureel blad - CR 

Groepen en maatschappijen 
allerhande I!I 

Speciaal voor U bedacht. 
IEDER DORTMUNDER 

TH IER BRAU HOF 
kan U op feder 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- «n avondmaal In greep 
goMlItg, f i jn, goed M I goedkoop. 

D* grote «peclalltetten «Qn t Oehten-
•chwanztwppo s Hongaarto goolaai • 
tisbetn tn'a Sauoikraut • Kip 000 hot 
tpit •• Krachtvleesschotel, beter dan in 

Duitsland. 

Inl ichtingen ter plaatse 

TH IER BRAU HOF 
Leuven . Tel. (016)46311 

THIER BRAU HOF 
Kuiste - Tel. (056)71536 

THIER BRAU HOF 
Antwerpen - Tel. (03)312037 

DE KLAROEN 
Aalst • Tel. (053)22853 
THIER BRAU HOF 

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



bewegi 

ANTWERPEN 
Antwerpen (stad) 
VERGADERINGEN 

Op 9 febr. om 20u30 jeugd-
vergadering op het sekretariaat 
van de afdeling Wetstr. 12 Ant
werpen. 
11 febr. om 20u30 op het sekre
tariaat : beroepsaangelegenhe-
den. 
12 febr. om 20u30 bestuursver
gadering eveneens op het sekre
tariaat. 
13 febr. om 20u30 statutaire ver
gadering voor leden uitsluitend 
uit de afdeling. Ook op het se
kretariaat. 
13 febr. om 20u30 statutaire ver
gadering voor leden uitsluitend 
uit de afdeling. Ook op het se
kretariaat. 
KOLPORTAGES 

De eerstvolgende kolportage 
is verlegd naar 29 maart in 
plaats van eerst medegedeeld 
op 22 februari. 
SOCIAAL DIENSTBETOON 
SENATOR DR. H. BALLET 

Maandag 16 februari van 
18u30 tot 19u30, bij hem aan 
huis. Jan van Rijswijcklaan 74 
Antwerpen. 

Arendonk 
STICHTINGS
VERGADERING 

Stichtingsvergadering van af
deling Arendonk op 13 februari 
1970 te 20u30 in café « De Ster » 
Vriiheid te Arendonk. 

v^olksvertegenwoordiger Jo 
Belmans spreekt over « Vlaam
se strijd en streekbeleid ». 

Borgerhout 
MAANDELIJKSE 
LEDENVERGADERING 

Op onze volgende ledenver
gadering is senator Edgard 
Bouwens te gast. Als tema : De 
Volksunie en het nieuwe rege-
ringsplan in verband met de 
gemeenschapsproblemen. Vrij
dag 13 febr. om 20u30, Nieuwe 
Carnot, Carnotstr. 60. 

GELUKWENSEN 
Het gezin van onze trouwe le

den Rik en Rita Loyens-Vertes-
sen werd verrijkt met een vijf
de kindje, Geert. Onze harte
lijkste gelukwensen. 

Bornem 
OVERLIJDEN 

Op 17 januari 1970 overleed 
een van de meest ijverige leden 
van onze afdeling : Victor Boey-
kens, echtgenoot van Mevrouw 
Marie-Louise De Raedt. 

Wij betuigen hierbij namens 
onze afdeling aan zijn steeds 
geestdriftig voor onze zaak ar
beidende vrouw en kinderen, 
alsmede aan zijn andere fami
lieleden, onze kristelijke deel
neming 

Berchem 
LEDEN- EN SIMPATIZAN-
TENVERGADERING 

Vrijdag 20 februari 1970 te 
20 uur in de zaal Limburgia, 
Beernaertstraat te Berchem. 

Bij gelegenheid van de aan
vaarding van het peterschap 
over de V.U.-afdeling Jette 
spreekt volksvertegenwoordi
ger V. Anciaux over het pro
bleem Brussel. De afdeling Jet
te zal vertegenwoordigd zijn. 
VLAAMS VERBOND VOOR 
GEPENSIONEERDEN 

Gezellig samenzijn op don
derdag 26 februari 1970 te 19 

uur in de zaal Limburgia, Beer
naertstraat te Berchem. 

V.U.-Berchem steunt dit ge
zellig samenzijn met bijdragen 
voor versnaperingen en verfris
singen. 

Inschrijven en inlichtingen : 
sekretariaat V.V.V.G. Lg Win
kelstraat 42, Antwerpen; Mevr. 
V. Ingelgom, Grote Steenw. 160 
Berchem, tel. 30.97.55 of J. Van 
Hoogten, Kreeftstraat 24, Ant
werpen (Zurenborg). 

Deurne 
STATUTAIRE 
LEDENVERGADERING 

Als voorbereiding tot het par
ti j-kongres (26 april), worden 
alle leden uitgenodigd op de 
vergadering van 16 februari te 
20u30 in « Sportman», Heren-
talsebaan, 310, Deurne-Zuid. 
Bespreking en ev. amendering 
der ontwerprezoluties. 

