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DAAROM STAAT DE VOLKSUNIE
AAN DE KANT VAN DE STAKERS
Na de tragische gebeurtenissen te Zwartberg in 1966 is Limburg tans opnieuw het toneel van een sociaal' konfhkt, waarbij meer dan 20.000 arbeiders betrokken zijn, eens te meer aan zich zelf overgeleverd, door de
vakbonden in de steek gelaten, door de traditionele partijen in de steek
gelaten. Dit konflikt werpt een schril licht op de ware mentaliteit en de
reële machtsverhoudingen binnen het belgisch « establishment ». Ik gebruik niet graag dit mode-woord, evenmin als het etiket « progressist ».
Maar ik moet het nu gebruiken, omdat wij er mee gekonfronteerd worden : in dit konflikt staat de Volksunie alleen, geïzoleerd tegenover al
de machten die solidair het « establishment » verdedigen.
De tragedie van Limburg dateert niet
v a n vandaag. Het was vóór de oorlog
dat wijlen prof. dr. Karel P i n x t e n sprak
over « Limburg kolonizatiegebied »,
K a r e l P i n x t e n die na de oorlog tevergeefs geijverd heeft voor de vestiging
v a n nevenbedrijven naast de steenkolenmijnen. Hij ontwierp en verdedigde
h e t plan voor de oprichting van een
scheikundige fabriek in Limburg. De
Société Générale liet een tegenrapport
opstellen om het plan P i n x t e n te kelderen, met als bazis-argument : er is geen
behoefte aan uitbreiding van de scheikundige nijverheid. Nadat het plan
P i n x t e n gekelderd was, ging de Société
Générale over tot miljarden-investeringen in Carbochimique te Tertre.
Tans vinden we Tertre terug in het
limburgse drama : Jef Olaerts onthulde
tijdens zijn interpellatie in de Kamer
dat de limburgse steenkolenmijnen in
1969 aan Tertre 750.000 ton prima cokeskolen leverden aan de belachelijke prijs
van 547 fr per ton, daar waar de regering beweert dat in 1969 de gelijkschakelingsprijs voor de limburgse cokeskolen 725 fr bedroeg.
De naakte waarheid is ongetwijfeld
anders dan wat de regering voorhoudt.
Wie zijn de kapitalistische bazen van
de N.V Kempische Steenkolenmijnen ?
Wie zijn de bazen van Carbochimique
t e Tertre ? Wie zijn de bazen van de
luikse staalnijverheid ? Dezelfden. Wij
k u n n e n het duidelijk m a k e n aan de
h a n d van een naam : de heer Renders
van de Société Générale zetelt in de beheerraden zowel van de K.S.. als van

Carbochimique, als van Cockerill-Ougrée-Providence.
Dezelfde kapitalistische groepen die
in Limburg van de regering, van de gemeenschap 2 miljard subsidies ontvangen, verkopen hun produktie beneden
de marktprijs aan zichzelf, aan hun
staalfabrieken en hun scheikundige fabrieken.
Aan de Weekberichten van de Kredietbank van 23 januari 1970 ontleen ik
de gegevens over de rezultaten van de
staalnijverheid in België, gegevens die
hierbij afgedrukt worden in een tabel.
Zoals men kan vaststellen is de staalnijverheid in hoge mate winstgevend
en is het onzin te beweren, zoals de regering doet, dat de staalnijverheid niet
in staat zou zijn de normale prijs te betalen voor de limburgse steenkolen.
Wanneer deze normale prijs betaald
w e r d zou het niet alleen mogelijk zijn
aan de arbeiders voldoening te schenken, maar zou volgens deskundigen de

staatssubsidie van 2 miljard fr. per jaar
overbodig worden.
Deze staatssubsidie gaat niet naar de
arbeiders als een aalmoes die werken
voor hun loon, m a a r zij gaat naar kapitalistische groepen.
En nu weten wij wel welke krizis
zich in de steenkolennijverheid voorgedaan heeft en wij weten, dat deze kapitalistische groepen kunnen dreigen de
steenkolenmijnen te sluiten en 23.000
arbeiders werkloos te maken. Maar wij
zijn niet zo lichtgelovig om maar alles
te slikken wat zij beweren. Wij laten
ons ook niet uit ons lood slaan m e t argumenten, geput uit een verouderd dossier en die door de feiten achterhaald
zijn.
Nog altijd is de steenkolennijverheid
de belangrijkste nijverheidstak in Limburg. De Volksunie heeft dan ook begrepen wat het probleem van de leefbaarheid en het voortbestaan van de
kempische mijnen hic et nunc voor de
limburgse bevolking betekent. Daarom
hebben onze vertegenwoordigers in de
kommissie voor Ekonomische Zaken van
de Kamer, in tempore non suspecto lang
vóór de stakingen, aangedrongen op een
objektief onderzoek en gevraagd dat de
kommissie een aantal deskundigen van
het K.S. en het Kolendiréktorium zou
horen. Minister Leburton heeft zich
daartegen verzet. Waarom ?
Onstellend is de manier waarop de
regering opgetreden is tegenover de
limburgse arbeiders : de metoden die
daarbij aangewend werden, de argumenten die ingeroepen werden. De bru-

De winst der staalbazen
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tale afwijzing van een sociale eis m e t
het koude ekonomisch-kapitalistisch argument dat de staalprijzen konkuientieel moesten blijven. Alsot, sociaal gezien, de staalprijs precies de limbuigse
mijnwerkers moet verplichten te verzaken aan een normaal loon. Wat is dat
voor reaktionaire redenering ? Nadat
men koudweg ontkend heeft dat de aanspraken van de mijnwerkers op een aanpassing van hun loon aan de lonen m
andere nijverheidstakken in Limburg
gerechtvaardigd zouden zijn. gaat nu
een kommissie een vergelijkende loonstudie maken... waaruit blijkt dat de
regering zo maar beweert, ontkent zonder te weten w a t de waarheid is.
Ik meen te mogen verklaren dat de
Volksunie — zoals steeds in het verleden — door haar houding, door haar politiek in dit limburgs drama bewezen
heeft waar zij staat op sociaal vlak.
Dat is belangrijker, overtuigender dan
het gebazel over de groepering van de
zgz. « progressieve krachten », die zich
ontpoppen als konservatieve en reaktionaire krachten wanneer het er op aankomt. Of is het geen schande hoe arbeiders in deze welvaartstaat in het jaar
1970 behandeld worden door een regering, waarin zowel de socialisten als de
kristen-demokraten zetelen ?
f. VAN DER ELST
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en gij
^OGELVANGERS
In « Wij » van 24 januari
komt een artikel « S.Ö.S -nat u u r » voor.
Zijn jullie zo onnozel, publiciteit te maken voor een produkt van vlaamshatend «blauw
bloed ? » Ik wil hier mijn stem
mengen met de zovele vogelliefhebbers-vangers. Denk aan
de mooiste liefhebberij voor de
kleine man : vinkenieren, die
bewezen dat heel de operatie
gesteund wordt door enkele, en
met nadruk « enkele » kapitalisten !
Het stoot tegen de borst te
zien hoe er kuiperijen in «Wij»
binnensluipen ! ü komt er
ronduit mee voor de dag : de
Volksunie is mét de stakers
van
de limburgse
mijnen.
Goed. prima zelfs ! maar spuw
dan ook uw venijn niet terug
op de andere « werkmens », de
vogelvanger ! De grootste teloorgang of achteruitgang van
de vogelstand is te wijten aan
chemische stoffen en de evolutie van de industrializatie.
Dus niet door de vogelvangers
die heden geen barbaren meer
zijn ! Indien « Wij » meent dat
dit wél barbaren zijn, zal ze
nog veel lezers verliezen ! Hetgeen ik haar niet wens. integendeel !
E. W., Moorslede.

B.R.T.
Er zijn in ons land al veel
grote ondernemingen met engels of amerikaans kapitaal. Is
de B.R.T. ook onder engels of
amerikaans b e h e e r ? Zo te zien
aan de programma's blijft nog
alleen het nieuws over in het
Vlaams
-Maar als het zo voortgaat,
mogen wij ook binnenkort het
nieuws verwachten in het Engels. De V.U. vroeg de splitsing
van de Bank : zouden ze niet
boter de splitsing vragen van
de B.R.T.? Dan zouden wij misschien een volledig vlaams programma hebben met vlaamse
liederen in plaats van engelse.
En dan zou de Vlaming eens
goede waar hebben voor zijn
kijkgeld en zou hij zich niet
meer moeten beklagen een t.v.toestel gekocht te hebben.
R.B..

Torhout.

LEEFBARE WERELD
Mag ik langs deze weg de
heer J.V. uit Melsele proficiat
wensen met zijn realistische
lezersbrief van lil januari. Hierin wordt klaar en duidelijk de
etterbuil van onze hedendaagse
samenleving belicht. Een maatschappij enkel op winst gebouwd leidt ontegensprekelijk
tot een onleefbare wereld. Zij

MILJOENEN

die geloven dat mens, plant en
dier zich zullen aanpassen, zijn
ziende blind.
In hetzelfde n u m m e r van
« Wij » staat ook een artikel
over dit levensprobleem. Ik noteer : « Om het levensmileu
van morgen niet te laten vergiftigen ». Schijnbaar zijn de
opstellers van het V.U.-standpunt terzake nog niet bewust
dat dit leefmilieu reeds volop
vergiftigd is.
Volksnationalisten, zij die bezorgd zijn voor het veilig stellen van de kuituur. hebben tot
plicht ook te zorgen voor het
veiligstellen van de volksgezondheid.
R. L., Brasschaat.

VLAAMSE PERS
Wat H.D., Brugge (« WIJ »
van 27 januari) schrijft over de
Vlaamse pers en inzonderlijk
over « De Standaard » kan ik
volledig bijtreden.
Als hij genoemd blad ironisch
een « eliteblad » noemt staat
het niettemin achteraan in de
reeks bladen met standing, dit
onder opzicht tans van « inhoud », maar zeker van « make
up ».
Wilt gij over een vlaamse
aangelegenheid
(parlementair
debat, politieke kongressen e.d.)
een substantieel verslag, vertrouw u dan niet. Standaardlezer, op uw lijfblad : het geeft
u slechts een uiterst beknopte
samenvatting in los verband,
iets waaraan de eenvoudigste
mens genoeg kan hebben.
Daarbij maakt « De Standaard » zich schuldig aan misbruik van misplaatste publiciteit. Men heeft het al beleefd
dat heel de eerste bladzijde
werd ingenomen door een
enorme advertentie ! Men begrijpt waarom !
J.D.,

Gent.

ESTABLISHMENT ?
In « WIJ » van 24 januari
vmd ik bovenaan het hoofdartikel het woord « Establishment ». Het kan de eerste keer
zijn dat zulk vreemd woord
zich voordoet, in grote rode letter dan nog, bovenaan een
hoofdartikel van «WIJ». Rechtuit gezegd, het heeft mij geërgerd omdat ik overtuigd ben
dat de overgrote meerderheid
van de «WIJ»-lezers dat woord
zeker niet verstaat en omdat
ikzelf het ook niet versta. Misschien bestaat er geen gepast
nederlands
vertalend woord
voor, want ik heb gezocht in
woordenboeken en nergens iets
gevonden. Maar als dat het geval is, dan vind ik dat er een
gepaste nederlandse vertaling
ervoor kan en moet gevonden
worden. In elk geval : het
vloekt dat zulk woord aan de

DER LIEFDE

Het propogandocomité von d« V.Z W. « Stichting
Oda 1 Overpelt doet ook op U een beroep.

St.«

Ook in uw kennissenkring is er welicht een verstandelijk gestoord kind.
St.-Oda-Overpelt b o u w t
voor deze kinderen.

een

modern

HELP HEN G E L U K K I G

instituut

LEVEN !

Stort uw steun op P.C.R. 927255 van
IVliijoenen der Liefde, St.-Oda, Overpelt.
Onder de hoge bescherming van
Dhr. L. Roppe, Gouverneur van Limburg.

kop te vinden is van een blad
als « W I J ». Wij moeten onze
taal zolang mogelijk zuiver en
ongerept behouden !
V.F..

Dat betekent 70 fr per uur. Is
dat te veel voor iemand die,
wanneer hij 40 is, gans versleten is ? Mensen die 40 zijn,
moeten met pensioen wegens
allerhande ziekten, gewoonliik
stof in de longen. Hebben deze
mensen geen recht op een beetje zon in hun leven, zoals de
luikse staalbarons en brusselse
bourgeois die de de ganse dag
luieren of met een grote amerikaanse
wagen
rondtoeren ?
Hebben kinderen van mijnwerkers niet evenveel recht te studei'en, zoals alle andere ? Ik sta
in bewondering voor de h e e r
Siegers en zijn mijnwerkers.
R.V.d.M., Elewijt.

Kester.

MEDEWERKING
STAKING
Reeds nu wens ik de Volksunie veel sukses bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Of moet ik
zeggen « bij de aanstaande parlementsverkiezingen ? ». Met
een regering vol idioten, zoals
deze die we nu hebben, zou me
dat niet verwonderen. De ene
flater volgt op de andere. Eerst
in het havengebied, nu in het
kempisch geschil. De heer Eyskens acht het zelfs niet noodzakelijk tussenbeide te komen in
het geschil. Toen de situatie t e
ernstig werd, dacht hij de mijnw e r k e r s terug aan het w e r k t e
krijgen door chantage op de
uitbetaling van de eindejaarspremie. Gelukkig t r a p t e n de
mijnwerkers er niet in. Ik stel
nu de vraag : is 15 % dan zó
veel ? Zelfs indien de mijnw e r k e r s 100 % loonsverhoging
vragen, is dat nog niet t e veel.
Er zijn m i j n w e r k e r s die op een
dag slechts 312 fr verdienen.
Neem daarvan het dubbele. Dan
heeft men 624 fr.

Sinds 1 januari j.1. ben ik
abonnee op het door u geredigeerde weekblad «WIJ». Stuurde ik vorig jaar de belangrijkste artikelen uit « De Standaard » door naar de redaktie
van het «Nederlands Dagblad»,
nu ik op uw weekblad geabonneerd ben, doe ik hetzelfde met
de belangrijkste artikelen uit
« W I J ». De redakteur-buitenland van bovengenoemd dagblad stelt deze toezending mijnerzijds zeer op prijs. In h e t
n u m m e r van woensdag 28 januari heeft hij in zijn buitenlands
overzicht de aandacht van de
lezers gevraagd voor de mijnstaking in België. Hierbij heeft
hij een dankbaar gebruik gem a a k t van de informatie die u
in « W I J » verschaft. Ik dacht
dat u het wel leuk vond om dit
doorgegeven te krijgen. Ik hoop
dat ik op deze bescheiden wijze de gerechtvaardigde vlaamse zaak een goede dienst bewijs.
M.H., Zaamslag.

PARLEMENTAIRE
KRABBELS

Met belangstelling lees ik
steeds de parlementaire k r a b bels en de rubriek « onze parlementsleden doen het ».
Het wordt door iedereen, zij
het soms met tegenzin, e r k e n d
dat de V.U. de meest aktieve
en dinamische groep is in h e t
parlement.
Bijna allen doen h u n best via
tussenkomsten bij de besprekingen in het parlement, interpellaties, wetsvoorstellen, parlementaire vragen, bijwonen
van vergaderingen in kommissies.
Toch zijn er een paar wier
n a a m men nooit leest. Het is
onaanvaardbaar dat een V.U.parlementslid nooit iets te zeggen, t e vragen of voor te stellen heeft. Indien zij de bekwaamheid of de tijd niet h e b ben om h u n politiek m a n d a a t
n a a r behoren te vervullen, dienen zij h u n plaats t e r u i m e n
voor meer dinamische en bek w a m e elementen.
De militanten die
spannen om de V.U.
maken, verdienen dat
tegenwoordigers h u n
ernstig opnemen.

zich ingroot t e .
h u n vermandaat

A. B., Berlare,

De redaktie draagt geen ver«
antwoordelijkheid voor de ln<
houd der gepubliceerde lezersbrieven. Ze behoudt aich het
recht van keuze en inkortins
voor. Over de lezersbrieven
wordt geen briefwisseling g«
voerd

van de redaktie
Brussel, 13 februari 1970.
Betr.: aanmoediging.
De "Interdiocesane Komaissie voor de Sociale
Kommunikatiemiddelen" r i c h t a l een paar jaar
een Dag der Kommunikatiemiddelen i n . Een van de
i n i t i a t i e v e n in het kader van die Dag i s het
verzoek dat t o t de gelovigen en andere belangstellenden wordt gericht om de beroepsmensen
van pers, radio of tv desgevallend een blijk van
Waardering voor hun werk-te laten geworden.
De Kommissie s t e l t daarvoor speciale kaarten t e r
beschikking ; deze kaarten kunnen door de geïnteresseerde n gebruikt worden om een korte boodschap van aanmoediging of waardering t e sturen
aan een joem&list var hun keuze.
De jongste Dag der KoEamunikatiemiddelen werd gehouden op 2-'^ september 196f\ We hebben zopas
ons aandeel in de 12.600 kaarten, die in het geheel werden verzonden, ontvangen. Een bemoedigend aantal met wensen en blijken van waarder i n g , die wij sterk op p r i j s hebben gesteld en
waarvoor we de lezers-kaart schrijver-^ langs d e ze weg van harte danken.
Het hoeft ons ook genoegen gedaan, vast t e mogen s t e l l e n dat de ons toegestuurde kaarten e i genlijk t e verdelen waren in twee pakjes: het
ene bestemd voer ons blad, het andere bestemd
•oor de mensen die de V.U.-radio- en t v - p r o grammas verzorgen. Onze'radio- en tv-knapen waren er even b l i j mee a l s wijzelf.
Na zoveel aanmoediging kunnen wij n i e t anders,
dan plechtig t e beloven "dat wij ons best, z u l len blijven doen".
|j ^
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i Eigenaardig referendum ( 1 )

ZO wordt de
demokratie
genekt
(red.) In de reeks schoeliestreken
waarmee men de limburgse stakers op
de knieën wou krijgen — chantage met
de eindejaarspremie, uithongering en
t e r r e u r — is er een nieuw hoogtepunt
gekomen : het zogenaamde referendum
dat onder de stakers werd gehouden.
De daarbij gebruikte metoden — die
regelrecht ontleend schiinen aan verkiezingsmanipulaties in diktatuurstaten
— moeten aan de kaak gesteld worden

NOODKREET NOORDZEE
De alarmkreet van het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen over de Noordzee herinn e r t er ons aan — voor zover dit
nodig was — dat er behalve een
ontstellende vervuiling van de
lucht en van onze waterlopen een
even erg proces van vervuiling, ja
van vergiftiging van de zee aan
de gang is, in zulke erge m a t e
reeds dat nu al voor bepaalde
huidaandoeningen bij zeebaden en
voor voedselvergiftiging mag gevreesd worden. Indien dit beangstigend proces niet tijdig geremd
wordt, moet zelfs rekening gehouden worden met de dood van de
Noordzeefauna binnen een halve
eeuw. Het gaat niet alleen om het
reeds gekende verschijnsel van
het lozen van olie en andere afval
door schepen in volle zee (met enkele spektakulaire bezoedelingen
op grote schaal van lange kuststroken) doch ook om de afvloei
van allerl f industriële afval van
het land naar de zee, niet alleen
via rivieren doch ook via ondergronds water, besmet na het begraven an afvalstoffen. Het gaat
bij d e / ' J»*iBte vooral om radioaktieve di> ^ ^V aldus terecht
komt in h e . sat^r -an rivieren en
van de zee. iVI-in heeft reeds vastgesteld dat bijvoorbeeld bepaalde
vissoorten
radio-aktief
besmet
zjjn, waaronder vis die regelmatig als — alsnog smakelijk — bestanddeel op onze spijskaarten
prijkt. Het is duidelijk dat, eens
de besmetting begonnen, deze
zich uitbreidt als een soort kettingreaktie. Het eten van vis k a n
dus in de toekomst, wanneer geen
maatregelen worden getroffen tegen deze beslist onheilspellende
gevolgen van de tweede industriële revolutie, gevaarlijk worden. Het is trouwens de vraag
welke andere negatieve verschijn-

niet alleen in het kader van het huidig
geschil in Limburg, m a a r ook m e t het
oog op de toekomst. Het gevaar bestaat
immers, dat de referendumkomedie ook
later nog zal gebruikt worden bij het
regelen van geschillen, w a a r m e e dan regelrecht iedere vorm van sociale demokratie — of van demokratie kortweg —
zou genekt worden.
De sindikale bonzen hebben het refer e n d u m « d e grootste demokratische
raadpleging bij sociale geschillen in de
geschiedenis van ons land » durven noemen. Wat die demokratische raadpleging in werkelijkheid was. zullen we
even onderzoeken.
Verleden week zaterdag werd te Brussel de zgn. kolentopkonferentie gehouden. De moeizame besprekingen, die
uiteindelijk een akkoord over vrij ingewikkelde m a a r ondergeschikte punten
opleverden, sleeoten zich voort tot 2 u u r
zondagmorgen Reeds vóór het einde
van de konferentie —;en dus, vooraleer
er enig altkóord 'was'TDefïIklT— 'werden
de stembiljetten aan de m i i n w e r k e r s
verstuurd : dat gebeurde te Hasselt in
de rtacht ^kn zaterdag op zondag, omstreeks 1 uur. op een ogenblik dat het
niet eens vaststond of er een akkoord
zou komen en hoe dat akkoord er zou

selen zullen optreden (bvb. belangrijk voor de klimatologische
verhoudingen) indien reuzegrote
waterhoeveelheden
zoals
hele
zeeën vervallen tot dode zeeën in
de letterlijke zin van het woord.
In de onmiddellijke toekomst
blijkt m e n volgens het voornoemd
instituut reeds rekening te moeten houden met beoaalde huidziekten bij het baden in zee, vooral wanneer de betrokkenen nog
niet geheel genezen huidwonden
hebb«»n. Wanneer de graad van radio-aktiviteit verhoogt, is het vrij
duideliik dat het riziko voor het
oplopen van « onbekende ziekten » in gelijke m a t e verhoogt.

uitzien. De bedoeling van deze handelwijze is duidelijk : de inhoud van het
akkoord had niet het minste belang,
m a a r men achtte de mijnwerkers voldoende uitgehongerd en m u r w gemaakt
om hen te « raadplegen ».