Edegem 
AUTO-KARAVAAN 

Vandaag 7 februari om 14 uur 
stipt vertrek van de V.U.-auto-
karavaan in het teken van de 
«natuurbescherming nu» op 
het Kerkplein-Elsdonk. Einde 
voorzien om 16 uur. Iedereen 
op post. 
LEDENVERGADERING ' 

Vrijdag 20 februari om 20 uur 
in de zaal « De Basiliek », Hove-
straat 69 Edegem, spreekt San-
dor Szondi over het probleem 
Brussel. 
KOLPORTAGE 

Onze dank aan de zes kolpor-
teurs in de Collegewijk. De 
oogst is groot maar de arbei
ders zijn nog niet talrijk ge
noeg. 

Geel 
LEDENVERGADERING 

Vrijdag 13 februari om 20u30, 
algemene ledenvergadering in 
ft De Töbrist» Markt, Geel. Ie
dereen op post. 

Heist-op-den-Berg 
SUKSES 

Het 3de bal der zuiderkem
pen overtrof alle verwachtin
gen : 1300 aanwezigen! Voor
zitter Dr Moons haalde eer van 
zijn werk, Louis Neefs was op
perbest en volksvertegenwoor
diger Bels en senatoren Bou
wens en Jorissen beleefden een 
heuglijke nacht. 

Hoboken 
KONGRES 

De bespreking van de ont
werprezoluties, van het kon-
gres van 26 april, gebeurt op de 
ledenvergadering van vrijdag, 
13 februari te 20u30 in de zaal 
Breughel. 
JAARVERGADERING 

Een week later verwelkomen 
wij in de zaal Breughel onze 
simpatieke vriend Juul Dillen, 
schepen te Borgerhout. Hij en 
enkele van zijn fraktie-kamera-
den zullen ons beslist één en 
ander interessants weten te 
vertellen, ter voorbereiding van 
de a.s. gemeenteraadsverkiezin
gen. Vrijdag, 20 februari te 
20u30. 

Kessel 
FEESTAVOND 

Zaterdag 21 februari om 19u. 
worden alle leden en simpati-
zanten uitgenodigd op het jaar
lijks feestmaal in de feestzaal 
«Axel», Dorpstraat 27. In
schrijven vóór 14 februari bij 
L. Van den Bergh, Toekomst
straat 3 of bij F. Aerts. Oude 
Bevelsteenweg 21. 

LEDENWERVING 
Wij wonnen reeds een aantal 

nieuwe leden bij. Nog enkele 
bestuursleden moeten de her
nieuwing van de vroegere le
den afwerken. 
DIENSTBETOON 

Aan huis bij de plaatselijke 
voorzitter Gommaar De Vos, 
Nijlensteenweg 90 en bij Frans 
Aerts, Oude Bevelsteenweg 21, 
lid van de K.O.O. 
HUWELIJK 

Op 2 januari trad in het hu
welijk Lili Vermeulen, dochter 
van onze penningmeester. Onze 
oprechte gelukwensen. 
VERJAARDAG 

Ons oudste lid vierde zijn 
80ste verjaardag. Aan Jan Van 
den Bergh onze gelukwensen 
en dat we nog lang zijn lidkaart 
mogen aanbieden. 

Mechelen ( a r r . ) 
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. 

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 
KOLPORTAGE 

Volgende kolportage op zon
dag 15 februari e.k. Bijeen
komst om 9u45 ten huize van 
Rik Raes, Lebaudystraat 39 
Merksem. 
GESCHIEDENIS VAT 
MERKSEM 

Door de Heemkundige Kring 
van Merksem uitgenodigd, zal 
Leo Michielsen op donderdag 19 
februari, te 20 uur, een voor
dracht met dias houden, in het 
voordrachtzaaltje van de Park-
biblioteek, ingang parkweg 
Bredabaan naar Van Heybeeck-
straat. Onderwerp «Littekens 
van Oud-Merksem ». 

Mortsel 
NATUURBESCHERMING 

In het raam van deze V.U.-
aktie verspreiden we ons aan 
dit o n d e r w e r p aangepast 
maandblad « V.U.-Nieuws-Mort-
sel». Op deze wijze betrekken 
wij 8663 mortselse gezinnen bij 
deze aktie. 
BERT LEYSEN-PRIJS 

Wij verheugen ons bij de toe
kenning van de negende Bert 
Leysen-prijs (1968-1969) aan 
onze mortselse medeburger 
Mark Liebrecht. Hartelijk pro
ficiat ! 

Nijlen 
WINTERFEEST 

Iedereen welkom op ons win
teretentje op zaterdag 21 fe
bruari om 20u30 in « De Bonte 
Os ». Na het eten dans en leute. 
Inschrijving tegen 75 fr bij de 
bestuursleden. 