I Eigenaardig referendum ( 2 )

het bedrog
had niet
eens sukses
(red.) De mijnwerkers kfêgen hurt
stembiljet toegestuurd vergezeld van
een schrijven waarin natuurlijk geen

selijke beschermingsmaatregelen
(waarop trouwens tijdens de perskonferentie van de V.U. over de
strijd tegen de hinder en voor de
natuurbescherming in verband
met de Noordzee eveneens werd
gewezen) stellen zich voor twee
Vlaamse ekonomisohe sektoren in
de toekomst reeds nu zorgelijke
vragen. We bedoelen de zeevisserii en het kusttoerisme. Ze zijn
samen een belansfrüke bron van
inkomsten voor een gedeelte van
de bevolking en het is derhalve
ook in dit verband overheidsplicht, maatregelen te treffen.
Men hoeft zelfs niet op een internationaal georganizeerd verweer

beroepsHALVE
bekeken
Het gaat trouwens niet alleen om
radio-aktieve afval van landzijde,
ook de kernontploffingen onder
w a t e r spelen een rol, hoe weinig
m e n er ook over hoort.
Al wordt dan de Noordzee vermeld onder de meest bedreigde
zeeën, het verschijnsel van de zeeverpesting is internationaal en de
bestrijding ervan evenzeer. Vandaar de Navo-bemoeiingen in het
onderzoek van de Noordzee dat
tans aan de gang is en waarin ons
land een belangrijke rol werd
toegezegd.
Afgezien van de algemeen men-

te wachten om zélf wat te ondern e m e n op gemeentelijk en gewestelijk vlak. Dat geldt trouwens
niet alleen voor de kuststreek en
het hinterland ; ook elders in het
land wordt het hoog tijd dat men
tot een gekoördineerde aktie overgaat, die al te lang op zich heeft
laten wachten zoals volksvertegenwoordiger Van Leemputten
onlangs nog eens onderstreepte. Is
het niet bedroevend te moeten
vaststellen dat bvb. steden als
Oostende en Brugge slechts over
een onvolledige riolering beschikken en dat er aan en achter de

woord uitleg werd gegeven over het akkoord, dat immers nog niet bestond op
het ogenblik der verzending. De miinwerkers werden, voor wat het akkoord
betreft, verwezen naar de kranten van
maandagmorgen en naar de berichtgeving in radio en tv. Dit is een totaal onaanvaardbare metode : het is niet op
grond van wat de een of andere redaktie al dan niet aan informatie brengt,
dat een raadpleging kan worden georganizeerd. ledere verkiezing zonder degelijke voorlichting en informatie 'S
slechts boerenbedrog. Hoe gebrekkig r>.e
voorlichting en informatie in dit geval
is, beseft men nas goed als men zi^h
voor ogen houdt dat duizenden gastarbeiders — met vaak slechts een
uiterst gebrekkige kennis van de landstalen — verwezen werden naar kranten,
n a a r radio- en tv-uitzen dingen die zij
niet eens begrijpen.
Vervolgens moet worden vastgesteld,
dat de bij het referendum gevolgde m e tode geen enkele waarborg van eerlükheid en objektiviteit biedt. Het is niet
eens van belang te weten of er met ^e
stembrieven in Limburg al dan niet geknoeid werd; het is van belanff. te beseffen dat die knoeierij mofeliik is en
niet kan ontdekt worden De stembri'^
ven werden aan de arbeiders verstuurd
en deze werden verzocht, ze in te viillen en terug te posten. Bii een dereeiiike werkwijze is het een koud kun^^^'e,
suDpiementaire en reeds ingevulr?e
stembrieven in cirkulatie te brenffen;
kontrole van bijvoorbeeld deurwaarders
bij het tellen der brieven kan dit mogeliike bedrog niet ontdekken.
Tenslotte werd de uitslae van het referendum in Limburg totaal vervalst
weergegeven. Er werden in het totaal
21.202 stembrieven verstuurd en bü '^°t
oomaken van de definitieve uit-ïlas s e r a a k t e men niet verder dan SA'>f^ iastemmen. Hoe men het draaïp of kere,
slechts 39,7 t.h. van de miinwerkers
heeft zich voor werkhervatting uitgesproken. De overigen stemden tegen of
gaven zich niet eens de moeite, h u n
stembriefje binnen te sturen.
De reeering deelde dinsdag in de
K a m e r officieel mee dat 53 t.h. van de
miinwerkers zich voor w e r k h e r v a t t i n g
had uitsesnroken. Dat was niet alleen
een vervalsing, het was daarenboven
een regelrechte beïnvloeding van de uitslag van het referendum, dat op d a t
ogenblik nog niet afgesloten was.
De cijfers over de werkhervatting verleden woensdag en donderdag schenen
t e kloppen met het feit dat er s'e^hts
een minderheid werkwilligen was. Indien de regering gehoopt had om m e t
haar knoeierij een onmiddelliike en volledige werkhervatting te bekomen, dan
was zij er aan voor haar moeite en bedrog. Maar hoe de staking ook moee aflopen : het is vooral met het oog op de
toekomst, dat de referendum-knoeier ij
moet worden aangeklaagd.

kust een ontstellend gebrek aan
zuiveringsstations is ? Hier ligt
toch een direkt werkterrein in afwachting van een globale aanpak,
van een internationaal georganizeerde strijd tegen de verziek'ng,
tegen het sterven van de zeeën.
Trouwens : een globale aanpak
zal niet minder steunen op gewestelijke initiatieven dan op maatregelen die men in internationaal
verband zal moeten nemen. Deze
grootse strijd zal nochtans sleehts
ten volle doeltreffend zijn wanneer ook de grote moeendheden
het gevaarliik misbruik van de
maritieme levensruimte kunnen
benerken. resp. stonzetten in het
kader van een bewapeningspeperking, zeer belangrijk doch zek e r moeiliik te bereiken...

EEN MIUOEN BOMEN
Op de eerste dag van de lente
1970 zouden in Vlaanderen 1 miljoen boompjes moeten geplant
worden, een spektakulair gebaar
in de kampanje voor de natuurbescherming zoals deze door de
B.R.T. werd gelanceerd Het is
een eerste stap naar een herstel
van de regelende funktie van
planten, belangrijke faktor in het
natuurlijk everwicht dat door
een ongebreidelde en ongeordende woon- en industrializatienolitiek zwaar werd verstoord. Deze
aktie werd eigenlük al vorig iaar
ingezet met « S.O.S.-Natuur » en
« Boomalarm ». die altan< reeds
een vermindering van de boomvellerii tot gevolg hadden. De bedoeling is door de onrichtine van
« groenkomitees » in alle eemeen.ten tot een stopzetting van de nat u u r ver woestina- t e komen en tot
het ontstaan van nieuwe groen7o.
nes. Dat we de'^e aktie volon «teunen Hart voo- de han^ • de basisvoorstellen van de Volksunie ter
zake zijn duidelijk senoeg.
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Vooral omdat te vrezen valt dat de Walen met hun paritair aandeel nog niet
tevreden zullen zijn en dat zij minister
Leburton zullen aanspreken om te kunnen putten uit de « nationale » kas. Het
is al erg genoeg dat wij voorlopig —
door de paritaire verdeling — altijd
reeds één keer het slachtoffer zijn; we
hebben er absoluut geen behoefte aan
om ook op andere wijzen nog wat miljarden naar Wallonië te laten verhuiw
zen.
En inmiddels bedenken we wrang, dat
één Feluy blijkbaar twaalf Limburgen
waard is.

Van Feluy tot Acee

miljarden
dansen in
Wallonië

Anoniem zwerfkapitaal
'(red.) De aandacht in het Vlaamse
land was de jongste weken zo scherp
toegespitst op de gebeurtenissen in
Limburg, dat er weinig belangstelling
was voor een paar nochtans zeer belangrijke gebeurtenissen in Wallonië.
Er is vooreerst het krediet van een
half miljard, dat door de Algemene
Spaar- en Lijfrentekas in november geschonken werd aan A.C.E.C. Dit werd
meegedeeld op een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van A C.E.C, verleden woensdag.
Het is gewoonweg een schande dat de
A S.L.K. — hoofdzakelijk gevoed met
Vlaamse spaarcenten — een half miljoen krediet toestaat aan een bedrijf dat
op de rand van de afgrond staat.
Er is echter nog meer. Zoals men
weet heeft de amerikaanse groep Westinghouse de meerderheid van het
A.C.E.C.-kapitaal overgenomen. Westinghouse zal inschrijven op de kapitaalsverhoging van 488 miljoen, maar
moet slechts 20 t.h. daarvan storten. Zodat de amerikaanse groep met minder
dan 100 miljoen aan likwiditeiten deze
voor heni zeer voordelige operatie kan
verrichten.
"^en andere bevoordeligde van de operatie is de groep Empain, die zonder riziko's zijn ijzer uit het vuur kan halen.
Er is daarnaast nog in Wallonië de
kwestie Feluy. Chevron bouwt er een
raffinaderij die aan 250 mensen werk
za! verschaffen en die een investering
van meer dan zes miljard vergt. Belgochim gaat eveneens vijf miljard te Feluy investeren en een duizend werkplaatsen scheppen. Daarnaast werd er
de jongste dagen voortdurend gepraat
over het projekt van de groep Lidechim, die het astronomisch bedrag van
2C tot 25 miljard zou investeren en 4.000
werkplaatsen scheppen.
De zaak Lidechim is zeer duister. Er
worden in verband ermee produktiecijfers vooropgezet, die onmogelijk kifnnen kloppen met de kapaciteit van de
Chevron-raffinaderij. Deskundigen beweren overigens, dat de vooropgezette

doeaniers en
nationale
bank

Stakingsleider

Siegers : referendum

produktiecijfers slechts een investering
van 6 tot 7 miljard vergen en dat de cijfers over de tewerkstelling in ieder geval schromelijk overdreven zijn. We zullen op deze zaak stellig nog m.oeten terugkomen !
Hoe dan ook : alleen reeds voor de
pï*ojekten van Feluy moet de staat 5,5
miljard ter beschikking houden, op het
totaal van 7,5 miljard dat voor vastleggingskredieten in Wallonië is voorzien.

een

komedie.

Ook déze verhouding is abnormaal. Er
is dus reden te over om Feluy niet uit
het oog te verliezen.
Een dubbele reden zelfs. Men mag
niet vergeten dat de expansiekredieten
paritair worden verdeeld : Wallonië,
met een veel kleinere bevolking, ontvangt netjes de helft. De geldsmijterij
in Wallonië gebeurt dus met onze centen en het interesseert ons wel een héél
klein beetje, wat daarmee gedaan wordt.

nmburg op de eerste plaois

kolenbeleid: een Vlaamse zaak
(Aco) Het belgisch Kolenbureau publiceerde zijn « Bazisstatistieken over de
kolenindustrie » deze week. Toevallig, omdat het een administratieve
gewoonte
is. Het dokument verscheen terwijl zich in de kempische mijnen een maatschappelijk drama voltrok waarvan de draagwijdte zeer vér reikt. Het kost
moeite in statistische reeksen onder te duiken,^ terwijl duizenden
gezinnen
vechten voor hun bestaan en voor een aanzienlijk deel van Vlaanderen's ekonomisch patrimonium. Maar die neutrale en gevoelloze cijfers leren ons óók iets.
Hetgeen men de belgische kolennijverheid noemt, is hoofdzakelijk de kolennijverheid van de vlaamse gemeenschap, van ons allen. De belgische kolenproduktie bedroeg 13,2 miljoen ton in
1969. waarvan iets meer dan 8 miljoen
ton uit de limburgse ondergrond kwam.
Meer dan 60 % van de jaarlijkse belgische kolenvoortbrengst is van ons. In
1950 was het slechts 29,7 %. Nu zijn de
toestanden derwijze geëvolueerd dat kolenproblemen in de eerste plaats Vlaamse problemen zijn.
^- werden in 1969 — en dat is een intrigerende kant van de zaak — meer kolen uit het buitenland ingevoerd dan
Wallonië er in dat jaar heeft geproduceerd : we importeerden 6.675.000 miljoen ton kolen en uit de waalse bekkens
werden slechts 5,18 miljoen ton bovengehaald.
Let wel op : we weten zeer goed dat
het probleem van de koleninvoer niet
zo eenvoudig is. Maar het wil er bij ons
niet in dat de kolenmijnen, in hun huidige vorm, volstrekt geen toekomst
meer hebben, indien de regering er een
toekomst voor wil zoeken en op voorwaarde dat de kolenmijnen niet langer

meer beschouwd worden als de goedkope buit van enkele waalse staalondernemingen.
Wat waar is voor de kolen, is ook
waar voor de mensen. Blijkens een pas
verschenen maandstatistiek van het ministerie van Ekonomische Zaken, Administratie van het Mijnwezen, waren er
in januari van dit jaar in totaal nog
30.361 ondergrondse arbeiders in de mijnen, waarvan 16.151 in de Kempen en
14.310 in Wallonië.
Als men er de bovengronders bijrekent, komt men tot volgende totalen :
40.945 man personeel bij de mijnen,
waarvan 21.211 in de Kempen en 19.734
in Wallonië. Ongeveer de helft van die
40.000 waren vreemdelingen : 19.319 einde december, om nauwkeurig te zijn.
Het rendement per arbeider bedraagt
2.811 kilogram in de Kempen en 1.952 in
Wallonië.
Deze cijfers tonen onweerlegbaar aan
dat het mijnwezen grotendeels een aangelegenheid van ons volk is. Vlaanderen
moet zich als meest-geëngageerde gemeenschap gedragen inzake kolenbeleid.
In de instanties die het kolenbeleid
ontwerpen en uitvoeren, moet de vlaam-

se aanwezigheid veel groter zijn dan ze
tans is. Momenteel dragen die instellingen de stempel van de waals-franskiljonse en kapitalistische overheersing.
Dat is toepasselijk op het Kolendirektorium en helaas ook op de vakbeweging.
We moeten de eerste rol in het belgisch kolenbeleid opeisen voor Vlaanderen. We moeten er zélf voor zorgen, dat
voor de kempense mijnen een toekomst
behouden blijft. Dat kan, op voorwaarde
dat de kolenmijnen niet gedegradeerd
worden tot een leverancier van véél te
goedkoop betaalde grondstoffen voor de
waalse siderurgie.
Als we het werkelijk willen kan het
drama van de limburgse mijnen een
goed slot hebben. We moeten het lot van
de kolennijverheid vooraan schrijven in
elk Vlaams programma van ekonomische
en sociale politiek.
Niet alleen in dramatische uren van
hoogste nood gaan de limburgse kolenputters ons aan. Hun zaak is de onze alle dagen van het jaar. Zonder de valorizatie van de limburgse kolennijverheid
is Vlaanderen's ekonomische ontwikkeling blijvend geremd.
Wie denkt dat de Volksunie in het
limburgse mijngebied op zoek is naar
een gemakkelijk demagogisch sukses, is
er totaal naast. In Limburg nemen we
met ons allen deel aan een processus
van sociale en ekonomische bewustwording met blijvende gevolgen.
Vanaf de studenten die in Limburg
een strijdplaats hebben gezocht naast de
arbeiders, tot bij de technische en ekonomische specialisten van de studiediensten, de partijen en de vakbonden,
dient een nieuwe weg voor de kolennijverheid en haar inschakeling in andere
industrieën gezocht. Nu. Onmiddellijk !

(aco) Vorige week vrijdag is het
jaarverslag van de Nationale Bank verschenen. Het weekblad « Wij » werd
niet met een prezent-exemplaar bedacht. We behoren niet bepaald tot de
vrienden en de intimi van goeverneur
baron Ansiaux.
Noch de goeverneur noch de V.U.mandataris dr. Vic Anciaux stellen het
op prijs dat men ze als vader en zoon,
oom en neef, grootvader en kleinzoon
zou beschouwen.
We hebben het jaarverslag onderzocht ( het handelt over 1969 ) en binnenpretjes gehad als we vaststelden in
welke stoere en onbewogen taal de heren van de Nationale Bank zich uitlaten over een van hun nachtmerries der
voorbije maanden, namelijk de enorme
kapitaalvlucht uit België tijdens de
maanden dat er muntontwaardingen iil
de lucht hingen en elke spekulant zijn
heil zocht in de duitse Mark.
Kapitaalvlucht is een vorm van incivisme die niet bepaald door de kleine
man beoefend wordt.
Uit het tipisch-gevoelloze proza van
de Nationale Bank kan men opmaken
dat in oktober 1968 de nettorezerves
van de Bank al waren aangetast door
de muntspekulatie en dat « Ie capital
anomyme et vagabond » - die term gebruikt de Nationale Bank natuurlijk
niet ! - al ruimschoots uit de frankzone
gevlucht was.
Maar dat was nog maar het begin
van «la grande peur des bien-pensants»
- ook dié term is natuurlijk van ons en
niet van de weldenkende burgermannen die de Nationale Bank in handen
hebben. Medio augustus hadden de
muntspekulanten hun moUenwerk nog
verder doorgedreven en waren de nettorezerves van de Nationale Bank gedaald tot 93,7 miljard fr.
De opwaartse herwaardering van de
D-Mark leidde een tegenovergestelde
beweging in, het vluchtkapitaal van de
gefortuneerde Belgen keerde terug naar
de zeer relatieve heimat. In oktober
1969 alleen vloeide er 13,4 miljard fr.
terug en einde december bedroegen de
netto-rezerves 118,5 miljard fr.
We vermoeden dat goeverneur baron
Ansiaux de hemel heeft gedankt dat hij
zijn jaarverslag niet einde augustus,
maar einde december mocht afsluiten.
De « gewone » mens in dit land heeft
met die muntspekulaties natuurlijk
niets te maken. Hij belegt zijn bezit —
als hij er heeft — in de gebruikelijke
spaar vormen, hij steekt zijn kapitaal in
zijn zaak of schaft zich een onroerende
eigendom aan of een paar veilige effelc»
ten. Voor die rechtschapenheid en degelijkheid wordt hij nooit beloond. De lasten der muntontwaarding moet hij ten
volle dragen, met als twijfelachtige
troost wat holle retoriek over de simpatieke kleine spaarder.
Op hetzelfde ogenblik reizen de grote
kapitalen van de ene muntzone naar de
andere, op zoek naar devaluatie-winsten en hoge rentevoeten. Dat deze rijke
lui aldus de eigen munteenheid uithollen kan hen weinig schelen. De maatregelen die de monetaire instanties nemen
tegen de kapitaalvlucht ontwijken ze
met zwier.
Als de regeringen dan toch het « hot
money » willen opsporen is het enige
rezultaat dat de simpele toerist aan vele
grenzen zijn zakken moet omkeren en
zijn schaars deviezenbezit moet laten
kontroleren. Alsof de internationale
muntspekulatie kan gekortwiekt \vorden in de persoon van het brave gezinshoofd dat met wagentje, vrouw en
kroost zijn betaalde vakantie in het zuiden doorbrengt.
Terwijl zich in de tolkantoren de welbekende monetaire sotternijen afspelen,
kiest de échte spekulatie haar eigen wegen. Met olimpische kalmte doen de heren van de Nationale Bank alsof ze het
niet weten.
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WIJ
PLAN EYSKENS

DE ABONNEMENTENSLAG
Het blijft goed
gaan
met
de
abonnementenslag. Tegen onze gewoonte in — maar éénmaal is
geen regel — willen we
wel eens verklappen
hoeveel
abonnementen
(nieuwe en
hernieuwde)
er de jongste week bijgekomen zijn : dat waren
er 337, hetzij bijna vijftig per dag. Een vrij behoorlijk
tempo,
menen
we toch.
De verdienste
daarvoor
komt in de eerste
plaats
toe aan de
arrondissementen Antwerpen,
Brussel, Leuven,
Mechelen,
Tongeren-Maaseik,
Sint
Niklaas,
Gent - Eeklo,
Turnhout
en
Oudenaarde-Ronse.
We willen er
ook nog wel eens op wijzen dat achteraan
in de
rangschikking
een groot
gedrum is ontstaan
om
niet meer op de laatste
olaats te moeten
staan.
Roeselare-Tielt,
dat een
tijdlang deze droeve eer
voor zich opgeëist
heeft,
is opgerukt
i aar de veilige
middengroep.
De beste afdelingen
in
de voorbije week
waren
Gent, Koningshooikt
en
Neeroeteren.
Om echter
een gemiddelde
van vijftig abonnementen
per
dag binnen te krijgen, is
het duidelijk dat er tans
over gans de lijn door
de meerderheid
der afdelingen een
volgehouden
inspanning
wordt
geleverd.
En we zijn nog niet aan
het einde van de abonnementenslag
: de laatste
•-uk in de richting
van
sen
reusachtig
sukses
moet straks nog geleverd
vorden.

Deze week heerste er komm u n a u t a i r e hoogspanning in de
Wetstraat : de regering zou
zich woensdagavond beraden
over het zogenaamde « plan
Eyskens ». De pronostieken
over de afloop van deze vergadering veranderden van u u r
tot uur. Kort nadat Collard g^'zegd had dat de huid van de
regering geen cent waard was,
kwam Jos van Eynde verklaren dat er geen krizis zou komen. Van Eynde had overigens
in « Volksgazet » toch zijn
voorzorgen
genomen
inzake
een eventuele krizis : hij bevestigde nadrukkelijk, dat m e n
niet op de B S.P. moest rekenen voor een driepartijen-regermg.

DE MARATON
Het regeringskonklaaf is een
unieke maraton geworden : van
woensdagavond 17 u tot donderdagmorgen 5 u. Die twaalf
uren volstonden echter niet om
tot een oplossing te komen en
alvast één nieuwe vergadering
— vandaag zaterdag — werd in
het vooruitzicht gesteld.

Dit is echter slechts een relatief gegeven, w a n t bij de verkiezingen v a n 31 m a a r t 1968
haalde de Volksunie 9,1 t.h.
Ten overstaan v a n de verkiezingen won de Volksunie dus
ook in oktober 1969 nog altijd
zowat 45 duizend kiezers bij.
De C.V.P.-P.S.C, stagneerde
in oktober 1969, het F.D.F.-R.W.
m a a k t e een grote sprong vooruit (van 5,5 th. bij de verkiezingen naar 7,4 t.h.), de B.S.P.
won t e n overstaan v a n de verkiezingen lichtjes aan (van
26,2 t.h. naar 27,1 t.h.), terwijl
de P.V.V. steeds maar bleef dalen (van 19,4 t h bij de verkiezingen naar 14,3)
We komen volgende week op
deze opiniepeiling terug. En inmiddels wachten we m e t enig
ongeduld en véél vertrouwen
op een peiling begin 1970, in
het klimaat van de limburgse
gebeurtenissen.