Niel 
GEMEENTERAADS
VERKIEZINGEN 

We komen in Niel op met een 
Volksunielijst. Naam en adres 
van kandidaten worden inge
wacht op het sekretariaat of 
kan onder gesloten omslag af
gegeven worden aan de lokaal
houder van « Oud Heidelberg », 
Dorpstraat, 25. Ook op u rekent 
het bestuur. 
KONTAKTBLAD 

Voor een intense propaganda 
werden kontakten gelegd met 
de afdelingen Aartselaar en 
Boom, om samen een blad sa
men te stellen en in de verschil
lende gemeenten te bussen. Het 
uitdragen van het blad doen we 
zelf, om kosten te sparen, dus : 
medewerkers gevraagd! 
LEDENVERGADERING 

Tpgen de tweede helft van 
februari plande het bestuur een 
ledenvergadering, met volks

vertegenwoordiger Schiltz als 
gastspreker. 
KINDERFEEST 

Zaterdag 14 maart e.k. te 15 
uur verwachten we onze kinde
e n en hun ouders in «De 
Blauwe Kuip» aan de Ed. 
Claessenslaan voor een gemas
kerd en ongemaskerd kinder-
feest. Prijs voor het best ver
kleedde kind. 
BAL 

Evenens op 14 maart trekt 
de afdeling Niel met een ster
ke groep naar het V.U.-bal in 
Wilrijk. 
DIENSTBETOON 

Voor moeilijkheden van ad
ministratieve aard of hulp bij 
het invullen van uw belastings
aangifte, wendt u gerust tot 
het sekretariaat, Aug. Vermey-
lenstraat 5, of tot Jos De Graef, 
Karl Marxstraat 9. 

Turnhout 
VOORDRACHTCIKLUS 

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

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. 

Westerio (kan ton ) 
KOLPORTAGE 

Niettegenstaande de eerder 
karige opkomst verkochten on
ze propagandisten op slechts 
anderhalf uur 126 nummers. 
Proficiat jongens ! Een aanmoe
diging zij het voor de achter
blijvers. 

Morgen zondag 8 februari 
kolportage te Ramsel. Verzame
ling om 10 uur stipt aan de 
kerk. 

Wilrijk 
KOLPORTAGE 

Zaterdag 14 februari te 14u30 
kolportage met geluidswagen. 
Bijeenkomst op d; Bist vanaf 
14ul5. Wij nemen de Juul Mo-
retuslei onder handen! 
BAL 

De voorverkoop van de kaar
ten is reeds flink op dreef. On
ze bestuursleden houden zich 
graag ter beschikking voor 
kaartenverkoop. 

T. van Overstraeten 

Hoofdredakteur 

A l le br iefwissel ing voor 
redaictie naar ; 
Rotatyp, Sylvain Dupulstaan 
110 Brussel 7 - Tel. 23.11.93 

Beheer : 
Voldersstraat 7 1 , Brussel 1 
Tel. (02)125.160. 

A l le klachten voor niet ontvan
gen van blad op d i t adres. 
Jaarabonnement : 300 f r . 
Half jaarl i jks : 170 f r . 
Driemaandel i jks : 95 f r . 
Abonnement bui tenland : 

480 fr. 
Steunabonnement : 820 f r . 

(m in imum) 
Losse nummers : 8 fr. 
A l le stort ingen voor het blad 
op postrekening : 1711.39, 
« W i j 9 Vlaams-nationaal week
b lad . 

Verantw. ui tgever Mr. F. Van 
der Eist, Beizegemstraat 20, 

Brussel 12. 

Winsten... 
voor gemeentebeambte, -agent 

onderwi jzer, bediende Wordt 

onze KORRESPON DENT in uw 

lokal i teit . Schrijven • Verjaar 

dagsdienst, Kuringersteenweg 

235, Hasselt 3500 — T 10 

zoekertjes 
Wordt gevr voor Brussel 2 neder-
landstalige sekretaressen met por-
fekte kennis Frans Engels strek' tot 
aanbevel ing Ook 2 monteurs elek-
fromekaniekers Inl A Geens tel i 
09 702 2-68 of 02-174 145 ' 1 5 5 

Door de repressie getroffene zoekt 
werk als bediende, liefst in het An t -
werpse Verwacht salaris : 10 000 f r . 
Aanvaardt ook graag bi jverdiensten. 
Kontakt opnemen met senator M. 
van Haegendoren, Guido Gezellelaan 
63, 3030 Heverlee, tel . 016/245 45. 

T 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 tel W Jorissen, 
Astr idlaan 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 ^ i n Waasland zkt. 
mannei. bediende, v r i j mi l i t dienst, 
en hulpboekhouder in bezit d ip loma 
eveneens vr i j mi l . dienst. Inl prov. 
raadslid Fred Jegers, Meidoornlaan 
20, Beveren-Waas, te l . 03-75 70 95. 

T 15 

Juf fer , 20 ]. f röbelonderwi jzeres, 
kan typen (4 talen) zkt betrekk ing 
als bediende Kontakt - senator Bou
wens, Eeuvirfeestlaan 163. 2500 Lier, 
tel. 03-70.11.52. T 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 )19454 — 1 7 

Gevraagd voor Limburg en Wal lo 
nië : dinamische reiziger, kennis v. 
Frans, welbespraakt, eigen wagen , 
voor verkoop van boeken in scho
len en bi j part ikul ieren Begintoon t 
8 000 fr. T. aanmelden- 012-311 06. 