SORRY !
We klasseerden vorige week
in een beschouwing rond de
limburgse gebeurtenissen Herman Deleeck bij de mannen
« dic op de voorlaatste spurt

van de sindikale ladder staan».
Na een sindikaal intermezzo
is Herman Deleeck, professor
te Antwerpen en socioloog m e t
reputatie, de paden van de zuivere wetenschap gaan bewandelen. Zijn naam is dus te
schrappen uit h e t lijstje van de
« vierde sindikale generatie »
dat we vorige week brachten.

VEELZEGGEND...
Minister Major moest verleden dinsdagavond tijdens de
« nacht van de naastenliefde »
het startschot geven voor een
van de reeksen van de antwerpse Zesdagen. Het sportpaleis zat bomvol toen de minister verscheen en toen een applausje werd gevraagd van de
geachte sportliefhebbers. Er
barstte een minutenlang, oorverdovend fluit- en huilkoncert los zodat Major voorzichtig verkoos, er stilletjes met de
noorderzon vanonder e muizen.
Een dergelijke reaktie van
een a-politiek publiek is veelzeggend over de indruk, die de
gebeurtenissen rond de limburgse mijnen in gans het
Vlaamse land hebben gemaakt.
We schreven het al elders op

deze bladzijde : we zitten t e
wachten op h e t figuur, dat de
B . S P . zal slaan bij een eventuele politieke opiniepeiling m
januari-februari van dit jaar.

SOVJET-TARIEF
Vik Van Brantegem heeft een
jaar w e r k k a m p gekregen met
verscherpt regime - beperking
van briefwisseling en bezoek omdat hij. volkomen in overeenstemming m e t de Sovjetgrondwet, aanspraak maakt op
vrije meningsuiting te Moskou
en het opnam voor de vervolgde russische intellektuelen. Als
er nog moest bewezen worden
dat Van Brantegem gelijk had,
dan is het gebeurd door deze
uitspraak : in Rusland bestaat
het opiniedelikt ; de bestraffing
ervan wordt nauwelijks gekamoefleerd door het inroepen
van wetteksten over straat.schenderij en hooliganisme.
Hoe gelijkgeschakeld de sovjetburgers zijn. bleek uil de
idiote vraag van de rechter :
« Hebt u niet opgemerkt hoe
schoon de moskouse straten
zijn ? Niemand gooit hier papier op straat » !

Liever dan ons te begeven op
het pad van s p e k u b t i e s en pronostieken — die om het uur
kunnen achterhaald zijn in de
huidige labiele situatie — zullen we nog maar even wachten
op wat vandaag of in de eer'stvolgende dagen uit de bas
komt. Er was deze week trouwens over Limburg nog zoveel
te zeggen, dat we eigenüik
dankbaar zijn het plan Evskens nog niet de vedette-rol te
rnoeten geven.

OPINIEPEILING
Verleden donderdag verschenen iiT « Hef'Laatste Nieuws »
de rezultaten van een politieke
opiniepeiling zoals die door deze krant op gezette tijdf»n
wordt georganizeerd met medewerking v a n I.R.A E
Wat de Volksunie betreft viel
er in deze rezultaten, die slaan
Op een peiling in oktober van
vorig jaar, een achteruitgang
vast te stellen tegenover de peiling in juli 1969 : van 11,3 t.h
in juli naar 9,8 t.h. in oktober.

De aktiegroepen
Volksimie-Jongeren
eti Volksunie-vrouwen,
afdeling
Oostende,
hebben
kadei van de natimrbeschermingsaktie
een originele aktie gevoerd : ze deelden plastieken
met « v e r s e lucht»
uit en overhandigden
tegelijkertijd
het V.U.-pamflet
over de

EEN FRANSTALIGE INSTELLING

DE NATIONALE BANK
Kregen we m de mmisteries geleidelijk aan iets draaglijker taalvei houdingen, verbeterde de toestand zelfs enigszins op Buitenlandse Zaken, in andere
sektoren zijn we nog niet zo ver. Zo
blijft de hogere legertop haast volledig
Frans, evenals de hofhouding; daarnaast
is d e Nationale Bank een bastion van de
franstaligen. Dit ondanlts het feit dat de
Staat de helft van de aandelen ervan in
handen heeft.
De goeverneur v a n de Nationale Bank,
de franstalige heer Ansiaux, onlangs tot
baron bevorderd, dikteert desondanks
zijn politiek aan zijn kollega-baron, de
minister van Financiën Snoy et d'Oppuers De Nationale Bank is volgens
hem een private instelling m e t kontraktueel gebonden ambtenaren, waarop de
taalwetten slechts van toepassing zijn in
zover deze ook voor de naamloze vennootschappen gelden.
De franstalige bonzen, m e t wedden en
Vergoedingen hoger dan die van de ministers en door de belastingsplichtigen
betaald, wensen dan ook boven alle kontrole t e staan en h u n zin t e doen. En ze
doen het.
In november 1968. in maart 1969 en in
december 1969 werden in de voornaamste departementen v a n de Bank (Bui-

tenland, Krediet, Studiën, Inspektie)
haast uitsluitend transtaligen benoemd.
In het departement Buitenland heelt
geen enkele Vlaming een essentiële
funktie. Bij h e t departement Krediet
werden de enkele Vlamingen, die voor
bevordering in aanmerking kwamen,
volledig genegeerd en dit uiteraard in
het voordeel van brusselse franstaligen.
De Vlaamse agentschappen worden door
een franstalige dienstchef
geinspekteerd. Tot voor enkele maanden mocht
de studiedienst geen nederlandstalige
moties opstellen. Dat was onbeleefd tegenover de bonzen aan de top, die geen
Nederlands verstaan, zo werd hen gezegd. Na een parlementaire vraag van
mij daarover werd het de studiedienst
welwillend « toegelaten », voortaan ook'
het Nederlands te gebruiken.
Taalkaders bestaan er natuurlijk niet.
Men heeft e r echter iets op gevonden
om de statistieken t e vervalsen Er werden onder h e t personeel lijkten rondgestuurd, voor afhandeling van de R.M.Z.zaken O p die lijsten werd een indeling
van het personeel volgens h e t taalstelsel
gegeven Van deze gelegenheid . werd
dan gebruik gemaakt om een hele reeks
van ambtenaren, meestal met franse diploma's en die h u n bevorderingseksa-

mens in het F r a n s aflegden, bij de nederlandslaligen te voegen. Deze ambtenaren lachen om die goede zet tegen de
Ménaplens en vertikken het verder Nederlands te praten of een vlaamse houding aan te nemen.
Maar voor de buitenwereld heeft men
een statistiek, waarin de franstalige
meerderheid weggemoffeld wordt en
heeft het de schijn dat h e t taalevenwicht in orde is.
Op een parlementaire vraag van mij
om de lijst m e t namen van de hogere
personeelsleden te krijgen m e t naast de
naam de aanduiding van de taal waarin
de examens afgelegd werden, antwoordde de Nationale Bank dat het statuut
van het personeel zuiver kontraktueel
is en dat over de individuele toestand
van het personeel geen inlichtingen
kunnen gegeven worden ! Maar de Nationale Bank geeft wél statistieken uit
over de taaiverhouding van h a a r hoger
personeel Ze weigert echter elke kontrole op haar cijfers.
Waarom ? Omdat die cijfers vervalst
werden.
Het is daarbij nog een feit dat bepaalde personen, behorend tot de brusselse
salonkringen, benoemd werden of in
funkties gedropt zonder rekening te
houden met de normale regels van bevordering, leeftijd e.a. Hun « afstamming » wettigt dit klaarblijkelijk !
Van kontrole op de Nationale Bank is
er tot nog toe weinig sprake geweest.
Zoals elk establishment heeft ze jarenlang gepoogd zich met een zeker misticisme t e omhullen, een taboe in het leven te roepen. Achter deze dekmantel
blijft deze instelling een van de allerlaatste bastions van het brussels salon
franskiljonisme
Door een verkeerde voorstelling van
het federalisme menen de N B.-"bDnzen
zelfs te moeten vooropzetten, dat in een

in het
zakjes
hinders.

federale staat aan h u n s t r u k t u u r niet
mag geraakt worden. Alsof in Duitsland
de Landerzentralbanke na de oorlog
geen grote rol gespeeld hebben in de
ontplooiing van de regionale ekonomie,
alsof de Verenigde Staten tans nog de
Federal Reserve-banken niet bestonden
en de éne Centrale Bank e r niet verworpen werd.
Zoals de eenheid van legerleiding in
een federale staat ons niet mag beletten
de taalkaders in het leger uit t e bouwen
en Vlaamse en waalse regimenten t e
hebben, zo zal ook de eenheid van een
nationaal bankkomitee niet verhinderen
dat er een vlaamse en een waalse Bank
zal komen, ieder met een reeks eigen
bevoegdheden Het is kinderachtig te
beweren dat dit de eenheid van munt
zou aantasten. De dollar heerst over
heel het grondgebied van de Verenigde
Staten ondanks de twaalf federal reserve-banken, in West-Duitsland is er na
de oorlog slechts één duitse mark geweest ondanks de elf Landeszentralbanke. Daarbij zijn wij voorstander van een
europe.se munt. De belgische frank is
weldra achterhaald. Dus moeten we die
niet meer onderverdelen in een vlaamse
en een waalse frank
Dat argument behoort trouwens tot de
kinderachtigheden van de anti-federalistische kampanje En verraadt alleen
onkunde of kwade trouw Betei dan
zulke onnozele praat te verkopen zou
men het vraagstuk van de decentralizatie van de Nationale Bank eens be'^tuderen in het licht van de loestanHer dit- in
het buitenland bestaan
Nu alle taboe's verdwijnen neeft het
zeker geen zin van die ene taboe dit de
Nationale Bank wil zün ongemoeid te
laten Er zijn waarachtig van vlaamse
zijde redenen genoeg om het deksel van
dat potje eens te lichten
WTM JORISSEN
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zerie. Want loonverschillen
worden nooit gemakkelijk ingehaald.

GROOTSTE ZAAK
We brengen vanonder op deze bladzijde, onder de titel
« slechte tijd voor Majors »,
een aantal beschouwingen bij
de zaak van belastingsfraude,
waarvoor vier topleiders van
het socialistisch internationaal
vakverbond werden gedagvaard.
Als wij het goed voorhebben,
moet dat ongeveer de grootste
zaak van belastingsfraude zijn
die in ons land ooit voor een
rechtbank kwam Alleen zaken
van aksijnzen en tolrechten
'(met de tienvoudige boeten)
willen nog wel eens groter wezen.
We hebben met een tikkeltje
verbazing vastgesteld dat in radio en tv over dit proces —
waarvoor dan toch wel grote
belangstelling bestaat bij de
publieke opinie — niet werd
gesproken. En nu maar afwachten of Geldolf ook daartegen
zal protesteren.

BCEUF SUR LE TOIT
Deze zaak werd eigenlijk aan
het rollen gebracht toen enkele
tijd geleden een zekere Patteet,
beschuldigd van verduistermg
ten nadele van het internationaal vakverbond, voor de rechtbank verscheen Om uit te kunnen maken hoe groot de verduisterde bedragen eigenlijk
waren (het ging om zowat vier
miljoen) verzocht de rechter
het internationaal vakverbond
hem de loonfiche van Patteet
voor te leggen. Daarbij kwam
aan het licht, dat er een verschil van 20 t.h. was tussen het
in werkelijkheid uitbetaalde
loon en de aangifte bij de belastingen. Vandaar tot aan het
huidig geding was nog slechts
een stap.
De zaak Patteet was destijds

OOK UITHONGEREN

Verleden zondag werden te Genk de incidenten van Zwartberg, nu vijf jaar geleden herdacht.
Ti]dens de plechtige mis in de kerk van Zwart berg hielden de mijnwerkers een kollekte ten
voordele van de stakersgezinnen die in moeilijkheden verkeren.

reeds zéér leerrijk. Er kwam
heel wat aan het licht onder
meer over geknoei met kostennota's, waaronder de rekeningen van de toernees die de heren in « Le Boeuf sur Ie Toit »
en andere lokalen voor proletenverdedigers ten beste hadden gegeven.

GEEN LIEFHEBBER
Het bekende *tru^éfs'' satirisch weekblad « Pan » heeft
uitvoerig uit de doeken gedaan,
welke moeite i'echter Fisher
zich gegeven heeft om niet le
moeten zetelen in de zaak van
het internationaal vakverbond.
Schrik om voorgoed zijn kans
op promoties te verspelen ?
Inmiddels blijven we ons behieuwd afvragen, of Major al
dan niet als getuige zal worden
gehoord.

De minister zal zich in ieder
geval gelukkig achten dat deze
zaak, die sinds lang op de rol
stond maar die voor hem op het
slechtst
denkbare
ogenblik
voorkwam, voorlopig uitgesteld
is tot 24 februari. Tegen dan,
zo zal Major wel hopen, is de
limburgse staking achter de
rug en zijn de sindikale krachttoeren een beetje naar het achterplan in de publieke belangstelling verhuisd.
Hoe dan ook : we wachten op
de eerstvolgende krachtige toespraak van de een of andereA.B.V.V.-bons over de belastingontduiking bij de rott,e,kapitalisten.

BEDELAARS
EN KRUIPERS
Hubert Leynen heeft in « Het
Belang van Limburg » zijn besluiten uit de staking getrok-

ken. Hij jammert dat de investeerders nu niet meer naar
Limburg zullen komen ; de bevolking is er immers niet kalm
en minzaam meer en de lonen
gaan er in de hoogte.
Het is juist dat men met een
volstrekt ongefundeerd minderwaardigheidskompleks
of
bedelaarsmentaliteit al te dikwijls hongerlonen heeft aanvaard om investeerders in
Vlaanderen te lokken ; men
was daarbij vaak niet op de
kwaliteit Van de tewerkstelling ^
bedacht. Als men echter de investeerders in Limburg de
helft geeft van hetgeen zij te
Feluy, Amay of les Hauts-Sarts
krijgen, dan zal men ze nog
moeten wegslaan zoals de vliegen.
Het was tenslotte niet zo'n
krachttoer van de vakbonden,
aan Ford-Genk vijf jaar sociale
vrede te garanderen. Daarmee
begon de achterstand en de mi-

SLECHTE TIJD VOOR MAJORS
Een boosaardige gril van het toeval
heeft er voor gezorgd dat twee gebeurtenissen, waartussen weinig of geen verband te bespeuren valt, op hetzelfde
ogenblik plaatsgrijpen. Beide gebeurtenissen dringen zich gelijktijdig op aan
de aandacht van de toeschouwer die
daardoor, als het ware zijns ondanks, er
toe gebracht wordt om ze met mekaar
ïn relatie te brengen...
Verleden week donderdag verschenen
•twee dingen. De eerste — het njet van
de regering aan de limburgse mijnwerkers in heel de pers. De tweede — vier
kopstukken van het socialistisch Internationaal Verbond van Vrije Vakverenigingen — voor de rechtbank te Brussel. Zoals gezegd : tussen beide verschijningen bestaat er hoegenaamd geen verband. Wel integendeel, er is een fundamentele tegenstelling : de limburgse
stakers eisen 15 t.h. loonsverhoging, de
vakbondbonzen hebben hun loon met 20
t.h. verlaagd.
In een van joernalisten uitpuilende
zaal van de 22ste boetstraffelijke kamer
te Brussel kon men uit de beschuldigingsakte vernemen, dat de vier gedaagde vakbondsleiders van 1963 tot 1968 zowel voor zichzelf als voor hun personeel
bij de belastingen slechts aangifte deden van 80 t.h. van het werkelijke loon
dat in de vakbond werd uitbetaald. Het
LV.V.V. en zijn onderafdelingen zouden
op die wijze zowat 100 miljoen niet aangegeven hebben, waardoor 30 miljoen
aan belastingen werden ontdoken.
De vier gedaagden — twee Belgen

(Omer Becu en Gustave Dermine) en
twee buitenlanders (Harry Buiter en
Stefan Nedmicilié) — bijgestaan door
een keur van socialistische advokaten,
wezen de aantijgingen van de beschuldigingsakte met verontwaardiging van
de hand. Zij loochenden niet eens dat
zij de aangifte bij de belastingen met
20 t.h. drukten, maar zij verklaarden
dat zij zich daartoe op verschillende
gronden gerechtigd achtten.
Een van die gronden was de nadrukkelijke verzekering, die Louis Major
(tans minister, zoals de jongste weken
vrij algemeen geweten is ..) aan Becu
zou gegeven hebben. Toen Becu voor
het eerst vaststelde dat slechts 80 t.h.
van zijn bezoldiging op de loonfiche
voor de belastingen stond vermeld,
vroeg hij raad aan Louis Major ; hij
kreeg de stellige verzekering dat de
verminderde aangifte in België tot de
geplogenheden behoorde, dat er terzake
een akkoord bestond met de direktie der
belastingen en dat Major zelf bij eventuele moeilijkheden er wel voor zou
zorgen, dat de geschillen werden bijgelegd.
Een tweede grond was dat de vier gedaagden meenden te weten, dat de 20
t.h. ontduiking een vrij algemene en
door de belastingen gebillijkte regel is
bij buitenlandse ambtenaren ook van
andere dan sindikale internationale organizaties; deze belastingsfaciliteiten
worden geduld, om de internationale
organismen er toe aan te zetten zich te
Brussel te vestigen liever dai. elders,

waar men minder « soepel» is. Een terzake gedaagde getuige, hoofdkontroleur
der belastingen, bevestigde deze tezis
van de beklaagden, maar voegde er een
belangrijke restriktie aan toe : slechts
bij de belastingen van buitenlandse
ambtenaren zouden deze faciliteiten geduld worden. Alvast de heren Becu en
Dermine zien zich dus gekonfronteerd
met de toevallige moeilijkheid dat zij
in België geen buitenlanders zijn, dat zij
leven onder een grondwet die de gelijkheid van alle Belgen vooropstelt en dat
de gronden die zij aanvoeren om een
belastingontduiking te rechtvaardigen
dan ook wel eens minder stevig zouden
kunnen zijn...
Er is trouwens een nogal merkwaardig element in deze zaak. De belastingontduiking zou, zo luidt het in de beschuldigingsakte, begonnen zijn in 1963.
Er blijkt inderdaad door het ministerie
van Financiën een schriftelijk akkoord
met de ontduiking te zijn gegeven. Dit
schriftelijk akkoord echter dateert
slechts van vorig jaar. Is het ouder of
jonger dan het onderzoek in de zaak der
ontduiking ? Ziedaar een spannende
vraag. Of zou dit akkoord reeds een gevolg zijn van de door Louis Major in
het vooruitzicht gestelde regeling van
eventuele geschillen ? Een al niet minder interessante vraag.
Niet iedereen deelde overigens te
allen tijde de mening van de vier beklaagden dat ëen aftrok van 20 t.h. normaar was. Een brits vakbondsleider zegde aan Becu, zo bleek uit een vraag van

We kennen een onderwijzer
die vanaf oktober 1969 nog
steeds zit te wachten op de uitbetaling van zijn wedde. Dat
zal straks een half jaar zonder
inkomen gaan zijn !
Dit is niet het enige geval.
Bij de jongstbenoemden zijn er
heel wat, die sinds vijf maanden geen cent wedde hebben
ontvangen. Daaronder zijn er
kostwinners voor hun bejaarde
ouders, jonggehuwden, met
kleine kinderen enz.
In de privé-sektor ware een
dergelijke toestand ondenkbaar. Maar met mensen « die
toch maar opvoeders zijn »,
meent de staat zich zo'n houding gemakkelijk te kunnen
veroorloven.

KAPITALISTEN
ALLER LANDEN...
De kookskolen die de jongste
weken ingevoerd werden door
de luikse metaalnijverheid om
de gevolgen van de staking in
Limburg ongedaan te maken,
komen goeddeels uit Polen.We schreven verleden week
reeds dat deze invoer — hét
middel bij uitstek om de staking in het kempisch bekken te
breken — geschiedt met goedkeuring of alvast toch met medeweten van de sindikale bonzen in Overlegkomitee, Mijnkommissie enz.
De invoer van ratten-kolen
uit Polen geschiedt waarschijnlijk onder de gekende leuze 2
kapitalisten aller landen, ver*
enigt u.

de voorzitter der rechtbank, dat het
« schokkend was, vast te moeten stellen
dat de gewone arbeiders belastingen
moeten betalen op al wat zij verdienen,
terwijl de hoge sindikale leiders slechts
een deel betalen». In Engeland blijkt
men, ondanks een andersluidende reputatie, minder «sportief» te zijn dan in
België : toen Becu te Londen een internationale vakbondsfunktie vervulde,
blijkt hij zijn wedde voor de volle 100
t.h. te hebben moeten aangeven.
Tijdens deze eerste zitting van het
proces leende menige verklaring zich
voor enige overpeinzing. Zo bijvoorbeeld
de vraag van de voorzitter : «Wanneer
gij voor drie maanden een loon ontvangt
van 204.411 fr en bij de belastingen
slechts aangifte doet van 129.453 fr,
vindt gij dat normaal ? ». En het antwoord van een betichte : « Ja. En ik zal
dat ook voor 1969 doen, want ik heb
daarvoor de toestemming van het ministerie van Financiën». Een kort rekensommetje volstaat, om de maandwedde van de nederlandse heer Buiter
uit te rekenen : zowat 68.137 fr. Zegden
we niet reeds, dat alle verband tussen
deze zaak en die van de limburgse stakers slechts berust op de boosaardige
gril van het toeval ?
We kijken met enige spanning uit
naar het ogenblik, waarop de rechtbank
moet beslissen of de heer Louis Major
al dan niet zal gehoord worden als getuige. En we zouden niet graag in de
schoenen van de voorzitter van de 22ste
boetstraffelijke kamer te Brussel willen
staan. Wat moet hij immers doen om t e
ontsnappen aan het in dergelijke zaken
vlug gehoorde verwijt van «klassegerecht » ? Spreekt hij vrij, dan heeft het
klassegerecht de rijken en machtigen
beschermd. Veroordeelt hij, dan heeft
het klassegerecht de verdedigers van
het proletariaat willen treffen.
We zeggen maar : het begrip klasse
wordt verdraèid moeilijk...
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STEUN
Het P e r m a n e n t Stakingskomitee deelde deze week mee,
dat steun nog altijd zeer d n n gend welkom is op prk. 9669,
Kredietbank
t e WinterslagGenk, m e t vermelding : voor
rekening v a n P e r m a n e n t Stakingskomitee.