1 18 

Jongedame, 22 j . , regentes ta len, 
die 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. te l . 
015-199 94. 1 1 7 

De brochure « Pleidooi voor A m 
nestie » van prof. Derine, u i tgege
ven door het A lgemeen Komitee 
voor Amnest ie, is te bekomen op 
het sekretariaat van di t komitee, St. 
Huberfuslaan 2, 's Gravenwezel . 
Prijs : 20 fr te sturen onder geslo^ 
ten omslag of te storten p.c.r nr. 
1502 Eural Bank, Lange Lozanastr. 
220 An twerpen , voor rek 02-0660 
van het A lg Komitee voor Amnes
tie ^ T 19 

Belangri jke distr ibut ief i rma in Bra
bant wer f t aan voor haar a fde l ing 
voedingswaren, 3 dames en 3 heren 
voor op le id ing van lokale afgevaar
d igden. W i j vragen : goed voorko
men, tweeta l ig , verkoopsonderv in
d ing , over wagen en te l . beschikken. 
W i j b ieden : vo l l . op le id ing en p u b l . 
steun, vast loon : 10.000 f r p lus 
RMZ, plus procent en wagenverqoe-
d ing. Schr. met curr. v i tae bureel 
b lad onder letters CR — T 8 

Ju f f r ouw 22 jaar d ip loma hoger 
techn. middelbaar, d ip loma typ'ste 
Nled. - Frans, zoekt passende be
t rekk ing in provincie An twerpen • 
Schri jven of te lefoneren : W Joris
sen, Mechelen - Tel (015)199 94. 

T 21 

Jonge dr. in de rechten zoekt pas
sende betrekking in het Antwerpse 
of te Brussel. Schri jven : W. Joris
sen, Astr idlaan 80 Mechelen Tel. 
(015)199.94. T 22 

Fabrikatie - Wie wenst zelfst f ab r i 
kant te wo rden in voedingsspecial i -
te i fen; zeer gr. w inst , k l . kap volst. 
Schr. blad. T 20 

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

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

Telefoon r 0 3 / 3 0 18 85 
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Brabant 
Brussel (arr.) 
KANDGEMEENTEN VLAAMS 

Het arr. bestuur heeft beslo-
%en deze aktie enkele weken uit 
•te stellen. Alles wat oorspron
kelijk gepland werd, zal uitge
voerd worden. In elk geval 
zijn er nu reeds een aantal af
fiches klaar, die weldra geplakt 
"worden. Ze zijn verkrijgbaar op 
he t arr. sekretariaat, Dupont-
str. 27 te Schaarbeek, 1030. Tel : 
17 92 18 

Steun welkom op PCR 8654.50 
van de Volksunie Arr. Brussel 
te Brussel. Vermelden : Rand
gemeenten Vlaams. 
ARR. SEKRETARIAAT 

Het arr. sekretariaat zal voor
taan niet meer elke dag open 
zijn. Vaste dagen zijn de dins
dag en de woensdag van 18u30 
tot 21u30 evenals wanneer er 
bestuursvergaderingen plaats 
grijpen, nl. elke 2de en 4de don
derdag van de maand, van 
19u30 tot 22 u. Dringende zaken 
kunnen afgehandeld worden bij 
de arr. sekretaris, Frans Adang, 
Ruisbroeksestwg, 109 te St Pie-
ters-Leeuw. Deze is gedurende 
de kantooruren te bereiken op 
tel. 56.02.88. 
SOCIAAL DIENSTBETOON 
ARR. SEKRETARIAAT 
BRUSSEL 

Maand februari : woensdag, 
11 februari vanaf 18u30 : volks-
vert. E. De Facq; woensdag, 18 
februari van 18 tot 19 u : sena
tor Lode Claes; woensdag, 25 
februari van 19 tot 20 u : prov. 
raadslid Theo Pauwels. 
APR. 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 

Brussel (kanton) 
MAATSCHAPPELIJK 
DIENSTBETOON 

Zitdagen : elke dinsdag van 
19 tot 21 uur en elke zaterdag 
van 15 tot 17 uur in « Uilen
spiegel », 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-Brussel). Wij laten hen 
wel weten dat ze ook te Brus
sel bij de gemeenteraadsver
kiezingen voor de Volksunie 
kunnen kiezen. 

Halle 
SPREEKBEURT 

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

Molenbeek 
KANTONALE 
VERGADERING 

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

Schaarbeek 
KANTONALE 
VERGADERING 

In het lokaal « La Limite » te 
Evere om 20 u. op donderdag 19 
februari a.s. Vik Anciaux en 
Lode Cl» es voeren het woord. 

Oost-Vlaanderen 
Aalst (arr.) 
BOOMPLANTDAG 

Morgen zondag 8 februari te 
10u30 heeft een «boomplan
t ing » plaats op de vlaamse 
wijk D'Hoppe. Deze plaats werd 
door de inrichters (Vrienden 
van de Zwaluw) uitgekozen om 
de aandacht te vestigen op een 
gebied waarvan het natuurka
der dreigt teloor te gaan. Bij

eenkomst aan de kerk van de 
Monfortanen steenweg Neder-
brakel-Ronse. De Volksunie 
arr. Oudenaarde-Ronse verleent 
haar medewerking aan dit 
prachtig initiatief. 

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. 

KARNAVALBAL 
Zaterdag 7 februari : groot 

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

Ophasselt 
NATUURBESCHERMING 

De Volksunie-Ophasselt, met 
haar groot ledenaantal, wil niet 
achteraan blijven en zal zater
dag 7 februari een boomolant-
dag houden op de berm aan de 
Galge. Tevens zullen we jonge 
berkenboompjes te koop aan
bieden. De oobrengst gaat naar 
onze jonge afdeling. 

dagavond vanaf 21 uur op het 
V.U.-sekretariaat te Brugge). 
STEUN STAKEIVDE 
MIJNWERKERS LIMBURG 

Het arr. bestuur maakte een 
bedrag over aan het Permanent 
Stakingskomitee te Genk-Win-
terslag, uit solidariteit. 
KADERDAGl^N 

Met het oog op de gemeente
raadsverkiezingen organizeert 
het arr. Brugge tw^e kaderda-
gen over gemeentebeleid, nl. op 
de zaterdagen 21 maar t te Ze-
delgem en 23 mei te Brugge. 
Telkens te 14 uur. Deze data 
werden zo gekozen, zodat er 
één voor het Part i jkongres valt 
en één erna. Dit kongres gaat 
door te Brussel op zondag 26 
april. Een toerauto wordt inge
legd. 
VLAAMSE KLUB 

Donderdag 12 februari 1970 te 
20 uur in de konferentiezaal 
van het Breydelhof te Brugge : 
gespreks- en debatavond over 
« Groot-Brugge ». Paneel : e.h. 
Luk Vranckx, dr. soc, lic M. 
Zwaenepoel W.E.S. en dr. jur. 
Raymond Reynaert , gemeente
raadslid Assebroek. 
VOLKSUNIE-JONGEREN 

Zaterdag 21 februari te 20u30 
— na de werkzaamheden in de 
provinciale VUJO-raad te leper 
— nodigt het bestuur alle 
VUJO's en V.U.-leden tot 30 
jaar uit om deel te nemen aan 
de eerste verbroederingsavond 
van 1970 in het Breydelhof, 
Brugge. Taakverdeling : 1) elk 
een pot mosselen verorberen 
2) deelnemen aan de whist
drive. Demokratische prijzen. 

Tijdig inschrijven : bij sekre
tar is Ignace Gilté, Jachthoorn-
laan 17, Sint-Andries (tel. : 
189.56) of bij o.-voorz. Arnoud 
Vanhouteghem, Roeaanstraat 
46, Zeebrugge (tel. : 550.67). 

B r u g g e ( s t a d ) 
STEUN EIGEN BLAD 

Steun is welkom, welk be
drag ook, bij sekretaris J. Naes-
sens. Ontvangerstraat 10, Brug
ge, onder gesloten omslag of op 
postrekening nr. 14.74.51 van 
Carlos Vernieuwe, Brugge met 
vermelding « Steun blad Brug
ge». 
ABONNEMENTENSLAG 

Er wordt nogmaals een bij
komende inspanning gevraagd' 
opdat afdeling Brugge het haar 
opgelegde cijfer zou behalen. 
Maak naam en adres van kan
didaat-abonnees over aan onze 
sekretaris, J . Naessen, Ontvan
gersstraat 10 Brugge, wij doen 
de rest. Of nog beter : werft 
zelf een nieuwe abonnee ! 
WIJKWERKiNG 

Onder leiding van onder
ondervoorzitter Luc Bols werd 
de stad in wijken ingedeeld om 
tot een vlottere en meer slui
tende propagandistenwerking 
te komen. Aktieve elementen 
zijn steeds welkom, ook om op 
algemeen vlak een handje toe 
te steken. Zich melden de vr i j 
dagavond tussen 19u30 en 20u30 
in het Breydelhof, Suvéestraat, 
waar de sekretaris of een der 
bestuursleden bereikbaar is. 

Bredene 
ONS EIGEN BAL 

Ons eerste eigen afdelingsbal 
met reuze-tombola gaat door in 
de zaal «Ti j l» , Duinenstraat , 
342, Bredene-Duinen. Orkest 
«The Rangers» op zaterdag 14 
februari 1970 om 20u30. Toe
gang 30 fr. 

De Haan 
DANK 

Ons eerste bal op 31 januari 
werd een onverwacht groot 
sukses met wel 200 danslustigen 
voor 90 % uit onze afdeling en 
een mooie groep Oostendenaars. 
E. Debaecke stond in voor een 
puike organizatie. Aan allen 
onze dank. 