ZIJN MEERDERHEID
Na de eerste uitslag v a n h e t
referendum onder de stakende
mijnwerkers t e hebben vernomen, schreef J o s van Eynde in
« Volksgazet » volgende meesterlijke zin : « Wie beweert dat
de meerderheid niet groot genoeg is, zal meteen bekend hebben dat de minderheid nog
kleiner is ».
Zoals m e n weet, heeft de perfekte demokraat J o s van Ejrnde er altijd dezelfde opvatting
op na gehouden. Met een klein e variante dan t e n tijde van
de koningskwestie. Toen heette
h e t : « Wie beweert d a t de
meerderheid groot genoeg is,
zal meteen bekend hebben dat
de minderheid niet kleiner is ».
De demokratie is één en onverdeelbaar, nietwaar Jos v a n
Eynde ?

CENSUUR IN B.R.T.
Het weekblad « Links » wist
vorige week t e vertellen dat de
regering de jongste weken een
steeds verhoogde druk op de
B.R.T. heeft uitgeoefend, onder
m e e r in verband met de staking in Limburg.
« Links » somde volgende feiten op : v a n ieder nieuwsbericht binnenland moet binnen
de 24 uur een kopie bezorgd

% De stijgende behoefte en de schaarste aan cokeskolen
vormt
een steeds dringender
probleem
over de hele wereld 0 De
Europese
Kommissie
en haar raadgevende
organismen
heeft
zich dan ook met dit probleem
ingelaten
% Haar
onderzoek
leidde onder meer tot de vaststelling
dat in Duitsland voor het
eerst sinds lange tijd een verhoging van de kolenproduklie
wordt
voorzien
in de komende
jaren % De Europese
Kommissie
kwam tot de vaststelling dat de kapaciteit van de
cokesfabrieken
moet worden vergroot en dat nieuwe bedrijven
moeten
opgericht worden
% Tot nog toe werd algemeen verondersteld
dat
Groot-Britannië
niet zou getroffen
worden door de
schaarste
aan cokes 9 De britse regering volgt echter bezorgd de evolutie en heeft de eerste maatregelen getroffen om de
bevoorradingen te verhogen
# Aan de hand van deze evolutie kan met
zekerheid voorspeld worden dat de cokesprijzen
die de jongste
tijd sterk gestegen zijn, nog gevoelig zullen verhogen
^ Dit is
het ogenblik dat door de belgische regering uitgekozen werd om
de eis van de stakende
mijnwerkers
hooghartig
te
verwerpen
0 Dat zij zich daarbij beriep op ekonomische
argumenten,
bewijst alleen maar haar onkunde
of haar kwade trouw
e

worden aan de minister van
K u i t u u r ; v a n elke uitzending
v a n Aktueel moet eveneens een
tekst worden bezorgd aan de
minister ; t o t nader bericht
mag in interviews m e t minist e r s niet geknipt worden ; er
mag geen melding worden gem a a k t v a n opgeworpen versperringen en barrikades of
van stakingskoncentraties nabij
de mijnen e n fabrieken ; er
mag geen melding worden gem a a k t van geruchten; de berichtgeving
over
stakingen
moet worden ingekrompen ; bij
sociale konflikten mogen alleen
de cijfers v a n minister Major
worden gepubliceerd.
Vanuit h e t kabinet v a n Louis
Major worden trouwens telefonisch zeer preciese richtlijnen
aan de B.R.T.-redakties doorgegeven.

deze informatie te twijfelen ;
«Links» heeft genoeg betrouwbare kontakten op de B R T
Over de wijze waarop ile
mensen van de B.R T.-nieuwsdienst weerstand bieden aan
deze regeringsdruk, kon iedere
kijker en luisteraar zich zelf
een mening vormen gedurende
de jongste dagen.
Inmiddels is h e t zo, dat de regering ook de vrijheid van berichtgeving poogt t e kraken.
Zitten w e reeds volop in het
regime van kristendemokratische Franco's en socialistische
kolonels ?
En is Van Mechelen bevorderd tot minister van K u i t u u r
en Censuur ?

A.C.V.-KRONKELINGEN

EEN NIEUW INITIATIEF

DE DOSFELHOTA'S
4*1

VOORZITTER COPPIETERS : SNELLE INDRINGENDE
INFORMATIE BIEDEN VOOR BELANGSTELLENDEN.
Het Dosfelinstituut geeft reeds stilaan bekend wordende
Dosfeldokumenten uit We hopen met het dokument nr. 4
« Informatie en demokratie » definitief in de belangstelling
te komen. Wat echter de problematiek betreft waarvoor
snel maar toch indringend informatie voor alle belangstellenden past gaat het Dosfelinstituut naar een nieuw
initiatief over : de nota's.

Wat de s t a k m g in de limburgse kooknijnen betreft, eiste het A.C.V. verleden week e n
We hebben geen enkele reVoorzitter Coppteters zegt daarover : « Zonder zelf diiekt
begin v a n deze week met heel
den om a a n de juistheid VROA vëèl'"rt'adriik « düt de arbeidS-»
standpunt
te kiezen wil ons Instituut
naast zijn
langdurig
en grondig voorbereide
dokumeyiten
ook belangrijke
gegev n i h e i d diende te worden vervens verstrekken
heet van de naald.
zekerd '».
Bepaalde noties en gegevens, steunende
op
tnstde-niforOp hetzelfde ogenblik riep de
mation, komen nooit tot de politici en de
politiek-geinteresCentrale der Metaalbewerkers
seerden. Veelal moeten deze genoegen nemen met krantvan het limburgse A C V zijn
en tijdschriftartikels
Met de diepe overtuiging dat levende
militanten van Ford-Genk bijdemokratie
niet mogelijk is zonder indnngende
en alztjeen op een vergadering, waar
dige informatie
zal het Dosfelinstituut
pogen,
bepaalde
onder meer besproken werd :
Veertig jaar geleden, in 1930, piibliceeide Oitega y Gasset een
minder bekende aspekten en gegevens van het politiek be« maatregelen treffen
tegen
kort opstel van negen bladzijden onder de titel « El silencio,
eran brahman » ( Het zwijgen, de ^rote biahmaan ) . De grote
leid in de vorm van naamloze werknota's bekend te maken.
werkwilligen »
brahmaan betekent de hoogste wi]sheid Ortega begint met het
Dit is een louter informatieve
taak en bindt tn genen dele
verhaal, hoe de leerlingen aan de wijze leermeester vragen wie
Op Ford-Genk telde h e t
het
Instituut
zelf.
Vanzelfsprekend
zal er gewaakt
worden
de grote brahmaan is. De leermeester antwooidt niet en de leerA C V . triomfantelijk
iedere
lingen herhalen hun vraag omdat zij menen dat hij niets geover de politieke en wetenschappeli}ke
ernst van de verdag het gering aantal arbeiders
hoord heeft. Dat gebeurt drie, vier keer, totdat zij het opgeven.
strekte gegevens, met 't oog op 'n veelzijdige en genuanceerdat aan het werk wilde Op de
En dan zegt de leermeester : « Waarom hebt ge uw vraag zo dikde benadering van aktuele vraagstukken
Dit jongste Doswijls herhaald, als ik al op de eerste vraag heb geantwoord ?
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doelstellinWeet dan, de hoogste wijsheid is zwijgen. » En Ortega herinncrC
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er aan, hoe in het' Sanskriet het paradoks no^ meer toegespitst is
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vermits « brahma » zowel wijsheid als wooid betekent, dat wil
meren
en
aldus
mede
de
publieke
opuiie
beïnvloeden
en
van ver op w e r k h e r v a t t i n g gezeggen datgene wat veikondigd wordt, wat uitdiukking is, iets
vormen ».
wat gelijkt op de « logos » bij de Grieken.
leek.
Maar ook dit inzicht, ook deze grote ontdekking werd dooi
een eindeloos en gedachteloos herhalen een gemeenplaats. Dat
betekent dan dat zij als het ware het bed is geworden wa.inii
elke trage en blinde geest een al te dodelijke rust vindt. En |iiist
omdat wi) allen die lust in dat bed zoeken, hebben de oude ol
de eigentijdse gemeenplaatsen zoveel invloed Want wat viocgtr
alleen maar de tijd kon bewerken, woidt nu gerealizeerd door
de on011 dei broken aanvallen op onze gedaditcn van soms alle
publiciteitsmiddelen tegelijk.
« Zwijgen betekent : niet zeggen, wa? men kan zeggen. 1' 11
slechts dan is de stilte vruchtbaai als niet eenvoudig de woorden
ontbreken, maar als zij verstommen, als ze verzwegen worden,
als zij teruggehouden woiden » ( Ortega ). Het grote zwijgen
waarover Ortega het eigenlijk heeft in zi]n opstel is het mot
uitspreken van wat wij weten, van wat wij doorzien van de mens
als enkeling. En Ortega houdt een weliswaar genuanceeid. "( a
enigszins aarzelend pleidooi \oor het doorbreken van dit zui|gen. Er is echter ook nog een andei zwijgen ". het zwijgen in net
sociale, in het politieke leven in de meer sttikte zin.
Dat zwijgen is natuuilijk ook het niet spreken van iemand die
spreken kan en duift Het is niet de zwijgende slaap van babirs,
die trouwens daaibuiten nogal luidiuchtig zijn. Het is niet de
hulpeloosheid van iemand, die als het waie vciloren is gelopi ii
in een voor hem vreemde weield. Maai het is wél, in een niL^r
eenvoudige vorm, het weigeren van het applaus En dit bewiisie,
onveibiddelijke weigeren is dodelijk voor h^n die naar niets zozeer hongeren als naar toejuichingen. Woidt dit zv\ijgcn volgehouden, dan zullen dié van honger sterven
Vaag gepraat ? Is door dit zwijgen en dooi die hongei met
het hele belgische dwaas patriottisch gedoe gestorven ? Door dv/c
weigering mislukte enkele jaren geleden de reuzcgiote belgische
betoging in Brussel, waaiop nu eens honderduizenden zoucU'u
bewijzen hoezeer zij dit vaderland lief hadden. Zelts de nauwelijks tienduizend aanwezigen zijn in een ocveiloos veigetcn verdwenen I
Meer algemeen is er het zwijgen dat betekent dat men nieï
mee doet, niet mee praat - het stil7wi)gend afwij/en. Aan dit
/wijgen gaan alle kleine profeten ten onder. Want alleen de
grote profeten - /ij die echt gegiepen 7i]n door een grote gedachte - zij die zich geen boodschap naar hun eigen maat hebben
aangepast, kunnen « preken •» in de woestijn van de stille en
Met vier jaar tussenruimte
: de stakers van 1970 legden verleden zondag bloemen op de graven
van het zwijgen Alleen zij kunnen dit zwijgen overwinnen.
van de neergeschoten
stakers van Zwarlbetg
Tragische illustiatie van de wij:.e waarop hel keinPas door ons zwijgen is ons spreken sterk gewoiden.
pisch kolenbekken
als kolonizatiegebied
werd
behandeld.
JNEMROD

KOLONELSREGIME

STERKER DAN SPREKEN

in de kamer
De regering heeft zware kopzorgen.
Pas was zij het incident De Saeger met
zwaar gezichtsverlies te boven gekomen,
of het sociaal konflikt in Limburg groeide naar een krizis waarin zij partij koos
vonr de waalse staalbazen tegen de eisen van de mijnwerkers. Nog is het konflikt niet uitgedoofd of er duiken opnieuw gevaarlijke klippen op voor de
lekke regeringsschuit. De waalse minister Terwagne, blijkbaar wat afgunstig
CD de suksesjes die de schrandere Tindemans af en toe boekt, heeft met een
knallende verk'aring geprobeerd uit het
halfduister weg te raken. Hij deed een
dreunende uitspraak aan «Le Soir».
P r e m i e r Eyskens had ook zijn plannetie bedacht om uit het kommunautaire
slop weg te komen. Hij zou een cocktail
van Vlaamse, waalse en brusselse standpunten hebbon ineengeklust met de
stille hooD dat hij voor iedereen genietbaar zou worden omdat iedereen er iets
van zijn eigen smaak zou in terug vinden Terwagne. voortbewo.gen door zijn
geldm.ffsdrang en het zicht beneveld
door frustratiegevoelens, zei brutaal
ftecn tegen dit behoud van de huidige
grenzen van Brussel-Hnofdstad. In zijn
opgewondenheid schreef hij dit voorstel

alleen aan de C.V.P. toe. Hij vergat
daarbij dat ook de vlaamse socialisten
en zelfs vlaamse P.V.V.-ers op dit standpunt staan. Tegen dit voorstel, zei hij
manhaftig, plaats ik mijn kategoriek
njet. Het moet de naïevelingen nu toch
ook stilaan duidelijk worden, dat zij zich
grandioos vergissen waar zij onnozel
volhouden, dat er met de Walen te praten valt en dat alleen de Brusselaars
verfoeilijke kerels zijn die elke oplossing in het kommunautair konflikt onmogelijk maken. De waals-vlaamse tegenstelling speelt ook door te Brussel en
het probleem Brussel zelf is in belangrijke mate hiervan slechts een simptoom. De onbekookte uitval van de
waalse minister Terwagne is hiervan
nogmaals een bewijs.
De kommunist IVIoulin, die onbeschaamd de mijnwerkers in Limburg
was gaan toespreken, interpelleerde nog
m a a r eens over de mijnstaking. Hij is
steeds een lastige klant voor een minister die hij interpelleert. niet wegens de
deugdelijkheid van zijn argumentatie,
maar wegens zijn kennis van feiten en
toestanden, die hij weet te dramatizeren
en waaraan hij verstrekkende gevolgtrekkingen vastknoopt.. Hij overtuigt
echter nooit, omdat hij niet met het aksent van waarachtigheid spreekt ook als
hij verontwaardiging veinst, en omdat
men de dubbelhartigheid aanvoelt bij
zijn kritiek op onze toestanden en elders in de wereld en ziin onderworpenheid aan een sisteem dat een aanfluiting is van al de waarden, die hij hier
voorgeeft te verdedigen. Moulin, die van
elk hout pijlen maakt, dankte oud-minister TIrbain die instemmend zou hebben geknikt bij een van zijn uitspraken.
Van Eynde kreeg de lachers op zijn
hand. toen hij riep dat Urbain door zijn
gezanik van slaap zat te knikkebollen.
De oudminister. uit zijn hazeslaapje gewekt, keek bij al dat gelach verdwaasd
in het rond.
Jef Olaerts hield een moedige interpellatie over de stakin.g in Limburg. Hij
zei onverschokken boute waarheden. Hij
slingerde de eerste-minister in het gezicht dat hij valse cijfers voorlegde en
het land met opzet misleidde. Hij toonde
aan dat kempense kolen in 1968 en 1969
tegen 200 fr benedeq de marktprijs werden verkocht. Hij weerlegde de bewering van de eerste-minister dat de sociale programmatie de konkurrentiële
pozitie van de staalnijverheid in het gedrang zou brengen. Hij rekende voor,,
dat de loonsverhoging van 15 % zoals de
stakers eisen, de prijs van een ton staal
slechts met 40 fr zou doen stijgen, terwijl de prijs van het staal met 5.000 fr
was gestegen in iets meer dan een jaar.
Hij noemde de regering korrupt : zij

pleegt bedrog ten nadele van het land
en de stakers.
De rede van Olaerts lokte protest uit
op de regeringsbanken en vooral de
A.C.V.-ers voelden zich ongemakkelijk,
omdat hun sindikaat de arbeiders 15 %
had voorgespiegeld en hen voor de staking had warm gemaakt. De oostendse
A.C.V.-er Claeys, die het peil van de
K a m e r niet verhoogt, riep dwaasweg
dat de mijnwerkers staakten omdat zij
onder terreur stonden. De Serrano, een
overigens geen onverstandig C.V.P.-er,
schreeuwde dat het de V.M.O. was die
door haar t e r r e u r de mijnwerkers verplichtte te staken. Deze piramidale
dwaasheid die droop van kwade trouw,
lokte vanzelfsprekend heftig protest uit
op de Volksuniebanken. Reimond Mattheyssens riep « maak u niet belachelijk » en Hugo Schiltz, overrompeld door
zoveel onnozelheid, voegde eraan toe
«onnozelaar ». De Serrano, in plaats van
zich koest te houden na zo'n verdiende
afstraffin.g, vroeg het woord voor een
persoonlijk feit. Hij bekloeg er zich over
dat Mattheyssens hem een woord had
toegevoegd dat hij niet kon nemen. Mattheyssens herhaalde dat de Serrano zich
had belachelijk gemaakt. Schiltz verklaarde ruiterlijk dat hij het gewraakte
woord had gesproken. Hij zei fijntjes
dat de uitspraak van de heer De S e r r a n o
inderdaad met het begrip overeenkomt
dat met het gewraakte woord wordt gedekt, maar dat hij wél bereid was het
woord terug te nemen.

ONZE
PARLEMENTSLEDEN
STAAN HUN MAN

Senator Diependaele k w a m tussenbeide in het debat over de begroting
van Middenstand.
• Senator van Haegendoren nam deel
aan het debat over de begroting van
pensioenen voor 1970. Dezelfde senator kwam tussen tijdens het debat,
volgend op de interpellatie Dua tot
de minister van Volksgezondheid.

Bij de bespreking van de buitenlandse politiek bepleitte Maurits Coppieters
de demokratizering van het buitenlands
beleid, dat zal leiden naar de verzwakking van de nationale soevereiniteit en
de europese integratie zal in de hand
werken. Er dient een Benelux-unie te
komen met één buitenlandse politiek,
een Benelux-parlement en intense samenwerking op het gebied van onderwijs. Eerst echter dienen er strukturele
hervormingen doorgevoerd, zodat de
Walen niet bang hoeven te zijn in een
gefedereerd Bcneluxverband. Spreker
kloeg de wapenhandel aan en vermeldde dat België de trieste eer geniet tot
de 10 grootste wapenleveranciers te
worden gerekend. Hij onthulde dat partikulieren worden aangezocht om in de
wapenindustrie te beleggen, waar tot
100 % winst wordt in het vooruitzicht
gesteld. Coppieters eiste de oprichting
van een parlementaire onderzoekskommissie om die infame bedrijvigheid onder kontrole te krijger. Tot slot deed hij
een beroep op de minister om Vic van
Brantegem, die tot een jaar gevangenisstraf werd veroordeeld in Rusland, in
vrijheid te laten stellen.
Nik Cl'aes.

in de senool
De mijnwerkers.stakingen in Limburg
en de moeilijkheden in verband met de
gemeenschapsvraagstukken blijven de
stof leveren voor de gesprekken in d e
wandelgangen. De moeilijkheden in het
limburgs mijnbekken hebben de sindikalisten-senatoren
onzeker gemaakt.
Het eeuwige rijk dat zij meenden t e bezitten in de politieke wereld, r a a k t ondergraven en ondermijnd en ze voelen
h u n zetels wankelen. In de Senaat zal
dat onderwerp echter slechts donderdag
in openbare vergadering behandeld
'Aorden met een interpellatie Vreven,
u a a r b i j Jorissen eveneens ingeschreven
IS.

Wat de gemeenschapsvraagstukken betreft staan C.V.P. en P.S.C, tans m e t getrokken messen tegen elkaar. De antigrendelkampanje van de Volksunie is
diep doorgedrongen in alle volkslagen.

Vorige week vergaderden dus alleen
de kommissies. Een paar wetsvoorstellen van de Volksuniesenatoren kwamen
in behandeling. Het wetsvoorstel van
senator Jorissen over de afschaffing van
de belasting op de landbouwvoertuigen
en het herstel terzake van de toestand
van voor 1965 werd afgewezen in de
kommissie van Financiën. Alleen heeft
de minister zelf een wetsontwerp ingediend om de vooralsnog vrijgestelde
voertuigen, waarvan de vrijstelling verviel op 31 december jl. verder van de
vrijstelling te laten genieten. Zo werd
toch iets bereikt.
Anderzijds verdedigde senator Persyn
in de kommissie voor Landbouw zijn
wetsvoorstel voor de bestrijding van de
geslachtsziekten bij het rundvee. De
waalse minister Heger vond dit eerst
overbodig maar gaf nadien toe, toen anderen Persyn steunden, en stelde voor
de inhoud van het voorstel in een koninklijk of ininisterieel besluit te verwerken.
Dat is een gebruikelijke metode in de
Senaat om te beletten dat wetsvoorstellen van de Volksunie wet zouden worden.
Ondertussen gaat senator Persyn verder met zijn faam te vestigen als landbouwdeskundige, al heeft deze zenuwloze, granieten Westvlaming nog tal van
andere pijlen op zijn boog.

•

Senator Persyn verdedigde in de senaatskommissie van Landbouw zijn
wetsvoorstel inzake de bestrijding
van de geslachtsziekten bij het rundvee.

Senator Blanquaert diende een wetsvoorstel in tot instelling van een senaatskommissie van onderzoek over
de taalvrijheid der Vlamingen in Kamen-Moeskroen.
Senator De P a e p diende wetsvoorstellen in tot wijzigin"f van het algemeen reglement betreffende
het
rust- en overlevingspensioen
der
zelfstandigen en betreffende het rusten overlevingspensioen voor werknemers.
Volksvertegenwoordiger Olaerts interpelleerde de eerste minister over
diens verklaring over de mijnstaking
in Limburg.
•

Deze week dinsdag werd dan de begroting voor Middenstand verder behandeld. De luksemburgse minister Hanin,
een verstandige jongen en voor een Ardennees vrij soepel, kreeg uit de meerderheidspartijen zuurzoete kritiek omdat hij de sociale programmatie voor de
pensioenen van de zelfstandigen niet op
vijf jaar uitgewerkt heeft, om zo tot een
pensioen van 60.000 voor een gezin en
van 48.000 voor een alleenstaande te komen en om daarnaast geleidelijk het onderzoek naar de bestaansmiddelen af te
schaffen.
De deskundigen van C.Y.P. en B.S.P.
van de P u t t e en Wiard dienden zelfs
amendementen in bij het wetsontwerp
dat ter zake hangend is. Zij lopen hierbij in het spoor van senator Jorissen die
reeds ongeveer twee jaar geleden wetsvoorstellen met dit doel indiende. Voor
de Volksunie voerde naast senator De
P a e p ook senator Diependaele het
woord. Hij had het o.m. over de te lange
studietijd van de architekten en over
het feit dat hun stage een formaliteit is.
Hij wilde een kortere studietijd m a a r
een effektieve stageperiode.
Woensdag was de dag van de interpellaties. Niet minder dan vier stonden er
op de agenda : Hougardy, Dua, Baert en
Collm.
Op het ogenblik dat we deze regels
schrijven was alleen senator Hougardy
klaar gekomen met zijn interpellatie
over Weber waarin hij 'het behoud van
d e voorrechten van de franstaligen
vroeg. Het antwoord viel minister Segers niet moeilijk, daar de top van het
leger voor drievierden uit franstaligen
bestaat. Het werd hem trouwens nog gemakkelijker gemaakt door V.U.-senator
Bouwens die eveneens cijfers aanhaalde,
en die het verschil belichtte in behandeling tussen een Weber die zijn straf
kwijtgescholden zag na een interview
aan « Le Soir » te hebben toegestaan en
de zware straf van r e k r u u t Pol Goossens, die 4 dagen kachot kreeg en 28 dagen bijkomende legerdienst omdat hij
eveneens een intervieuw toestond en
wel aan het weekblad « Humo ». Senator Bouwens vroeg voor hem eveneens
de kwijtschelding van de straf. Hierop
antwoordde minister Segers echter
niet...

Senator Bouwens voerde het woord
na de interpellatie Hougardy tot de
minister van Landsverdediging.

Senator Jorissen diende wetsvoorstellen in tot wijziging van koninklijke besluiten betreffende de uitvoering van het wetboek der registratierechten, inzake bouwpremies, aankooppremies en rangschikking der
gemeenten. Hij diende opnieuw een
wetsvoorstel tot verlening van amnestie voor oorlogsmisdrijven in, beperkt tot de minder dan 21-jarigen op
het ogenblik der feiten.

PARLEMENTAIRE KRABBELS
De C.V.P. zoekt een geschikt terugtrekkingsmaneuver om de grendels te
vermijden of zo veel mogelijk te beperken. De P.S.C., die sinds jaren de grendels eist, aarzelt wel om het tot een krizis te laten komen w a n t met 18 verkozenen in de Kamer bezet ze 7 ministerzetels. Die geeft ze zo graag- niet op.
Vooral Harmei zoekt een diplomatische
oplossing. Maar daar is oud-mihister
Servais, P.S.C.-voorzitter, die tans geen
minister is en het liefst opnieuw zou
worden. Weliswaar had Eyskens hem
een zetel aangeboden (Franse K u i t u u r ) ,
m a a r Servais vond dit te min na de portefeuille Arbeid en Sociale Voorzorg
die hij vroeger had. De Franse Kuituur
ging dan naar het stuk ongeluk dat Parisis heet, één uit het dozijn ministers
waarvan men zich afvraagt hoe ze minister kunnen worden.

•

Volksvertegenwoordiger Leys k w a m
tussen in de bespreking van de begroting van Binnenlande Zaken.
Volksvertegenwoordiger B a b y I o n
voerde het woord vóór de s t e m m i n g
over de begroting van het ministerie van Sociale Voorzorg.

• De k a m e r nam het wetsvoorstel van
volksvertegenwoordiger Vansteenkiste tot wijziging van het wetboek
van de inkomstenbelastingen
in
overweging.
•

Volksvertegenwoordiger
Coppieters
n a m deel aan het debat over de begroting van Buitenlandse Zaken.
Volksvertegenwoordiger van der Eist
diende 'n verzoek tot interpellatie in
over de verklaring van minister Terwagne in verband m e t de gemeen*
schapsproblemen en de grondwetsherziening en over de regeringspolitiek ter zake.

• Schriftelijke vragen werden gesteld
door volksvertegenwoordigers Coppieters, Schiltz, Vansteenkiste, Van
Leemputten, Belmans, Babyion, Goemans. Mattheyssens, Raskin en door
senatoren van Haegendoren, Baert,
Bouwens. Jori.ssen, Persyn, Hardy,
Ballet, Diependaele en Elaut.

WM
Onze limburgse volksvertegenwoordiger
Jef Olaerts
heeft met zijn interpellatie verleden dinsdag in de Kamer eens te meer de beweringen van de regering inzake
de prijzen van de cokes frontaal aangevallen. Hij verwees daarbij naar de regeringsnota die enkele dagen
geleden naar alle parlementsleden werd gestuurd. In
die nota geeft de regering volgende
gelijkschakelingsprijzen : 650 fr voor 1966, 690 fr voor 1967, 715 fr voor
1968, 725 fr voor 1969, 800 fr voor 1970. Dat zijn dus de
prijzen zoals ze afgestemd zouden zijn op de invoerprijzen voor buitenlandse cokes; het zouden deze prijzen zijn die als bazis gediend hebben voor de betaling
van de kempische cokes. In de eerste plaats dient opgemerkt dat tnet deze gelijkschakelings prijzen werd ?eknoeid en dat ze kunstmatig aan de lage kant werden
gehouden. Jef Olaerts echter heeft vervolgens in de Kamer aangetoond — en niemand heeft hem tegengesprojcen ! — dat 65 t.h. van de kempische cokes in 1968 verkocht werd tegen 612 fr; in 1969 werd 72 t.h. van de
produktie verkocht tegen 613 fr. De staalindustrie heeft
in 1968 en 1969 de kempische cokes dus gekregen aan
minstens 100 fr beneden de reeds te lage gelijkschakelingsprijs ! Nog sterker : in 1969 heeft Carbo-Tertre 750
duizend ton prima cokes gekregen tegen de belachelijke
prijs van 547 fr per ton, hetzij 200 fr minder dan dr
gelijkschakelings prijs. Een dergelijke
verkooppolitiel
is een schande. Er werd bedrog gepleegd ten nadele var
het land en de schatkist. Op deze bedrieglijke hande'wijze steunt de regering zich dan nog om te beweren
dat de staalindustrie, die de jongste jaren een « boom »
heeft beleefd, de enkele franken per ton staal niet zou
kunnen dragen om een echte sociale
programmatic
mogelijk te maken.

HET RADERWERK
VAN HET BEDROG

DE PROFITEURS
Het hele mekanisme waardoor de staking in Limburg is
ontstaan, wordt aldus duidelijk
zichtbaar : de kempische cokes
worden beneden de prij3 verkocht; een der gevolgen daarvan is 't lage loonpeil in de kempische mijnen. Wie hanteert dit
mekanisme ? Wie profiteert
van de te lage prijzen; wie
steekt het grootste deel van de
aldus noodzakelijk geworden
subsidiëring van het kempisch
bekken — twee en half miljard
per jaar! — op zak; wie beroept zich op de lage prijzen om
de lage lonen te rechtvaardigen ? Het antwoord ligt voor de
hand : de bazen van de waalse
staalindustrie. Dit antwoord is
echter onvolledig, want de bazen van de waalse staalindustrie zijn dezelfden als de bazen
van de limburgse koolmijnen.

DEZELFDE BAZEN
Zoals men weet werden de
overblijvende vijf limburgse
mijnen in 1967 samengesmolten
in één vennootschap, de Kempense Steenkoolmijnen n.v H^t
is zeer leerzaam, eve na te
gaan hoe de toestand tot op dat
ogenblik was en wie de limburgse mijnen kontroleerde.
De mijn van Eisden bevond
zich in handen onder meer van
Brufina en Solvay De mijn van
Waterschei werd volledig
kontroleerd door de Société
Générale, Coppée en Solvay De
mijn van Winterslag behoorde
toe aan Coppée en Schneider.
Achter de mijn van Zolder staken onder meer Arbed, Brufina,
de Société Générale, Coppée,
Schneider en Solvay. De m'in
van Beringen werd gekontroleerd onder meer door dp =;ociété Générale
Al de hierboven opgesomde
groepen hebben rechtstreeks of
onrechtstreeks de kontrole over
de staalsektor. Cockerill-Ougrée, Espérance-Longdoz, Thyle-Chateau, A.M.S., Boel, Fabrique de Fer of hoe de overige
bedrijven uit de waalse metallurgie ook heten : ze behoorden
tot hetzelfde imperium als de
limburgse koolmijnen.

NA DE FUZIE
De fuzie neeft daar in essen
tie niets aan veranderd. De
staat heeft een participatie g(
nomen in de n.v. Kempische
oteenkoolmijnen. Maar de wei
kelijke bazen van de limburgse
mijnen zijn nog altijd dezelf
den als vóór de fuzie. Wanneer
men het lijstje van de beheer-

Staal en kolen:dezelfde bazen

ders der n.v Kempische Steenkoolmijnen overloopt, kan men
achter iedere naam vrij gemakkelijk de groep zetten die de
beheerder heeft aangeduid. De
invloeden zijn netjes verdeeld
en uitgebalanceerd. Voorzitter
van de Beheerraad Jaumet : Société Générale. Vice-voorzitter
Dubois : groep Coppée. Afge-

vaardigde-beheerder Defourny :
Brufina. Afgevaardigde-beheerder Duvieusart : Brufina. Enzovoort, heel het lijstje af vindt
men de oude vertrouwde namen
van de werkelijke bezitters der
kempische mijnen die — we
herhalen het — tevens de oppermachtiffen zijn van de waalse metaalnijverheid.

DE FUZIE-KRACHTTOER
De fuzie van de vijf mijnen
tot één naamloze vennootschap
gebeurde onder de vorige regering. De staal- en kolenbazen
hebben er niets bij verloren.
Wel integendeel, zij slaagden
er in, een schitterende transaktie af te sluiten en zulks op een
ogenblik dat de huidige staalboom nog niet begonnen was
en de toekomst van de koolmijnen er dus zeer onzeker uitzag.
De staal- en kolenbazen. gedienstig bijgestaan door de vorige regering, hebben zich langs
alle kanten verzekerd. Bij eebeurliike sluiting van de limburgse mijnen moet de staat
alle verliezen en schulden dekken, alle financiële lasten en
leningen dragen, alle aangegane verbintenissen nakomen. De
staat heeft er zich onder meer
toe verbonden, vóór 1983 en in
geval van sluiting, aan de staalen koolbazen in het totaal 1
miliard 381 miljoen uit te keren. De verplichtingen die de
staal- en koolbazen in ruil voor
deze
voordelige
transaktie
moesten aangaan, zijn gering
en ze worden dan nog niet nagekomen Zo hebben zij de verplichting aanvaard, bepaalde
investeringen in Limburg te
doen Ze schieten tegenover die
verplichting schromelijk tekort.

OVERAL WINST
De staal- en kolenbazen hebben er zorgvuldig over gewaakt, dat alleen de verliesposten bij de fuzie werden betrokken; alles wat nog maar enigszins winst kon opleveren, hebben ze uit de fuzie gehouden.
De staal- en mijnbazen zijn de
rechtstreekse en enige eigenaars gebleven van al de gronden, woonhuizen, kerken, sportterreinen, hospitalen en scholen. Ze bleven eigenaar van de
winstgevende kemnische elektriciteitscentrales, van CarboTertre (waarover we het reeds
hadden in de inleiding van dit
artikel) van Sobelgaz, van de
maatschappij voor Goedkooe
Woningen enz.
Met andere woorden r alle
Verlieslatende nosten werden
afgewenteld op de gemeenschap, terwijl de staal- en ko-

lenbazen toch nog de kontrole
behouden; alle winstlatende
posten werden zorgvuldig behouden als ekskluzief eigendom
van de staal- en kolenbazen.
Deze fuzie was een regelrecht schandaal. Wanneer de socialisten er tegen te keer gaan,
hebben zij geen ongelijk. Het
is echter méér dan verdacht te
noemen dat de socialisten gewacht heben tot de jongste weken, om het fuzie-schandaal aan
te klagen. Zij doen dat tans
slechts, om de aandacht af te
leiden van de werkelijke achtergronden : ze gaan te keer
tegen de kolenbazen, maar ze
verzwijgen opzettelijk dat deze
kolenbazen tevens de staalbazen zijn. wier belangen de jongste weken zo voortreffelijk door
de socialisten worden gediend.

ALLE KANTEN OP

Met de machtsverhoudingen
zoals ze zijn in de kempische
koolmijnen en de waalse siderurgie, kunnen de staal- en kolenbazen alle kanten op. Bij een
eventuele sluiting van de kempische koolmijnen verliezen ze
niets: integendeel, de sluitingen
bezorgen hen zonder enig riziko extra-winsten. Zolang echter de staal-boom voortduurt —
en alles laat voorzien dat zulks
nog geruime tijd het geval zal
zün — beschikken ze over de
goedkope grondstof van kunstmatig gedrukte en voorts kunstmatig gesubsidieerde prijzen
van de kempische koolmijnen.
Ze kunnen deze kempische
koolmijnen verder nog gebruiken als prijzendrukkend argument bij hun aankooppolitiek
in het buitenland.
De kool- en staalbazen zijn
de werkelijke meesters van het
spel. Dat zij verder kunnen blijven pokeren voor grof geld, op
de kap van heel de gemeenschap en in de eerste plaats
van de limburgse miinwerkers,
danken zij aan de slaafse
dienstbaarheid van heel het politiek establishment te hunnen
0D7ichte. C.V.P. en P.V.V. ten
tijde van de fuzie, C.V.P. en
B S F. vandaag : de drie kleuroartijen hebben het bewijs geleverd, dat zij slechts kaarten
?ijn — de zotten of de boeren
— in het kaartspel van de haute finance.
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PESH-MERGA
ENKELE MAANDEN GELEDEN BESCHOTEN KOERDISCHE VRIJHEIDSS T R I J D E R S MET MORTIEREN EEN
OLIERAFFINADERIJ TE KIRKOET,
CENTRUM VAN DE IRAAKSE OLIEWINNING. DE SCHADE BEDROEG 10
MILJOEN FRANK, DE RAFFINADER I J LAG EEN MAAND STIL, WAT
NOG
EENS
VELE
MILJOENEN
WINSTDERVING BETEKENDE. TOEN
1000 MAN IRAAKSE TROEPEN VAN
HUN VERRASSING BEKOMEN WAE E N EN DE NABIJ LIGGENDE HEUVELS OPKLAUTERDEN VONDEN ZE
NIEMAND MEER : DE « PESH-MERG A » O F KOERDISCHE « TOT DER
DOOD GETROUWEN » WAREN MET
HUN ARTILLERIE SPOORLOOS VERD'.VENEN IN DE BERGEN.
DIT IS EEN TIPISCHE RAID, UITGEVOERD DOOR HET NAAR SCHATTING 20.000 MAN TELLENDE LEGER
VAN KOERDISCHE
KOMMANDOTROEPEN IN HET TIENDE JAAR
VAN HUN VRIJHEIDSSTRIJD TEGEN
IRAK ZIJN DE KOERDEN — GEEN
SEMITISCH MAAR EEN INDOGERMAANS VOLK — EEN GEDUCHTE
MACHT GEWORDEN.
De Koerden leven reeds meer dan 2000
jaar onder vreemde heerschappij sinds
hun laatste leider, Cirus II, door de Peri
zen werd verslagen. Sindsdien voeren ze
een onafgebroken strijd om het behoud
van hun volkse eigenheid, eerst tegen de
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Sovjet-Rusland
legt luchtbrug
in
naar Kairo ter versterking van Egypte's bewapening.
Prezident
Nixon
staat virtueel een nieuwe
leveririg
Phantom's aan Israël toe. In zijn antwoord aan Kosvgin
verklaart
hij
zich bereid tot een beperking
der
wapenleveringen
aan het
MiddenOosten.
"on Degrelle, gewezen
Rex-leider,
uit zijn woning in Spanje
verdwenen,
nadat tegen hem een voorleidingsbevel was
uitgevaardigd.
Roger Garaudy, partij-teoretikus
van
de franse kommunistische
partij na
scherpe afscheidsrede op het 19e parti jkongres uit de
partijleiding.
Jozef Lenart. getoezen minister
ten
tijde van de stalinist Novotny,
tot
eerste sekretaris van de
Slovaakse
Kommunistische
Partij
aangesteld.
Intussen duurt de zuivering
in de
kommujiistische
partij voort.
De roemeense eerste-minister
Ceaucesru verwerpt de integratie van het
roemeense leger in een
supranationaal kommuni.'stisch
leger.
Kleme arabische top te Kairo . Egypte Sirië Jordanië
Soedan en Irak
nemen er aan deel De oorlogseskalatie m het Midden-Oosten draait op
hoger toeren
Israëlische
luchtaanvallen nabij Kairo bij het begin van
de « kleine top »
Leider van Palestijns
Bevrijdingsfront Arafat naar Moskou.
Arabische
homaanslag
tegen passagiers
van
israëlisch
lijnvliegtuig,
onder
wie
de zoon van Mosje Dajan op de
luchthaven van Munchen
Na een zitting van 22 uren
bereiken
de Zes te Brussel een akkoord over
^en europese begroting, een vaag akkoord over de
kontrolebevoegdheid
van het europees parlement
(uitgaven uitgezonderd)
en een akkoord
over de wijn en tabak.
Regering Rumor van Italië
neemt
ontslag.

Perzen, dan drie eeuwen lang tegen de
Turken en sinds een halve eeuw tegen
de Arabieren. Ze handhaafden zich in
deze bittere strijd als volk, tans verspreid over vijf staten : Turkije, de Sovjet-Unie, Iran, Noord-Oost-Sirië en Irak,
in welke laatste staat ze het talrijkst
zijn.
Geruime tijd was er van hen weinig
sprake, onder de Hasjemieten in Irak
hadden ze het zelfs betrekkelijk gemakkelijk. Toen in 1958 Kassem — zelf van
koerdische afstamming — de iraakse
monarchie omver stootte en de republiek uitriep, kondigde hij meteen een
grondwet af, waarin een arabisch-koerdische federalizering van de staat was
vervat. Er werd echter drie jaar vruchteloos over de konkrate verwezenlijking
van deze grondwet onderhandeld. Ten
einde geduld gingen de Koerden in 1961
onder leiding van Moellah Moestafa
Barzani in gewapend verzet tegen Bagdad. Kassem beweerde weliswaar na een
week, het koerdisch verzet gebroken t e
hebben doch dat bleek allerminst juist
te zijn. Kassem werd intussen vermoord
en opgevolgd door Aref, die aanvankelijk evenmin van een akkoord met de
Koerden wou weten.
Geleidelijk bouwden de Koerden hun
militaire macht uit, hoe zwaar ze ook
door de iraakse luchtmacht worden bestookt in de gebieden rond Kala-Diza,
K w a r t a en Pendgwin, de drie voornaamste centra van het volledig door Koerden beheerste gebied waar ze dus de
door hen nagestreefde vorm van autonomie volledig kunnen toepassen Want
het 'is wel opvallend, hoe gematigd de
koerdische eisen zijn : ze Willen zich
niet van Irak afscheiden doch eisen au
tonomie binnen het iraakse staatsverband m e t eigen administratie, gerecht,
scholen, een proportionele vertegenwoordiging in het iraakse parlement
(smds Kassem een schimbestaan leidend) en een aandeel van 25 % in de
iraakse oliewinst. Daarvan is alleen verwezenlijkt wat de Koerden in het door
hen beheerst gebied (ongeveer de oppervlakte van Benelux) zelf konden verwezenlijken.
Ook in de koerdische kwestie stoten
we op westerse, vooral britse oliebelangen. Net als met Biafra. Te Londen ligt
trouwens een der verklaringen van de
nieuwe wending die de koerdische
kwestie tans krijgt. Behalve de militaire
slagvaardigheid van de Koerden is het
zo dat binnen afzienbare tijd Engeland
de Perzische Golf zal ontruimen, waardoor een luchtledig in de kleine, maar
rijke oliesjeikdommen -die aan de rand

Moellah Moestafa
van de koerdische

van Irak en Iran liggen, dreigt te ontstaan. Een tweede onzekere faktor is de
verslechterde verhouding tussen Irak en
Iran. Niet alleen wegens de betwisting
omtrent de scheepsvaartrechten op de
Sj at-el-Arab doch ook wegens d e iraakse beschuldiging aan het adres van Iran,
dat Teheran wapens en munitie zou leveren aan de Koerden, w a t nog w a a r
is ook. Het regime Al Bakr heeft dan
ook vrij spoedig de rij verdachte landen,
die het iraakse regime belagen en waartoe reeds Amerika en Israël behoorden
uitgebreid tot Iran. Onder de jongste
terechtgestelden te Bagdad bevonden
zich oud-militairen en oud-machtshebbers, die ervan beschuldigd werden,
een staatsgreep met de steun van I r a n
te hebben voorbereid. De t e r r e u r van
de galg en het exekutiepeleton wijst op
een derde oorzaak van Irak's onzekerheid, de binnenlandse onzekerheid ontstaan door de strijd tussen machtshebbers en gewezen machtshebbers.
Telkens wanneer Bagdad in moeilijkheden verkeert zoekt het toenadering
tot de Koerden die telkens in h u n verwachtingen worden teleurgesteld. Het
is dus begrijpelijk dat deze zeer w a n trouwig staan tegenover de jongste
voorstellen v a n Bagdad, dat t r o u w e n s
ook de 300.000 zielen tellende t u r k s e
minderheid aanlokkelijke voorstellen
heeft gedaan. Behalve de gevraagde
autonomie zouden de Koerden in de
centrale regering zetelen (er zijn reeds
koerdische ministers, die echter hun
funktie tot op heden niet hebben uitgeoefend). In ruil zouden ze o.a. 10.000
m a n van h u n pesh-merga-troepen aan
de grens met... Iran moeten legeren.'
Van galgenhumor gesproken.
De situatie te Bagdad moet wel zeer
labiel zijn dat men de Koerden die men
zo verbitterd heeft bestreden' (tot en
met vernietiging van de tarwe-oo^st
door middel van napalm) nu zo r u i m
tegemoet blijkt te komen. Deze onzekerheid komt voor Irak op een psichologisch zeer slecht ogenblik : de toespitsing van de strijd tegen Israël zoi\
i n apderg ojnstandigheden tot éen verhoogd aandeel van Irak in deze strijd
moeten geleid hebben. Door de hierboven opgesomde faktoren en mede door
de versterkte
koerdische
militaire
macht was Bagdad gedwongen 1500 m a n
troepen uit Jordanië terug te t r e k k e n
en de vervanging ervan aan Sirië te
vragen.
Of de Koerden door de ingewikkeld
geworden
intermoslimverhoudingen
nu een eerste stap n a a r de sinds eeuwen
nagestreefde eigen staat zullen k u n n e n
zetten is de vraag. Feit is dat alle volksnationalisten h u n strijd begrijpen en
.steunen, net zoals ze de strijd (niet altijd de aangewende middelen) van de
Palestijnen voor 'n eigen staat begrijpen.
Dat de Koerden deze strijd tegen arabische machten moeten voeren terwijl
de arabische Palestijnen een gelijkaardige strijd moeten leveren, is een der
vele paradoksen van de huidige heksenketel tussen de Middellandse Zee en de
Perzische Golf.