Leffinge - Slijpe 
GEMEENTERAADS
VERKIEZINGEN 

Alle leden ontvingen een 
brief waarin ze de gelegenheid 
kregen zich kandidaat te stel
len of personen aan te duiden 
die zij geschikt achten om op 
onze lijsten te staan. De ant
woorden worden verwacht te
gen 15 februari bij G. De-
vriendt, Oostendestraat 16, Lef
finge. 

Middelkerke 
ONS 6DE BAL 

Zaterdag 14 februari spelen 
«De Lunas» in de zaal Lido, 

Kerks t raa t ten dans. Tijdens 
het bal t rekking van de tombo
la. Prijs : 30 fr. 

Meulebeke 
GESPREKSAVOND 

Vrijdag 20 februari 1970 om 
2w uur in het lokaal « De Nieu
we Kring » Stat ionstraat 5 Meu
lebeke, gespreksavond m e t 
.U.-senator Willy Persijn. Te-
ma : de vlaamse achteruitstel
ling in België. 

O o s t e n d e ( s t a d ) 
TEGEN DE HINDER 

Vandaag gaan de VUJO en 
V.U.-vrouwen gezamenlijk op 
stap in het s tadscentrum om de 
bevolking op ons anti-hinder-
programma te wijzen. Helpers 
zijn altijd welkom en r ichten 
zich hiervoor best tot G. Van-
hoecke of ook tot mevr . D. De
el er cq. 
BAL 

Afdelingsbal op zaterdag 7 
maar t in de Weinstube van Ise-
ghemlaan in het teken van 
« Nieuw Oostende ». 

Oostende (arr.) 
DOSFELINSTITUUT 

Morgen 8 februari v ierde 
reeks lessen in de vormingsci-
klus voor gemeenteraadsleden. 
Iedereen weze op post te Brug
ge. Wie gebeurlijk verhinderd 
is gelieve dhr. Vandemeu 'e-
broucke op voorhand te verwit 
tigen omwille van de maalti jd. 

Stene 
OVERLIJDEN 

Op 1 februari overleed op on
verwachte wijze ons bestuurs
lid Désiré Van Baelenberghe, 
gevolm. voor sociaal dienstbe
toon. Onze innigste deelneming. 
V.U.-VROUWEN 

Onder leiding van mevr. De-
poorter op 10 februari te 20u30 
eerste kontaktvergadering m e t 
de vrouwelijke leden van onze 
afdeling. Persoonlijke uitnodi
gingen volgen : Groentenvei-
ling, Steensedijk 184. 
VORMINGSAVOND 

Vrijdag 13 februari in de 
Groentenveiling, Steensedijk 
184, derde vormingsavond in dit 
seizoen. Gast is J. Nagels ui t 
Oostende over : Onze gemeente. 

St. Kruis 
F. DEBROUWEB 

Tot zijn grote spijt heeft Fer
dinand zich verplicht gezien 
zijn funktie van ondervoorzit
te r neer te leggen. Sinds gerui
me tijd sukkelt hij met zijn ge
zondheid. Wij begrijpen dan 
ook tenvolle zijn beslissing. 

F. Debrouwer heeft jarenlang 
nederig en nut t ig werk gele
verd voor de V.U. In 1964 was 
hij kandidaat op de lijst 
«Volksbelangen». We danken 
Ferdinand voor al zijn onbaat
zuchtig idealisme. 

T o r h o u t - Aar t r i jke 
LEDENWERVING 

Het ledenaantal van de afde
ling werd met de helft ver
hoogd. Tans zijn twee ploegen 
bezig met het afleggen van 
huisbezoeken. Het goed onthaal 
houdt een belofte in voor de 
volgende verkiezingen. Gelieve 
naam en adres van simpatizan-
ten door te geven aan Jef Du-
flou, Brildam 18 A (tel. 221 96) 
of aan Jef van Gheluwe, Rud-
dervoordestraat 29 (teL 227.74). 
OVERLIJDEN 

Dinsdag 27 januari overleed 
de moeder van ons lid Mare 
Reenaeme. Onze oprechte deel
neming. 

Veurne - Adinkerke • 
De Panne 
LEDENWERVING 

De ledenhernieuwing is wer
kelijk schitterend geweest. We 
danken onze ca 250 leden voor 
hun vlaamse trouw. In februari 
zal overgegaan worden tot de 
oprichting van de afdeling Al-
veringem (omvattend Alverin-
gem, Hoogstade, Oeren Sin t 
Rijkers). Dit alles brengt voor 
onze afdeling 'n aanzienlijk le
denverlies mee. Mogen we 
langs deze weg aan de lezers 
vragen, die nog geen lid zijn, 
om zo vlug mogelijk een be
stuurslid aan te spreken of te 
schrijven om ook lid te worden. 
Iedereen werk t hieraan m e e l 

D e n d e r m o n d e ( a r r . ) 
TWEE RUISENDE 
DANSAVONDEN 

De Volksunie van het arr. 
Dendermonde nodigt leden en 
vrienden uit op twee ruisende 
dansavonden : op zaterdag 14 
febr. te Buggenhout in de Sala
mander met het orkest Bert 
Brent en op zaterdag 28 febr. te 
Schellebelle in de zaal Corce-
lis-Petit met het orkest Peter 
Philips. 