Barzani, voorzitter van het negen leden tellend
demokratische
partij en leider van het gewapend
Bagdad.

direktorium
verzet tegen
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EEN
ANDER
FRONT
De meest moorddadige van alle
ekonomische oorlogen is in zekere zin
ten einde. De onafhankelijkheidsstrijd van Biafra is verdronken in
een zee van petroleum. En al werd
hier steeds bij alle simpatie voor een
nationale beweging een voldoende
kritische zin bewaard om de sensa*
tie af te wijzen, het is eindeloos
beschamend hoe de gehele pers, waar
ook ter wereld, het afgrendelen van
Biafra ondergaat en aanvaardt. Die
censuur, de censuur van de grote
maatschappijen in het Westen en van
de sovjetbelangen in het Oosten,
wordt zonder protest ondergaan.
Deze bitterheid mag echter niet beletten te zien dat juist de ekonomische belangen in het veroverde gebied zullen verhinderen dat de bevolking zonder meer ten ondergaat.
Zelfs waar de bevolking geen stenen
huizen moet verlaten om elders te
gaan werken is het nog altijd voordeliger te kunnen werken met de plaatselijke bevolking! En daarom zal er
geen — volledige — volkerenmoord
zijn.
De ekonomische oorlog, de genadeloze konkurrentiestrijd stelt immers
even onontkoombare eisen als een
gewone militaire oorlog. De aanwezigheid van een bevolking, de werkzaamheid en de bekwaamheid ervan,
de eisen die deze bevolking stelt spelen in deze ekonomische strijd een
zelfde rol als de getalsterkte, de bewapening en de zogenaamde gevechtslust van de soldaten.
Twee vroegere bondgenoten tijdens de jongste wereldoorlog, Japan
en Duitsland, zijn zo in een ekonomische strijd verwikkeld. De strijd
om de verovering van de uitvoer,
meer speciaal naar het rijkste land
ter wereld, de Verenigde Staten v a n
Noord-Amerika. Er komt echter geett
altans zichtbare gewelddadigheid bij
te pas : de Japanse konkurrent heeft
zijn verkoopshoofdkwartier voor Europa in Düsseldorf gevestigd! Daar
zitten de vertegenwoordigers v a n
meer dan honderd maatschappijen.
Zij beschikken er zelfs over een eigen volledig Japans eethuis van eerste rang!
Maar de Japanse bevolking is nog
steeds met heel wat minder tevreden
dan de (west-)duitse. De Ionen zijn
er lager en de prijzen gunstiger. De
technische bekwaamheid is er groot
en ontwikkelt zich snel. Op vrijwel
alle gebieden waar Duitsland vroeger
op de eerste plaats stond dringen de
Japanners naar voor. Zijn soms al de
eerste! Zij staken Duitsland voorbij
in staalproduktie en scheepsbouw. De
verkoop van Toyotas in de Verenigde Staten steeg met 80 % en die van
de Datsuns met 52 %. Volkswagen
verkocht in november 1969 5 % minder dan in november 1968.
Zij die, zoals wij, de eeuwige vrede
verlangen, mogen nooit dit andere
front vergeten!
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GELD VERDIENEN
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Over de spanning tussen de
Sovjetunie en het China van
Mao horen we eigenlijk heel
weinig Berichten staan louter
i l dienst van de propaganda :
als het wenselijk wordt geacht
horen we er iets over. maar anders niets. De provincie Sinkiang wordt nogal vaak vernoemd in die zeldzame berichten. En toevallig ontdekt m e n
dan dat de provincie (die zo
groot is als een grote europese
s t a a t ! ) uiterst geschikt is om
vlug bezet te worden • het is
een woestijngebied waar een
geerilla-oorlog bijna onmogelij'
is. m a a r bovendien is
slechts een op vijf bewoners
een Chinees! De bevolking zal
waarschijnlijk geen al te groot
verschil zien tussen twee elkaar
opvolgende bezettingen.

Sinds de blokkade van Berlijn liggen in deze zo kwetsbare
s t a a zevenhonderdduizend ton
kolen opgestapeld. Dat is een
voorraad die voldoende is voor
een gans jaar : een verstandige
voorzorg, want het bevoorraden
van een miljoenenstad met
brandstof langs een luchtbrug
is nooit een pretje. Er w e r d e n
toen echter m e t de kolenhandel a a r s kontrakten gesloten zond e r tijdsgrens, waardoor sinds
1950 voor magazijnkosten en
b e h e e r zo m a a r zesenzeventig
miljoen
tweehonderdduizend
m a r k werden betaald. De kolenhandelaars m a k e n van h u n
unieke pozitie gebruik om biivoorbeeld in volle winter vakantie te houden en de bevoorr a d i n g van de bevolking te
verwaarlozen. Zodat de S e n a a t
v a n de stad Berlijn maatregelen overweegt tegen deze heren, voor wie geld verdienen
absoluut het enige is wat nog
meetelt.

VERGETEN ?

NUTTIGE DIENST

Een der wlnterplezlerijes
van de Moskovieten
is de visvangst onder het ijs Zelfs als de
vangst eens niet suksesvol is, zijn goede lucht en humeur steeds
gewaarborgd.

H e t medebeheer in de bedrijven was een van de prog r a m m a - en propagandapunten
va.1 de S.P.D. tijden» de verkiezingsstrijd in de duitse Bondsrepubliek tijdens het voorbije
j a a r Nu de S P D. samen m e t
de liberale F.D.P. de regering
heeft gevormd, zou deze partij
h e t liefst zo hard mogelijk over
dit medebeheer "illen zwijgen.
W a n t hoe « links » de duitse liberalen vandaag ook willen
zijn, het weglaten van dit medebeheei schijnt wel een •/. n
d e voorwaarden voor de regeringsvorming te zijn geweest.
De duitse vakbonden hebben
e c h t e r een sterker geheugen.
En zo komt het dat medebeh e e r weer een rol gaat spelen
in het politieke leven van de
Bondsrepubliek. Of de socialist
B r a n d t dat nu graag heeft of
met.

Ook de Ahikanen
doen mee aan natriurhescherming.
Prezident
Houphouet-Boigny
patroneeide een aktie voor het verspreiden van 50.000 flessen met een « boodschap aan de
zee ».

Zopas werd er in dit blad nog
aan herinnerd, welke rol het
vermogen van de sindikaten
ka . spelen in het sociale leven
v a 1 het land en in een stakingsbeweging. Maar dat vermogen
is nogal geheim, vooral als de
sindikaten geen passend s t a t u u t
hebben. In de Bondsrepubliek
werd de D G . B . (Deutsche Gewerkschafts Bund) verplicht,
een vermogen van een twintig
miljard belgische frank toe t e
geven. Maar dan gaat het enkel
om het zogenaamde nominale
vermogen. E r dat betekent dan
wel dat het echte bezit een
tiental keren hoger lisft

ONTWIKKELINGSHULP
mémiétm

AFLUISTEREN
In een zekere zin is het eigenlijk geen nieuws, maar het is
t c h wel interessant. De vroegere poolse ambassadeur in Peking, Jozef Gura is uitgeweken
n a a r Israël. Daar heeft die hoge
a m b t e n a a r verklaard, dat de
gesprekken tussen de Verenigde Staten en Mao-China die een
pdar jaar geleden in Warschau
Werden gehouden, wareo afgeluisterd. Die afgeluisterde ges p r e k k e n werden doorgegeven
• a n het Kremlin.

Naast het verzamelen van inlichtingen hebben de geheime
diensten van alle landen als opdracht, die inlichtingen mede t e
delen aan de regeringen. Misschien zit daar wel het gevaarlijkste deel hunner grote macht,
w a n t de regeringen weten vaak
alleen m a a r wat die diensten
h u n zeggen. Soms wordt de neiging om volledig te zijn ook
wel komisch! Ze stond in het
«Bulletin quotidien confident i e ! » voor de franse ministers
enkele weken geleden als vertrouwelijke inlichting te lezen
dat « de zaak van de kanonneerboten de eentonigheid v a n
de politieke wapenstilstand op
he* einde van het jaar verbroken h a d ». Een nuttige dienst
die zo iets kan en durft mededelen !

NIET ARM

TARIEF
H e t uitdelen van vlugschrift e r op eigen initiatief wordt in
•dt
kommunistischfc
landen
s t i e n g gestraft. Zelfs als het
gaat om teksten die het regime
eigenlijk niet aanvallen, m a a r
alleen protesteren tegen bijvoorbeeld de bezetting van
Tsjecho-Slovakije.
Een
paar
m a a n d e n geleden werden enkele poolse studenten veroordeeld, die in hun eigen land op
die manier hun mening wilden
bekend maken. Het tarief ligt
hoog : Blajfert kreeg drie jaar
gevangenis. Smolar
achttien
maa:nden, Nagorski een laar,
Szubert evenveel en Silvia Poleska kwam er me+ acht maanden van af

SINKIANG

Propagandafoto

? Deze foto sou een Tho-dorp tonen in hei vooimallge
dansende, zingende, gezonde lbo s.

Biafra

:

lachende,

' i l f l iiWi

'Maar de sommen die in min
ol meer geheime oorlogen verdwijnen, hebben we meestal
wel het raden. In de Verenigde
Staten kan het wel gebeuren
d a t een lid van het Kongres
e e - zaakje op het spoor komt
en dan lekt er wel iets uit. Elders gaat dat veel moeilijker.
Zo geraakt nu pas bekend dat
d e Sovjetunie in 1968 voor zev e t miljard frank «ontwikkelingshulp» gaf aan Nigeria.
D a a r m e e heeft Nigeria, onder
m e e r het ultramodern-j kanon
van 122 milimeter gekocht dat
ze « s c h i t t e r e n d » heeft
ïew e r k t in de oorlog met Biafra.
W a t doet men al niet om bij t e
dragen tot de ontwikkelinc van
df- onderdruktF vnlkpren nietw a a r « Rode Vaan » ?
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De aanstaande gemeenteraadsverkiezingen

zul-

len goeddeels in het teken van de jeugd staan :
•oor het eerst wordt im-

if

mers het stemrecht vanaf
achttien

jaar

toegepast.

Jeugd betekent kontestatie en straks^ op 11 oktober, krijgt deze kontestatie een verruimde
om zich te laten

kans
gelden

op het politieke vlak en
om strukturen te veroveren.

JEUGD

Vanaf het begin van de
jaargang 1970 van « Wij »
hfebben we dan ook - en
Wel

in

van 3

onze

nummers

en 10 januari -

ruime aandacht

besteed

aan het verschijnsel
de

kontestatie

bij

van
de

jeugd. Een onzer redak.
teurs schreef zijn mening
dienaangaande
twee

lit

neer

uitvoerige

in

bijdra-

gen. En hij hoopte,

zo

schreef hij, dat deze mening op haar beurt zou
gekontesteerd

worden

door jonge lezers.
Dat is inderdaad
beurd. Hieronder

gebren-

een wij een eerste reaktje.

En we hopen,

het

niet de laatste zal

dal

zijn : we nemen ons voor
nog enkele keren de middenpagina's van « Wij »
in het teken

te

stellen

van de kontestatie. Hier
is ze dus, de kans op ruime inspraak !

Kontestatie, maatschappijkritiek zijn « in ». Deze
verschijnselen doen zich voor onder allerlei vormen en geven een bonte indruk, onsamenhangend,
soms inkonsekwent. Even talloos en verscheiden
zijn de interpretaties ervan. Maar wanneer we afstand nemen, springen toch enkele krachtlijnen in
het oog : bazisideeën die weliswaar niet door de
kontestanten werden uitgevonden, maar die door
hun aktie gemeengoed werden, ideeën die ik in de
artikels in « WIJ» tevergeefs heb pogen terug te
vinden en die toch echt niet als « flauwe details»
kunnen bestempeld worden.
Maar eerst zou ik het beeld van de moderne
jeugd, opgehangen in de «WIJ «-artikels willen
kontesteren. Enerzijds blijkt slechts een kleine
minderheid van de jeugd te kontesteren. Anderzjds
wordt de indruk gewekt dat alle jongeren inkonsekwente, kontesterende slaven van de « konsumptiemaatschappij» zijn, vieze langharigen, verbruikers
Van drugs, rondtoerend in sportwagens, aanhangers
van sexuele losbandigheid en pornografie. Dit is
primo onwaar en sekundo kontradiktorisch.
Natuurlijk zijn niet alle kontestanten even eerlijke en onbaatzuchtige idealisten en hier laat ik
buiten beschouwing :
•— de zogenaamde demokratische progressieven, die
fanatiek en onverdraagzaam alle meningen die
niet helemaal met de hunne stroken, verketteren;
•— de modeprogressisten, die het vertikken nog een
vinger uit te steken voor vlaams-sociale ontvoogding omdat dit voorbijgestreefd en konservatief
zou zijn;
•- de (al of niet beroeps-) revolutionairen die hopen de klassestrijd te doen herleven en door
chaos en straatgeweld het bestel trachten omver
te werpen. Of een dergelijk revolutionair regime vrij en demokratisch zou zijn, is een andere
vraag. Revolutie is in onze westerse maatschappij duidelijk géén alternatief.
Dikwijls wordt de jeugd verweten, veel te
schreeuwen en weinig te doen, maar wat niet uit
het oog mag verloren worden is :
— dat de gestelde problemen nieuw zijn, of toch in
hun huidige verschijningsvorm, en enorm kompleks zodat zelfs deskundigen ze niet in een
handomdraai kunnen oplossen;
<— dat vooraleer een probleem kan opgelost worden.

we ons moeten bewust zijn van het bestaan ervan, want een objektieve gegevenheid is niet
voldoende : het moet subjektief aangevoeld worden als een moeilijkheid;
— dat de opgeworpen kwesties stof tot nadenken
en zoeken moeten zijn.
De jongeren niet en zeker niet de studenten hebben de problemen ontdekt, maar hebben ze wel dikwijls akkuut gesteld. Wat toch al een pozitief begin van oplossing inhoudt.
Bovendien kan, wat nu als «kontestatie» beschouwd wordt — nl. de kontestatie van de studenten — geen geïzoleerd verschijnsel genoemd worden, dat opeens uit de lucht kwam gevallen. Waren
provo- en hippiebewegingen niet de inzet en de
uiting van heel deze protestbeweging ?
Wat provo's en hippies betreft, in de grond ging
he>, om jongeren die zich niet konden aanpassen
aan de traditionele maatschappijpatronen en er
zich tegen verzetten, door te trachten vrij en onafhankelijk hun eigen levenswijze te bepalen. Dat zij
vroeg of laat toch gedwongen waren zich in te passen in de gevestigde samenleving, zou door de gezeten burgers beter minder tiomfantelijk onthaald
worden Bovendien waren de oorspronkelijke hippies wél jongeren die zich niet gelegen lieten aan
statussimbolen, auto, geld, huis en die de echte menselijke waarden — vriendschap, genegenheid — terug centraal wilden stellen. Op te merken valt, dat
de meesten ondpr bon uit besoede families afkomstig waren
Kontestatie, die indeiudaa m alle tijden bestaan
heeft, (hoe zou er anders ooit vernieuwing ontstaan
zijn, wanneer iedereen zich steeds happy voelt met
het bestaande ?), is inderdaad steeds een reaktie op
eigentijdse problemen. Dat we nu in een gans andere maatschappij leven dan vóór dertig jaar staat
buiten twijfel. Wat dan toch evident lijkt, is het
bestaan van problemen die tipisch zijn voor onze
hooggeïndustrializeerde samenleving. De kontestatie is als sociaal verschijnsel dus zeker een konstant
terugkerende faktor. Maar de nu gestelde problemen reiken beslist verder dan een traditioneel generatiekonflikt of het opblazen van heilige huisjes.
De materiële toestand van de westerse bevolking
is inderdaad geweldig geëvolueerd, wat inderdaad
een verworven goed is waar we terecht fier mogen
op zijn. Maar dat twee-derden van de wereldbevolking helemaal niet in die welvaart deelt is toch niet

zo'n detail. Bovendien zijn er in dat bevoorrechte
derde beslist gediskrimineerde groepen, rassen of
volkeren en bestaat er zoiets als «strukturele armoede in de welvaartstaat », d.w.z. de verborgen
armoede van gastarbeiders, werklozen (vooral o *
dere ongeschoolde arbeiders), gehandikapten, ma^tschappelijk onaangepasten.
Dat we voor die geweldige ekonomische vooruit
gang een zware tol dreigen te betalen, is duidelijk
en wordt terecht aangeklaagd. Waterbezoedeling,
luchtverontreiniging, lawaai, verstoring van het
evenwicht in de natuur, verdwijnen van de laatste
stukjes groen, onleefbare steden ( aan de kaak gesteld door de provo's) worden steeds meer een dreigende realiteit, zodat leven in een gezonde en ongerepte omgeving steeds meer het voorrecht wordt
van de rijken.
De oorzaak moet o.a. gezocht worden in het gebrek aan vooruitziendheid, vizie en vooral durf van
de, regeerders en niet in het minst in het individualistische winstbejag van grootkapitalisten, die toch
een of meer buitenverblijven hebben in gezondere
oorden en liever enkele miljoenen méér in de zakken stoppen dan die te besteden aan de kostbare
bestrijding van de hinders, die het leefmilieu van
de gewone mens ongezond en onleefbaar dreigen
te maken.
Ekonomische en technologische vooruitgang blijken er dus niet te zijn voor de mens, maar de mens
wordt er aan opgeofferd. Een futiliteit ? Wanneer
we vaststellen dat werkende jongeren zich minder
engageren, roept dit de vraag op of het niet te wijten is aan de arbeidsomstandigheden en het klimaat
in het moderne bedrijf, waar menselijkheid nog
steeds het onderspit delft voor produktie en rendement.
Want na acht uur zenuwslopende, jachtige of eentonige arbeid, waarbij arbeidsvreugde ver te zoeken is, kunnen weinigen nog de energie opbrengen
om zich nog ergens voor in te spannen.
In een dergelijk levenspatroon van achturendag,
vijfdagenweek en drie weken jaarlijkse vakantie
blijft weinig over van menselijke kreativiteit en
spontaniëteit. Wat dan ook verklaart waarom de
moderne massamens zich de weinig verheffende
vrijetijdsbestedingen volgens voorafbepaalde kom*
merciële patronen laat opleggen.
Wat die demokratische staatsinrichting betreft 5
wanneer we onze hooggeroemde demokratie niet
formeel, maar inhoudelijk beschouwen, schuilen et
toch heel wat addertjes in het gras. Natuurlijk iS
de toestand niet vergelijkbaar met diktatoriale stel»
sels, of het nu kommunistische of fascistische zijn,
maar dit is nog geen reden om te gaan jubelen hoe
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fijn we het wel hebben. We moeten onze demokratie, die een voortdurende opgave blijkt te zijn, verder realizeren op elk vlak.
Analizes van het huidige parlementaire stelsel
wijzen uit dat het zeer gebrekkig werkt, dat het
parlement weinig reële beslissingsmacht heeft, dat
parlementair wetgevend initiatief weinig kans tot
sukses heeft. De beslissingen over belangrijke
vraagstukken en in krizistijd worden genomen
binnen partijbureaus, «en petit-comité», door de
gevestigde machten (kapitaal, kerk en hof), door
de traditionele partijen en sindikaten, de financieel-ekonomische kringen en holdings, de zgn.
«eminences grises». In België valt dit establishment
samen met een volksvreemde franstalige bourgeoisBtaat op 19e eeuws model, die langzaam maar zeker
ontmanteld wordt ten voordele van een federalistisch sisteem waar de gemeenschap zelf, in eigen
Strukturen beslissingen kan nemen.

I

De traditionele partijen en de grote sindikaten
mogen inderdaad gerekend worden tot wat we noe*nen het establishment, omdat zij ondanks vroegere
realizaties verworden zijn tot strukturen óm de
Btrukturen, die enkel zichzelf willen in stand houden om eigen profijt, en niet om de belangen van
hen die zij geacht worden te vertegenwoordigen na
te streven (wat weer eens gebleken is in Limburg
bij de mijnstakingen). Dat wanneer er krizissituaties ontstaan, d.w.z. als de gevestigde orde in het
gedrang gebracht wordt, ons demokratisch vaderland ontaardt in je reinste politiestaat, weten de
flaminganten beter dan wie ook.
Geleidelijk-aan evolueert het bestuursapparaat tot
een onoverzichtelijke anonieme bureaukratie zonder kontrolemogelijkheid, wat verdrukkend kan
worden voor de enkeling zonder verweer.
Ook op lokaal vlak en in de verschillende cellen
Van de maatschappij — bedrijf, school, universiteit,
sindikaat — worden beslissingen genomen boven
en buiten de betrokkenen om.
Hoe demokratisch! Politiek is geen middel meer
voor de mens om een goede maatschappelijke ordening te realizeren, maar de mens wordt gebruikt
door de politiek die de belangen van een kleine
groep verdedigt.
Dat objektieve informatie niet zo zeker gewaarborgd wordt, is stellig geen nieuwsje. Door de steeds
groter wordende perskoncentratie, ook in ons land,
komen bovendien steeds meer bladen in handen van
een beperkt aantal mensen en het wordt onmogelijk nog nieuwe kranten op te richten. Enkele weekbladen zonder bindingen met gevestigde machten
kunnen informatie verstrekken die niet in de gewone dagbladen te vinden is.

ISTATIE

Wanneer bovendien krantenpotentaten hun enorme verantwoordelijkheid schandelijk blijken te
misbruiken door minderwaardige produkten via
geraffineerde verkoopstechnieken aan te smeren,
mag daar toch wel eventjes de aandacht op gevestigd worden.
Wat een weinig verheffende en korrupt zaakje
ons aller B.R.T, is, weet iedereen onderhand wel.
Wanneer ernstige joernalisten of programmators
him taak toch behoorlijk willen vervullen, worden
zij gecensureerd, geboycot of weggepromoveerd.
Het schouwspel dat op internationaal vlak geboden wordt is nog minder hartverheffenv te noemen : manipulatie van mensen, volkeren, zelfs hele
kontinenten ten bate van ekonomische grootmachten, massamoord in naam van de heilige petroleum
enz.
Want wat onmenselijkheid, machtsmisbruik en
willekeur betreft, hoeven beide machtsblokken niet
voor elkaar onder te doen Deze enorme problemen
worden door de kontesterende jongeren zeer scherp
aangevoeld. We stellen bijvoorbeeld een zeer intensieve belangstelling en engagement vast voor de
problemen van de derde wereld. Bij steeds meer
jongeren blijft het niet bij woorden, wat blijkt uit
de steeds groeiende groep die een aantal jaren in
de ontwikkelingslanden gaat doorbrengen
Wanneer er konkreet weinig rezultaat geboekt
wordt, heeft de kontestatie toch de verdienste het
probleem in het brandpunt van de aktualiteit ge-

bracht te hebben en het westen gpwf7PTi <•• '--'^bpn
op zijn enorme verantwoordeliikheiu
Dat de jeugd de motor is van de ontvoogü ngsbewegingen in Tsjecho-Slovakije voor een menselijk
socialisme tegen de russische dwingelandij in van
het gewone ierse volk van de Basken in Spanje en
Frankrijk, van de kleurlingen in de V S ot m ZuidAmerika is een gekend feit. Leidende ideeën zijn
een vrijheidsnationalisme en een humanistisch socialisme, die samengaan
Verre van mij nu te gaan beweren, dat al deze problemen enkel voor de kontesterende jongeren werden of worden aangeklaagd In eik gevaJ hebben zij
toch duidelijk onder de aandacht gebracht dat onze
geïndustrializeerde samenleving berust op nrincipes van winstbejag en bezit, op een 19e eeuwse
egoïstische, individualistische mentaliteit zonder
reëel gemeenschapsbesef omdat onze maatschappij
nu eenmaal geëvolueerd is uit de vorig-eeuwse liberalistische jungle, waar vrijheid van de enen
willekeur en voor de anderen de grootste onvrijheid betekende.
De vorige generaties hebben materiële weivaart
voor d® meesten onder ons veroverd welvaart die
een primaire voorwaarde is voor de ontplooiing
van de mens Maar daar mogen we niet blijven bij
stilstaan. Met ieder zijn huisje, teeveetje en Tutooty is de kous niet af Het kernprobleem lisTt in het
feit dat de welvaart gesocializeerd werd altans in
grote mate, maar niet de macht de strukturen,
kortom de maatschappij die nog gegrondvest is op
het 19e eeuws patroon.
Nu moeten we leren leven met die welvaart om
ons niet te laten overspoelen door een overvloed
van konsumptiegoederen en statussimbolen die ons
door geraffineerde reklametechnieken worden aangesmeerd, om ons niet te laten afstompen door de
welvaart, wat b.v. in de V.S. een reëel gevaar blijkt
te zijn.
Wij hebben de opgave het enorme produktieapparaat te leren beheersen, willen wij zelf niet het
slachtoffer worden van de moloch die wii zelf in
het leven geroepen hebben
Wij moeten leren ekonomische groei te verzoenen met een fizisch en psichisch leefbare wereld !
vrijwaring van de menselijke persoonlijkheid tegen
geraffineerde technieken die de mens trachten te
manipuleren, tegen verregaande indringing in zijn
privacy..

ONZE OPGAVE
Het volksnationalisme is een stroming die mee
evolueert met de tijd, gewoon omdat ment en gemeenschap waarvan het de ontplooiing en de zelfrealizatie nastreeft, in een bepaalde tijd leven tijd
met een tipische problematiek.
Daarom mogen wij ook deze misschien niet tl«
pisch Vlaamse problematiek, maar die toch zeer
nauw verbonden is met het welzijn van de vlaamse
mens en van het vlaamse volk niet voorbijgaan.
Net zoals de vlaamse beweging ook steeds geant»
woord heeft op de eigentijdse noden .
Ongetwijfeld kunnen wij enkel aan een nieuwa
toekomstgerichte politiek doen, wanneer wij de
voor ons volk zo levensnoodzakelijke eigen politieke strukturen veroverd hebben waarin het zichzelf
eindelijk zal kunnen ontplooiïen.
Maar dan mogen we ons daar niet mee tevreden
stellen. Integendeel, dan pas begint de opbouw van
een nieuw en beter Vlaanderen, in plaats van het
oude Vlaanderen-a-papa
Anita VIAENB

de

haar

schande
van
Warschau

orde
stierven op zeer jeugdige leeftijd als gevolg van een inaktief
leven en seksuele uitspattingen, zodat de vrouwen geregeld
het bewind voerden. Vanachter
gordijnen !

als
zesde
zintuig
Van mevrouw Curie weet
iedereen wel dat zij de hoogste trappen van het wetenschappelijk denken bereikte en
dat zij de mensheid onschatbare diensten heeft bewezen,
m a a r wie weet nog, dat zij geweigerd werd aan de universiteit van haar
geboortestad
Warschau, omdat zij « m a a r »
een vrouw was en de universiteit uitsluitend mannelijk gebied ? Gelukkig maar studeerde zij aan de Sorbonne, maar
hoeveel Curies zijn er in de
loop van de geschiedenis niet
reddeloos verloren gegaan en
welke
onschatbare
bronnen
van energie en genie zijn niet
opgedroogd, omdat de dragers
er van vrouwen waren ? Dat
mevr. Curie haar « pappenheimers » wel kende bewijst deze
anekdote.
Toen zij een geleerd gezelschap mannen moest toespreken, bemerkte zij overal de
nauwelijks verborgen spotlachjes, de ironische blikken, het
scepticisme. Plots onderbrak zij
h a a r lezing met de kwazi-onschuldige opmerking, dat de
das van een knappe man in de
zaal was scheefgezakt. En meteen grepen alle mannen naar
hun das !
Dat de vrouw ook op andere
gebieden dan de literatuur en
de wetenschap kan schitteren,
heeft J.S. Mill ontegensprekelijk met hi.storische feiten aangetoond. En wel op een gebied,
dat de man haar helemaal niet
gunde : heersen en regeren !

De vrouw heeft de macht
nooit gegrepen. Wanneer zij regeerde was h e t te danken aan
haar voorname afkomst of aan
het lot, dat haar, wegens het
overlijden van haar echtgenoot,
het regentschap in de hand
speelde.
De lijst van eminente, regerende vrouwen is zeer lang.
Wie h e r i n n e r t zich niet de koninginnen Elizabeth I en Viktoria ? Of Maragareta van Parma en Margareta van Oostenrijk, Op wie Karel V een beroep
deed ? Maragareta van Oostenrijk was beslist een der beste
politiekers van haar tijd.
Toch komen de meest treffende voorbeelden van regerend e vrouwen uit Indië. Als er in

de ene of andere pi'incipauteit
op een sterke en ekonomische
wijze werd geregeerd, als de
orde werd gehandhaafd zonder
druk, als de kuituur een hoge.
vlucht neemt en de bevolking
welvarend is, mag men ervan
overtuigd zijn dat er drie op
vier keer een vrouw regeert.
Welja, in feite mocht er geen
vrouw in Indië regeren, m a a r
wel het regentschap waarnemen zolang de erfprins minderjarig was. Vele prinsen

Want deze prinsessen mochten nooit in het openbaar worden gezien : dat bleef het voorrecht van de echtgenoot en de
familieleden !
Daarbij moet men bedenken,
dat de meeste prinsessen niet
konden lezen of schrijven, w a t
alleen m a a r pleit voor h u n natuurlijke aanleg voor regeringszaken. Heeft de vrouw een zesde zintuig voor orde ? Is zij van
n a t u r e uit niet konkreter ingesteld en staat zij dus m e t beide
voeten niet steviger op de
grond ? En zal zij, als regerende vrouw, niet m e t meer doorzicht de juiste personen kiezen
om zich te omringen ?
Aangenaam of niet voor de
maii, de schrijver Vd.A ü 'Hollands Glorie », J a n de Harlog,
heeft eens in een vraaggesprek
bekend : « Waar wij, mannen,
uren nodig hebben om te palaberen, daar heeft de vrouw
reeds lang h e t antwoord m e t
het h a r t ! ».
Is het dan redelijk te geloven, dat vrouwen die wel in
staat zijn regeringszaken te behartigen, niet gekwalificeerd
zouden zijn voor andere dingen ? Als men aanvaardt, dat
bepaalde vrouwen even bekwaam zijn geweest als de
mannen in het bewind van een
land, waarom zouden zij dan
niet even kompetent zijn als
administrateurs, als rechters,
als bestuurders van maatschappijen, als managers van openbare instellingen ?
De ware reden ligt voor de
hand. Prinsessen zijn door h u n
rang boven de massa verheven
en minder bepaald door hun geslacht. Voor prinsessen golden
geen taboes. Prinsessen misstond het niet zich m e t politiek
te bemoeien. Zij hadden de gelegenheid hun natuurlijke belangstelling vrij te kultiveren
en alleen de dames van regerende families bezaten een zekere gelijkheid wat betreft ontwikkeling en vrijheid. Precies
in deze gevallen werden geen
vrouwen gevonden, die minderwaardiger bleken dan de man.
Juist op het gebied, waar
de vrouwelijke hoedanigheden
konden getest worden, bewezen zij van het goede hout te
zijn.
De voorbeelden werden trouwens talrijker in de 19de en
20ste eeuw, zowel op kreatief
als op wetenschappelijk gebied.
Een opsomming zou te ver leiden, maar zeker is, dat de vrouwen, bewust van hun waarde,
eindelijk mogen en kunnen bewijzen, dat zij e v e n w a a r d i g e '
partners zijn.
Hilda U.

J
In verschillende
bladen verschijnt regelmatig een
advertentie
van een groot automerk waarbij bovenstaand plaatje te zien
is. Meneer werd achter aangereden door natuurlijk : een urouwelijke
bestuurder.
Hoe kan het anders ? Alhoewel
haast
iedereen weet dat het op een legende berust dat
vrouwelijke
bestuurders meer auto-ongevallen zouden veroorzaken dan mannelijke en iedereen weet dat het juist andersom is vinden
sommigen het nog steeds de moeite deze legende in ere te
houden. Samen met alle vrouwen die niet akkoord gaan met deze
reklame, die de werkelijkheid
vertekent, protesteren ook wij S

In Amsterdam is'de akteegroep « De dolle Mina » druk doende.
De dolle Mina's zijn een groep vrouxven en mannen die het
niet wegsteken dat ze voor de emancipatie van de vrouw
zijn.
De groep haalde haar naam bij de in de vorige eeuw
levende
Wilhelmina
Drucker, een emancipatievoorvechtster.
De aktie
moet het voorlopig 'van de straat hebben waar ze heelivat
« toeren » uithaalt o.a. het naroepen van jonge bruidjes op de
weg naar kerk en stadhuis. Het ontvoeren van heren enz. De
aktiegroep « De dolle' Mina » toil oofc wat konkreets : gratische
kribben voor babies, gelijk loon, openbare w.c.^s voor
vrouwen
enz. Wie het mocht interesseren
kan dokumentatie
bekomen
bij « De dolle Mina y>, Nieuive Keizersgracht
19,
Amsterdam.

Van het S-O.S.-Natuurjront
is er heelwat nieuws. De mensen
die het in 1968-69 klaarspeelden
't Peerdsbos te redden
hébben'
nu een kampanje op touw gezet voor het behoud van het no/tuurschoon van de Boven-Lesse
dat bedreigd wordt door het
plan van een stuwdam. Langs officiële zijde tracht men de tien
geboden van de natuurvriend
te verspreiden.
1. Besclierm de
natuur ; 2. Eerbiedig alles wat leeft, het leven is heilig ; H. Veroordeel gift, klemmen en vallen allerhande ; 4. Help de dieren
waar het hoort ; 5. Ontzie akkers en gewassen : 6. Bezoedel
nooit bronnen en beken ; 7. Behoed voor brandgevaar . S Behoud de schoonheid van uw tand : 9. Verstoor de stilte nie^ :
10. Onderricht op uw beurt natuurbescherming.
Daar is el wat
mee te doen, zouden we denken...
zelfs heel, heel veel I

Onder deze nieuwe benaming is het tijdschrift « H a r o p » van het Algemeen Nederlands Zangverbond dit jaar van wal gestoken,
dat in 1948 onder zeer bescheiden vorm en
omvang zijn eerste schreden als muziektijdschrift zette. In het eerste n u m m e r van het
« Vlaams Muziektijdschrift» verantwoordt dr.
jur. Valeer Portier, algemeen A.N.Z.-voorzitt e r deze verandering. « Harop » zelf evolueerde van een soort huisorgaan van het A.N.Z.
n a a r een vereni'gingstijdschrift, waarbij geleidelijk nieuwe rubrieken h u n intrede deden.
Het j a a r 1967 betekende een belangrijke kent e r i n g : van verenigingsorgaan werd « Harop »
een werkelijk muziektijdschrift, omdat vanaf
dit j a a r het algemeen muziekleven grondig en
uitvoerig werd besproken en behandeld in
allerlei rubrieken. De nadruk werd gelegd op
het werk van vlaamse komponisten en van de
belangrijkste gebeurtenissen in het vlaamse
muziekleven.
In het licht van deze ontwikkeling beantwoordde de titel niet meer aan de nieuwe opvatting
en werd derhalve besloten de vlag de lading te
doen dekken met voldoende sprekende kleuren.
Dr. Portier wijst in verband met deze expansie
van het blad vooral op het aandeel van A.N Z.ondervoorzitter prof. G. Van Damme en van redsktiesekretaris Heughebaert. Met deze expansie,
tans bevestigd door een beter passende naam,
wil het A.jSl Z. bewijzen dat het oog heeft voor
de evolutie. Het is de bedoeling « Vlaams Muziektijdschrift » uit te bouwen tot het enige, volwaardige muziektijdschrift in Vlaanderen, dat
ook in het buitenland een zekere faam zou verwerven. De bazis daarvoor is nu gelegd. Tot slot
spreekt de A.N.Z.-voorzitter er zijn vertrouwen
over uit, dat deze taak tot een goed einde zal gebracht worden.
Het eerste nummer van het vernieuwde tijdschrift getuigt qua opvatting van klassieke degelijkheid, zowel naar inhoud als naar opvatting.
De « piece de resistance » wordt ontegensprekelijk gevormd door de uitgebreide kennismaking
met de persoon en het werk van de komponist
Marcel Poot, in de reeks « Ontmoetingen » van

Vlaams
muiieklijdschrifl

de hand van Hugo Heughebaerï Deze te Vilvoorde in 1901 geboren toondichter wordt door
vele muziekkenners als een der belangrijkste
vlaamse komponisten van heden beschouwd omwille van zijn eigen stijl, de klassiek-moderne
taal en de universele kwaliteiten. Marcel Poot
is tevens een gewaardeerd muziekpedagoog, die
overigens van ons muziekonderricht geen kwaad
woord kan horen en aan de hand van voorbeelden zelfs getuigt dat onze konservatoria op gebied van muziekonderwijs helemaal niet op het
buitenland ten achter zijn. In het feit dat zoveel buitenlanders bij ons hun licht komen opsteken ziet hij de bevestiging van deze opvatting.
Marcel Poot, die in menig opzicht een neoklassicist is, vindt het spijtig dat men hem op
grond van bepaalde werken, nochtans wereldsuksessen, teveel verslijt voor een « breugeliaanse
figuur » in de muziek terwijl hij toch kan bogen
op heel wat strenger en gebonder opgevatte
kompozities. Een komponist heeft zelfs eens betoogd dat Marcel Poot onder de optimistische
toondichters sinds Joseph Haydn de ernstigste is.
Een andere bijdrage in dit eeiste nummer, die
ook de leek zal interesseren is het artikel van dr.
René Bernaid Lenaerts over « Erasmus en de
muziek ». Omwille van de preciesheid en het
gezag; van de auteui verdienen Erasmus' beschouwingen over de muziek zeker de aandacht van
de kultuurhistorikus en de muzikoloog. Hoewel
Erasmus in de muziek van zijn tijd - ook zonder
tekst - een zeker trivialiteit onderkende was hij
van mening « dat de jonge meisjes gewend geraken aan deze muziek en daarin geen gevaar
voor de goede zeden bestaat ».
Het nummer bevat behalve de hoofdbijdragen
nog een uitgebreide rubriek boekbespreking,
grammofoonplatenrubriek, tijdschriftenspektrum,
allerlei berichten over het binnen- en buitenlands muziekleven, een koncertkalender voor februari, koor- en verenigingsleven, koorprogramma's op de B R.T. en een overzicht van de
A N Z -aktiviteiten.
« Vlaams Muziektijdschrift t, maandblad, verschijnt niet in juli en augustus, 20 fr per los
nummer, 120 fr. jaarabonnement,
postrekening
nr. 963.36 van het A.NJZ., 2000 Antwerpen, Oudaan 22-24

DAT MOET U...
... beKIjKen...
• In het kader van de tentoonstelling in het brusselse
paleis voor Schone
Kunsten
« 1000 jaar japans toneel »
worden
allerlei
manifestaties inpericht. Men kan er
dagelijks om 15 en OTU 18 30
u. en 's zaterdags en 's zondags om 10 30 u en om 16 u.
in de laatste zaal
kleurenfilms over No, Kahoeki en
Boerakoe zien. Elke donderdag worden van 15 tot 17 u.
hloemenhoeketten
gebonden
aan de ingang van de tentoonstelling,
evenals op zaterdagen 21 febr en 14 maart.
Op 6 maart om 20 30 u. voert
mejuffer
Soeaakoema
aan
de inaang traditionele
dan/sen uit en
kommentarieert
er de belangrijkste
Japanse
dansvormen. Elke
woensdag
van februari en elke zaterterdag van m,aart
kunnen
de jongeren
van 7 tot 25
jaar in jeugdateliers
hun
scheppend
vermogen
ontplooien onder de leiding van
werkleiders : voor de nederlandstalige jeugd van 10 tot
12.30 u. en van 14 tot 15.30 u.
In een « rustzaal » ten slotte kan de bezoeker
genieten
van een Japans dekor, een
tv-uitzending
en van klassieke en vovulaire iavanse muziek Een reis Brussel-Osaka
(wereldtentoonstelling)
wordt geschonken
door de
Sabena. Deze reis wordt onder de bezoekers
verloot.

• Individuele
tentoonstellingen in het paleis
voor
Schone Kunsten f e Brussel:
Günter üecker,
West-Duitsland, Palermo
(wandschilderingen) en Gerhard Richter (schilderijen)
alle drie
tot 1 maart
• Wat volgt kunt U bekijken als U kans hebt
even
naar Parijs over te wippen.
Einde januari werd in het
Louvre een
tentoonstelling
« kunst en beweging » geopend, een verzameling
van
de meest markante
« sneZheidsmonsters
» van heden
en verleden Tussen de « Mona Lisa » en de « Venus van
Milo» zal de «Bolid Designy>tentoonstelling
de meest fantastische
renwagens
benevens de motoren,
koetswerken,
plannen
en foto's te
zien geven. Behalve
deze
snelheidsduivels
wordt
een
prachtige
verzameling
his-'
torische wagens in een speciaal kader
tentoongesteld.
De motorizering
deed haar
intrede in het
muzeum...
E. Coornaert, professor aan het College de
France en lid van de Académie des Inscriptions et Belles Lettres in Parijs, geboortig van
Hondschote (in Zuid-Vlaanderen) heeft eind
j a n u a r i een boek uitgegeven over de geschiedenis van de Westhoek. Hiermee bedoelt hij
de streek tussen de Zee, de A en de Leie, in
grote t r e k k e n de nog enigszins vlaams gebleven streek. Deze «Histoire de Flandre» van 405
blz. is voorzien van 31 illustraties, drie kaarten en twee buitentekstplaten in k l e u r e n
(prijs 51 F F ) . Uit het voorwoord dat in « Journal des F l a n d r e s » van Sint-Winoksbergen
verschenen is op 11 januari vernemen we, dat
de historikus die z'n naam gemaakt heeft met
« La Sayetterie k Hondschoote », uit aanhankelijkheid aan z'n streek dit werk geschreven
heeft : « J e tiens k cette t e r r e comme u n arbre a la sienne par ses racines ». (Ik hou van
deze grond als een boom van z'n grond houdt
met al z'n wortels). Ook al is het boek niet
zo wetenschappelijk opgevat, toch heeft Coornaert m e t zorg alle bestaande werken geraadpleegd. Over de eigenaardige pozitie van
Zuid-Vlaanderen zegt Coornaert ongeveer het
volgende : deze streek heeft zich, dank zij de
drie vroegere eeuwen voorgeschiedenis, in de
laatste drie eeuwen weten in te passen in z'n
nieuwe staat Frankrijk, m a a r is ook dank zij
die voorgeschiedenis volkomen zichzelf gebleven, en deze eigenheid heeft zich uitgedrukt
in z'n taal. Daarom wijdt de schriiver ook biezonder veel aandacht aan de geschiedenis van
het onderwijs en aan z'n taal, die hij nu eens
notre dialecte noemt, dan weer (tussen aanhalingstekens) « n o t r e langue».

züidvlaaaderen

Op 11 januari vond er in Belle een goed
georganizeerd en keurig verzorgd Vlaams
Driekoningenfeest plaats. De Kadullen hadden al hun vrienden uit de omgeving m a a r
ook van over de grens uitgenodigd om, onder
het eten van de koningstaart en het verkiezen
van een eigen koning die meteen gekroond
kon worden met een ter beschikking gestelde
vergulde kroon, te genieten van jolige volksdansen en vlaamse volksliederen van eigen
bodem Ze oogstten vooral sukses met b.v
het in zuiver Nederlands ge7ongen Kareltje,
Kareltje ; want een zuivere uitspraak krijgen

sommigen mee in de nederlandse kursus gegeven door Walter Verdonck u i t Loker, de
anderen komen er wel toe dank zij het feit
dat ze nog h u n vlaamse dialekt kennen. Aan
een tafeltje naast ons zat zelfs een jonge
vrouw heel w a t liedjes mee te zingen. Op h e t
eind van het feest trok een heuse Driekoningenstoet door de zaal, van tafeltje tot tafeltje,
terwijl ze heel zachtjes het Belse Driekoningenliedje zongen en nieuwjaarswafels uitdeelden.
Een echte Driekoningenstoet m e t draaiende
ster en het vermelde lied (« Daar k w a m e n
drie keuningen met ene ster, van 't vremde
lande van al zo ver ») trok ook dit jaar nog
door de streek van Belle, Steenvoorde, Kassei
en de dorpen tussenin. Een zekere Deturck
uit Meteren zet de traditie (hoeveel eeuwen
oud ?) met veel sukses voort. Vroeger is de
O.R.T F. uit Rijsel nog wel eens een opname
ervan komen maken. Ook Radio Kortrijk
heeft dit jaar het lied uitgezonden in z'n programma « Grensland » onder leiding van V.
Arickx Onze tv zou ook wel eens een reportage mogen maken ( b v . voor « Echo ») van
dit unieke volksgebruik in het nederlandse
taalgebied.
Wie bmnenkort een andere vlaamse « happ e n i n g » wil beleven in Zuid-Vlaanderen,
moet eens n a a r het vlaamse toneel van Flor
Barbry gaan kijken b.v. in Ekelsbeke op 22
m a a r t w a t dichter bij Houtkerke, vlak over
de grens « Antje » wordt natuurlijk in het
zuidvlaamse dialekt opgevoerd.
Ook in andere gewesten van Frankrijk is
het regionalistisch streven weer sterker geworden, zelfs in Normandië. Een vlaamse
vriend die daar woont, stuurt m e een knipsel
uit een illustratie waarin sprake is van het
bewaren van de oude tradities rondom de
normandische vlag met de twee gouden luipaarden op rood veld. Het volk is hetzeldfe
gebleven, lezen we : la race est la méme, plus
OU moins matinee de sang viking. Niet te verwonderen dat de zuidvlaamse jongeren zich
hier en daar bewust gaan worden van h u n
eigenheid. We denken o m . aan een Francis
Persvn die we voor kort mochten ontmoeten
in Duinkerke, en die z'n overtuiging niet onder stoelen of banken stak.
C.M.