Begin telkens te 21 uur. Kaar
ten bij uw bestuur. 

Gent 
VUJO IN AKTIE 

Zaterdagnamiddag 31/1/70 
trokken we naar de Vleeshuis-
brug, zetten onze protestplak
katen op : «De Leie s t inkt dat 
het k l ink t ! », « Watersportbaan 
anno 1969 », « Volksuniejonge
ren-protest». . . zo klonk het en 
nog meer : het gentse publiek, 
winkelend en wandelend, rea
geerde buitengewoon gunst ig! 
« 't Is tijd dat er iets gedaan 
w o r d t ! » Tramlui stopten en 
vroegen pamfletten, ook auto
mobilisten en zelfs schepen De 
Decker... We verspreidden zo
wat duizend papieren.. . Ons ge
meenteraadslid De Roo aan
schouwde alles met oplettend 
oog, maar de politielui reden 
ons breed-glimlachend voorbij. 
Tot de volgende aktie ! 

VUJO-inlichtingen bij : Hu-
guette De Bleecker-Ingelaere, 
Tolhuislaan 15 Gent en de 
VUJO-leden ,vind je op zater
dagnamiddag rond de ronde ta
fel van Vlaams Huis Roeland 
te Gent. 

Heusden 
FELICITATIES VOOR 
SUKSESRIJK ARR. BAL 

Het arrondissementeel bal 
was een zeer groot sukses, zo
wel wat belangstelling als or
ganizatie betreft. Proficiat aan 
de inr ichters! 
DIENSTBETOON 
PROVINCIERAADSLID 
O. VAN OOTEGHEM 

Gratis sociaal dienstbetoon op 
donderdag 12 februari vanaf 
20u30 in de Nederbroekstr., 1, 
Heusden (Dikke Linde) tel. : 
52.73.88. Is de verplaatsing te 
ver, verwitt ig ons, wij komen 
tot u. 
BESTUURSVERGADERING 
V.V.B. 

Dinsdag 10 februari bestuurs
vergadering van de « Vlaamse 
Volksbelangen» over de ge
meenteraadsverkiezingen (zelf
de lokaal als vorige vergade
ring). 
UITGESTELD 

De debatavond over het zee
havenprobleem (zaal Autobus) 
is wegens onvoorziene omstan
digheden uitgesteld tot nader 
bericht. 
JEUGDDANSFEEST 

Alle jongeren van Heusden 
worden uitgenodigd op een 
stemmig dansfeestje van de 
V.U.-jongeren van Merelbeke, 
Melle, Gentbrugge, Ledeberg 
en Heusden. 

Zondag 15 februari 1970 van
af 14 uur in feestzaal «De 
Spoorwegvrienden» te Gent
brugge (Merelbeke - station). 
Kaarten bij V.U. en VUJO-
bestuur. 
TE ONTHOUDEN DATA 

6 maar t : Hugo Schiltz te 
Gentbrugge en 11 april : eerste 
lentenacht van de V.U.-Heus-
den en Destelbergen. 

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. 

Sint N ik l aa s 
ARR. RAAD 

Op de arrondissementsraad 
van 26 januari laatst, steunden 
de afdelingen spontaan de sta
kende limburgse mijnwerkers 
met volgende bedragen : Beve-
ren 500; Kruibeke 500; Tielrode 
500; Sint Niklaas 1.000; Sint 
Gillis 260; Lokeren 500; Belsele 
200; Stekene 250; Bazel 250; 
Nieuwskerken 500; Vrasene 200; 
VUJO arrondissement 260 en 
VUJO Sint Niklaas 200. Samen : 
5.120 fr. 

Dit bedrag werd gestort op 
prk 4294.18 van volksvertegen
woordiger Jef Olaerts, Neerzij
s t raat 5, 3600 Genk, met ver
melding « Mijnstaking ». 

Een voorbeeld dat zeker na
volging verd ien t ! 

Rupelmonde 
OVER DE GRENDELS 

Donderdag 22 januari sprak 
de heer Coppieters over de 
grendels en de politiek van de 
Volksunie te r zake. Na deze 
uiteenzetting volgde een leven
dige bespreking over de ge
meenteverkiezingen. 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

De derde zaterdag van iedere 
maand houdt volksvert. Mau-
ri ts Coppieters een zitdag in de 
Arend telkens van 9u30 tot 
lOuSO. Dus nu zaterdag 21 fe
bruari e.k. 
KARNAVAL 

Zoals ieder jaar gaat op Kar
naval zondag (8 februari) een 
zeer mooie gekleede en gemas
kerde stoet uit die steeds heel 
wat volk op de been brengt. 
Ook de Volksunie Rupelmonde-
Steendorp en Bazel werken er
aan mee. Onze vrienden uit het 
omliggende zullen er zo talrijk 
mogelijk aanwezig zijn om on
ze mensen aan te moedigen. 
LEDENSLAG 

Met onze ledenslag hebben 
wij tot op heden een goede 
uitslag. Onze abonnementen
werving op « WIJ » is 50 % van 
het streefcijfer, maar wij gaan 
verder met werven. Helpt ons ! 

Waarschoot 
VOETTOCHT NAAR 
HET LEEN 

Wie wandelt er mee naar he t 
Leen ? Onder geleide van een 
bekwame gids verkennen we de 
bossen, gelegen buiten het mi
litair domein. Alle belangstel
lenden zijn welkom op heden 
zaterdag 7 februari. Samen
komst in de Weststraat 92 
(Pauwels-Loete) te 13u30. 

Zu l t e • O l s e n e 
LEDENVERGADERING 

De eerste ledenvergadering 
Volksunie Zulte-Olsene, gaat 
door op 13 februari 1970 in her
berg « St Pe t rus» bij Gerard 
van Parijs. Oeselgemstraat t e 
Zulte om 20 uur. 

West-Vlaanderen 
Brugge (arr.) 
STUDIEKOMMISSIE 
GROOT-BRUGGE 

Het bijeenbrengen van alle 
cijfermateriaal werd beëindigd 
en na talrijke vergaderingen 
werd dinsdag jl. de laatste 
hand gelegd aan de besluitvor
ming. 
AFFICHE HAVENBELEID 

Op initiatief van de afd. , 
Brugge werden in geheel het ' 
arondissement affiches aange
bracht met de tekst «( ïeen 
Waalse inmenging in Vlaamse 
havens Daarom : federalisme. » . 
Nos eksemplaren verkrijgbaar 
bij het arrond. bestuur (de vr i j - I 
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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 zi jn en 
geen inspanning te zwaar I 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 z i jn , modern en 

mooi. 

In elk huis hebben we iets van onszeTf geschonken 
en nooit z i jn 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 kwali tei t van onze meer dan 600 arbeiders, met de 1001 mogelijkheden die w i j bieden, met een enige 
keuze van voordelige bouwgronden, met de gunstige prijzen, met volledige vrijheid bij de keuze van architekt, met de gratis voor
l icht ingen de goedkope maar grondige voorstudie, met de deskundigheid van onze specialisten in om ' t even welke moeilijkheid 
of mogelijkheid. 

Duizenden kunnen dii' u bevestigen.:; 
W i j bouwden voor de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, voor 

de Generale Bankmaatschapplj, 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. j^ 

Voor niemand is het een avontuur geworden..; 
W i j z i 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, IS.OOOm* voor slechts 850.000 F. 
2. Residentiële vlllapercelen +2000m* van 260.000 F af. 
3. Gloednieuwe luxe-appartementen met Sauna van slechts 606.000 F af. 
4. Uitzonderli jke villapercelen Brasschaat-Vrïesdonk 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. Gent: 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 Se geest kï ons bedr^^f, de « spirit ». Hef vale-
manschap ? de beroepsflerheld ! de organisatie ! U vindt er « More Heart I More brains ! » 

Geen stempel, maar cachet ! 
Geen oorspronkelijke seriebouw ! Steeds prinselijke eenvoud ! En telkens opnTeuw voorname sïi f l , Komforf en degelIjkhelcJ. 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 Tef.ï 

GENT 
Onderbergen 43 

(09)25.19.23-(09)25.94.69 

GENK 
Winterslagstraat 22 
Tel.: (011)544.42 

LEUVEN 
Brussetsestraat 33 
Tel,: (016)337.35 
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BRASSER 
ZIET 
DE MIJNSTAKING 

^^c. 

C S ^ f ^ S S S ^ 

ONGET FELD 

Vakbonden raaskallen 

« acvabw » 

Sindikaten verdienen aan arbeiderspre-
mies 
Sindukaten 

Joernalisten afgeranseld 
Pers ona non grata 

Duits weekblad publiceert atoomgeheim 
men 
Sternstige zaak ! 

Een akteur kontesteert 

« Schoenaartsengelen klaroenen de nieu
we dag » 

Deeltjesversneller naar Wallonië 
Een dubbel t je op z i j n Focantje 

In dienst van de metaalbazen 
Majordoom 

Russen beschuldigen student... 
...van Brantegemeenrechtel i jk misdr i j f 

Damse boeren zi jn kwaad op ganxen 
Catverdamme ! 

Mgr Camara bepleit revolutie 

« Voorwaarts camaraden » 

Franse Mirage-leveringen 
« M e i n L ib ichen, wass w i l l s t d u noch 
mehr ? » 

Nederlands scheepskoncern ziek 

Vermolme 

Celuidsmuur doorbreken... 

. . .kan Haï fataa! worden 

«. Vrede » in Nigeria 
Moskou heef t er het meest b i j gowonnen 