•••

horen

•••

• We herinneren
er nogmaals aan dat op vrijdag 27
februari
a.s. om 20.15 het
koncert begint, gegeven
in
het brusselse
paleis
voor
Schone Kunsten,
door het
Limburgs
Simfonie-orkest
onder
leiding
van
André
Rieu en met de
medewerking van de violist Geoi'ges
Octors. Worden
uitgevoerd
werken van Beethoven
Sibelius en Ravel. Dit koncert wordt alle
Vlamingen
aangeboden door het Vlaams
Onderwijscentrum
Brussel
en de opbrengst ervan komt
ten goede aan de vlaamse
scholen in Brussel
Hoofdstad. Kaarten (80, 65 en 40
fr., rangverhoging voor scholen en groepen) te bestellen
VOC. Troonstraat 125, 1050
Brussel, tel. 02/139160, postrek. 154368.

•••

weten

•••

% In plaats van de van het
Nederlands
Toneel
Gentrogramma geschrapte « De
dioot » worden reprises gespeeld. Hernomen
worden
« Een dag uit de dood van
Pietje Snot » van
Nicholas
op 28 februari, 1,2,5 7 en 8
maart en « De Jongens » van
Mart Crowley, op 14, 15, 16,
19, 21 en 22 maart.

f
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het anarchisme als politiek verschiinsel
Van dr. A.L. Constandse die in 1938 een boek
schreef over de « Grondslagen van het anarchisme »,
verscheen bij de uitgeverij Kruseman te Den Haag een
studie over « Anarchisme van de daad », waaiin hij de
anarchistische verschijnselen van 1848 tot heden behandelt. Het betreft hier dus niet zoals in zijn
« Giondslagen » een uiteenzetting over de teoretische
bazis van het anarchisme. Het ligt niet in de bedoehng
van de auteur, een uiteenzetting te geven van de idealen en principes van de grote leiders en profeten van
het anarchisme - Bakoenin, Proudhon, Kropotkin,
Reclus, Domela Nieuwenhuis, Tolstoi e.a.m. - maar
wél wil hij een overzicht ^even van de houding en de
akiiviteiten van de anarchisten in de '«"schillende re>ohitionaire perioden en situaties, sedert de omwentelins>en van 1848 tot in de huidige provo-, APO - en
« eniagés » - verschijiuelen.

In « Anarchisme ^an de daad » wordt derhalve de
nadiuk gelegd op de rol die de anarchisten gespeeld
hebben bij de revoluties in Frankrijk en Ruslana, tijdens de pan]se kommune en in de spaanse burgeroorlog. Daarnaast zijn er ook de individuele daden, voor
zover zij een werkelijk-historische betekenis gehad
hebben : vanaf de politieke moordaanslagen tot het
lijdeli|k vei/et.
En tenslotte raakt de auteur ook de rol en de betekenis aan van het anarchisme in de bevrijdingsoorlogen der vroegere koloniale gebieden en in de jongste
bewegingen voor een « direkte demokrate ».
Zonder - zoals reeds gezegd - een teoretische uiteenzetting te willen geven, wiidt de auteur toch twee
hoofdstukken « Herleving van een teorie » en « Filozofie der vriiheid » aan de grondtrekken van een politieke leer, waarvan de teorieën zo veelzijdig zijn en
vaak zo uiteenlopend, dat zi) met elkaar wel eens in
tegenspraak komen. De grote momenten waarin het
monarchisme zich gelden deed waren vooreerst de revoluties van 1848 en de parijse kommune. Vóór Marx'
ideeèn het socialisme eenzijdig zouden beïnvloeden en
oiicnteren, was de sociale beweging s.terk door mannen
als Proudhon en Bakoenin getekend, en het is pas tenge\olge van alleilei omstandigheden dat Marx - die
allesbehalve vriendelijk was voor de eerst genoemden ziin ideeën kon doorzetten De lasterkampagnes van
Maix en zijn aanhangers o.m. tegen Bakoenin zijn
allesbehalve een proper kapittel in de geschiedenis van
het socialisme. Marx, die de revoluties van 1848 nog
als burgeilijk had bestempeld, kon zich echter moeilijk
disiancicien \an de kommune \an 1870, hoezeer die
ook dooi Pioudhons Nolgeliiigtn was beïnvloed altans
bi) de aainaiio • de annuhististhe geleetde Elie Reclus 701I bij het uitueikon van een aantal maatregelen
een belangii|k aandeel hebl)en.
Een tweede faze wa.uin het anaichisme als politieke
faktor aan bod komt, is de periode van het terrorisme.
De « tiiannenmooid » weid - en wordt nog - vaak door
de meest dixeise ideologieën en geestesstromingen
( zelfs door het kristendom ) tot op zekere hoogte
goedgekeurd. Een eerste golf van politiek terrorisme
ontstond in Rusland. De door Bakoenin beïnvloede
beweging der « narodniki » en Kropotkin wezen wel
het gebruik van geweld af, maar konden moeilijk de
aanslagen helemaal afkeuren. Hun toppunt bereikten
deze aanslagen in de moord op Alexander II. Zij verminderden daarna en de sociaal-revolutionairen richt- .
ten zich meer op stakingen en demonstraties, op hef
in beweging brengen der volksmassa, waarbij zij de
idee van federale Vaden-republiek ontwierpen die later
door de bolsjevistische parlij werd gemonopolizeerd
Maar niet alleen in Rusland grepen aanslagen plaats.
Vele dezer aanslagen ware echter slechts van zeer ver

(onder)mensen
Geert Grub is altijd een non-kontormist geweest, iemand die de maatschappij « kontesteerde » in vi^at zij aan onrechtvaardigs en onwaars manifesteert.
Ook in dit boekje brengt hij heel w a t
« stoute » waarheden naar voren en
dwingt
zijn
rechtvaardigheidsgevoel
hem zowel naar links als -echts zijn
scherpe pen te richten Wel gebeurt het,
dat de auteur de zaken wat te .sterk
simplificeert, dat hij wel eens een gevolg voor een oorzaak neemt Maar .iet
is wel eens interessant een aantal feiten en feitjes in het scherpe licht te
zien van Grubs verontwaardiging : het
mag voor menigeen een heilzame schok
betekenen en een aanmaning tot nederigheid en tot nadenken
Geert Gruh « De Wereld en zijn (on^
der)mensen
». Bij de schrijver.
Heide.
20 fr

musketiers
Bij de uitgeverij Desclée-De Brouwer
verschenen de vorige jaren telkens één
klassieker uit de wereldliteratuur, speciaal voor de jeugd bewerkt en zeer
mooi uitgegeven, met talrijke illustraties. Vóór twee jaar kwam « Robinson
Crusoe » uit. Vorig jaar was het « Gulliver » van Jonathan Swift. Dit iaar
verscheen in eenzelfde grootformaatband, in linnen gebonden en voorzien
van een groot aantal illustraties, een
prachtige bewerking van het beroemde
boek van Alexandre Dumas « De drie
Musketiers » De nederlandse tekst is
van J o Gisekin.

of helemaal niet door anarchistische ideeën geinspireeid. Een van de bekendsten onder deze terroristen
was Ravachol.
Benevens m grote revoltes en in spektakulaire daden
van terrorisme, waren de anarchis.tische ideeèn of motieven ook aanwezig in individuele houdingen en teorieën, zoals in het individualisme van Max Stimer, Ben- ,
jamin Tucker ; in het lijdelijk verzet en de afkeer der ,
civilizatie zoals zij tot uiting komt bij Thoreau ( die
Fredeiik van Eeden inspireerde voor zijn kolonie Walden ), bij Tolstoï en zijn kritiek op de staat, in de
burgeilijke ongehoorzaamheid van Gandhi, in het sindikalisme in zijn aanvangsstadium ( later zou het
reforinisme het in de vakbewegingen halen ) en in
een zich op vele wijzen uitend anti-militarisme. Belangrijk is zowel de russische revolutie als de spaanse
burgeroorlog om de verhouding te zien tussen het
staats-socialisme der kommunisten en de anarchistische
bewegingen : in beide gevallen werden de laatste door
de eersten dikwijls bloedig opgeruimd.
De auteur wijdt ook een hoofdstuk aan de naoorlogse - gedeeltelijk reeds tot het verleden behorende uitingen van verzet tegen de maatschappij, zoals zij bij
rovo's, APO en franse mei-revolte tot uiting kwamen
oewel wij ook hier het « anarchisme als idee » bij de
deelnemers en bij de meeste aanvoerders wel met een
korreltje zout moeten nemen : vaak vertoonden deze
groepen na koite tijd kenmerken van de door hen zo
gehate autoritaire maatschappij en bleek de leuze der
direkte demokratie voor allen behalve voor henzelf
geldig
In het laatste hoofdstuk - dat over de anarchistische
tendensen in de Lage Landen - treffen we naast bekende namen als Domela Nieuwenhuis en de later naar de
sociaal-demokratie overgegane Gesar De Paepe ook namen aan van minder-bekenden. De vlaamse anarchist
Jan Pellering, aan wie Julien Kuypcrs een biografie
wijdde, vinden wij echter niet vermeld.
« Anarchisme van de daad » biedt de lezer een uifgebreid overzicht over de aktiviteit van groepen, bewegingen en personen die zich - de enen minder, de
anderen meer -_door anarchistische teorieën lieten lei*
den, waarbij wij « anarchisme » niet moeten verstaan
als een sinoniem van wanorde, maar als een opvatting
over de individuele en sociale vrijheid die men als
extreem of utopisch beschouwen kan maar die niettemin van een konsekwent doordenken van het vrijheidsbegrip gefuigL
De relatieve zwakheid van het anarchisme in de politieke machtsvorming neemt niet weg, dat het als idee
meer dan een eeuw lang invloed op het politiek leven
heeft uitffeoefend, hoewel de vmchten van de door
zijn idee geïnspireerde aktie meestal door de meer autoritaire bewegingen geplukt werden .

E

Een boek van avontuur en strijd is
« De drie Musketiers » zeker, m a a r het
bezit ook, bij alle fiktie, een historische
bazis en zowel de personages als een
aantal gebeurtenissen staan geschiedkundig geboekstaafd. De jeugdige lezer krijgt een kleurig beeld v a n de periode van Lodewijk XIV en Richelieiu
Een speciaal hoofstuk is gewijd aan
« het dossier van de drie musketiers »,
waarin naast ontstaansgeschiedenis v a n
het boek ook de historie der franse musketiers in het kort wordt weergegeven.
Een boek dat zowel omwille van zijn
inhoud als omwille van de prachtige
uitgave zich uitzonderlijk leent tot geschenk voor onze jongeren.
« De drie musketiers ». Alexandre
Dumas.
Nederlandse
bewerking
Jo Gisekin • W2 hl^ neh ?Q'^ ^•^

zaratoestra
riet eerste deel v a n het meest-bekende werk van Nietzsche verscheen in een
handige pocket in nederlandse vertaling van Karel Rossie. Dit « boek voor
iedereen en niemand » heeft nog niets
v a n zijn frisheid én zijn betekenis verloren. Na de aanvallen op Nietzsche, na
de pogingen tot ontmitizering blijkt hij
nochtans nog steeds even aktueel en
eyen intrigerend Voor een kennismaking of een wederontmoeting met het
w e r k van deze schijnbaar meest-kontroversiële der moderne wijsgeren, in
dit 125ste jaar na zijn geboorte, is dit
eerste deel van zijn « Zaratoestra » in
nederlandse vertaling een enige gelegenheid.
F. Nietzsche : « Zo sprak
Zaratoestra ». Deel 1. Oranje, Wilrijk. 114 hlz.,
66 fr.
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onze selektie
Zaterdag 14 februari
l?u:BKUSSELNED.
Van bezetting tot bevrijding
(hedendaagse
geschiedenis).
21u40 : BRUSSEL NED.
Echo.
19u30 : BRUSSEL FRANS
Le jardin
extraordinaire.
20u30 : BRUSSEL FRANS
A night to remember
(speelfüm
over de
Titanic).
18u35 : DUITSLAND 1
De laatste wüde dieren van Europa.

tv - tv - tv - tv -

f* ' "* " i l

Z o n d a g 15 februari
19u30 : BRUSSEL NED.
S.O.S.-Natuur
(oude bomen moeten niet
sterven).
20u40 : BRUSSEL N E P .
Wij, heren van Zichen-i.
22ul5 : BRUSSEL NED.
Kort geknipt (korte
films)
12uI5 : BRUSSEL FRANS
Face a la presse.
20u3.5 : NEDERLAND I
De hallade van de
Zuiderzee,
M a a n d a g 1 6 februari
21u50 : BRUSSEL NED.
De prins en de beer het
teater uit Praag).

2IulO : NEDERLAND 1
Alma Maler (tv-film over het studentenprotest
aan de
universiteiten).
20u30 : FRANKRLTK 2
Le soleil se léve aussi
(speelfilm
naar de roman van
Hemingway).

*,öi|Wtfl"l'nliJ?Ji!l

Een show voor fotigeren
zanger van de meezinger

popperk

met Vincent Edwards,
« Thanks ». Woensdag
Ned.

een bekende uit « Hair » en de
18 februari om 20u25, Brussel

D i n s d a g 1 7 februari
20u30 : BRUSSEL NED.
Seinen over het water
(dokumentaire ov«r de taal- en
leefgewoonten van
meeuwen).
21u30 : BRUSSEL NT'D.
De grap (tsjechische
fthn).
21ulO : NEDERLAND 2
Voor de vuist weg (Willem
Duys).

K+ K
Kijk en Kook is één van die roetineprogramma's waar je als kritikus eigenlijk weinig aandacht aan besteedt, maar
die toch stoelen op een vast kijkerspubliek. Niet in het minst omwille van
John Bultinck en de manier waarop
deze advokaat voor lekker eten pleit.
Komt daarbij dat Paula Semer telkens
haar best doet om interessante gasten te
mviteren. In het komend seizoen kunnen we alvast eten m e t Eddy Merckx
en Liesbeth List.

GROENE B.R.T.

BART
Bart Vande Laar is een vlotte jongen.
D a t hadden de kijkers vroeger reeds
b e m e r k t die regelmatig op autorama
afstemden. Sinds kort prezenteert Bart,
die vroeger dj was bij radio Luxemburg,
nu ook Pop-eye. Ik vind hem simpatiek
omdat hij het sober en zakelijk houdt.
De meeste van die jongens zouden onmiddellijk zelf de show willen stelen
door hoogst interessant alle aandacht op
zichzelf te willen vestigen. Alzo niet
Bart. Op een bijna egale toon geeft hij
een kommentaar bij de groepen die
gaan optreden. Alleen het hoogstnodige
m a a k t hij ons diets. Voor de rest houdt
hij zich op de achtergrond. Wat wij op
de B.R.T. weer niet gewoon zijn.

Maandag hield de B.R.T. een perskonferentie waarop zij de pers in het
lang en het breed op de hoogte bracht
van haar plannen in verband met haar
«ieder plant een boom »-aktie op "21
maart. De B.R.T. wil vooral het grote
publiek er regelmatig aan herinneren
dat er wat moet gebeuren om het gestoorde evenwicht in de n a t u u r te herstellen. Ze koos daarom het aanplanten van boompjes alhoewel zij de andere facetten van de natuurbescherming
niet wil verwaarlozen. Toch meende ze
zich op een onderdeel speciaal te moeten
toeleggen, kwestie van effiëntie. Er
worden werkelijk geen kosten gespaard
( + 750.000 fr.) en de vaste wil iets te
bereiken bezielt de inrichters merkbaar.
De B.R.T. wil zelf niets ondernemen,
enkel de bevolking aansporen en hel. pen bij- het vormen van «groenkomitees» die tot het planten moeten overgaan. Alle inlichtingen zijn te bekomen
bij het aktiekomitee Boomplantdag, lokaal 289, Brouwerijstraat 162, 1050 Brussel. Reeds 300 groenkomitees werden
opgericht en nog dagelijks komen er
nieuwe bij. Hopelijk schieten er veel
groenkomitees wortel in gans Vlaanderen.

W o e n s d a g 1 8 februari
20u55 : BRUSSEL NED.
Panorama.
21u40 : BRUSSEL NED.
De afstammelingen
(van de koningin van Saba).
22u : BRUSSEL FRANS
Korte
films
(uit Polen en de
U.S.S.R.).
20u35 : NEDERLAND 1
Het grote karnaval (amei ikaa)ise
speelfilm).
22u20 : NEDERLANF 1
Persoonlijk
(aktualileit
in binnen- en
buitenland).
20ul5 : DUITSLAND I
Een volksklas uit de twintiger jaren (een
rekonstruktie).
D o n d e r d a g 1 9 februari
20u30 : BRUSSEL FRANS
De naakten en de doden
(amerikaanse
speelfilm).
22u35 : NEDERLAND 1
Ruimtelijke
ordening
(informatie).
20u35 : NEDERLAND 2
75 jaar film (een
dokumentaire).
21u30 : NEDERLAND 2
Krapps last tape (eenakter
van
Becket).
Vrijdag 2 0 februari
21ul5 : BRUSSEL NED.
Een avond uit (tv-spel van Harold
Pinter).
22u20 : BRUSSEL NED.
Bernadette
Devlin (een
kennismaking).
22ul5 : NEDERLAND 1
Farce majeure
(satire).
19u30 : NEDERLAND 2
Bespied (de spookdieren
dagaskar).

op Ma-

GEZIEN
TIR
Telkens een buitenlander die van ver
of van dicht ook maar iets met tv te
maken heeft ons dierbaar vaderland bezoekt, wordt hij steevast meegesleurd
naar « den Tir ». Met « den Tir » bedoelt
men in de wandeling het nieuw omroepcentrum aan de Reyerslaan in Schaarbeek, de terreinen van de vroegere
schietbaan. Het heet dat daar de modernste tv-studio's van Europa gebouwd
zijn. Er werden inderdaad geen kosten
gespaard als mep begon te bouwen. Wij
zijn immers niet krenterig en op een
frank hebben wij nooit gezien. Er werden architektenburo's onder de arm genomen en een stelletje ingenieurs is etmalen zoet gebleven omdat zij mochten
berekenen hoeveel beton waar komen
mocht.
Alleen, en dit tipeert onze B.R.T., is
m e n vergeten advies te vragen aan een
belangrijke kategorie personen : de
mensen die ambtshalve dagelijks in
« den Tir » moeten werken.
Onlangs nog een mooi staaltje meegem a a k t van de rezultaten waartoe dergelijke houding leiden kan. Als voorbereiding op de kleurentelevizie in ons land
kwam een engelse miss van de B B.C.
de studio's bezoeken. Niet zo maar een
miss die zo maar een bezoekje aflegde.
De dame in kwestie was de chef-grimeuse van de britse tv. De lady kreeg een
appelflauwte toen zij de belgisohe
. schminkkamers betrad. Groots en prachtig. « Maar hier kan ik niet demonstreren », zei het mens. En zij vloog weer
naar Albion.
Volgens onze engelse deskundige hingen de lampen te ver van de spiegels,
die op hun beurt weer te breed waren
en te ver van de grimeuse stonden.
« Voor zwart-wit kan je het nog proberen », vertelde mylady. « m a a r voor
kleur wordt het gewoon hopeloos »
Eigenlijk is dat geen nieuws want
- onze eigen grimeurs en grimeuse<= wisten dat al lang. Alleen als zij dat ?egden vonden zij geen gehoor Want dan
moeten zij een nota sturen naa- dienstchef X en direkteur Y En gods water
stroomt bijzonder langzaam over gods
akker. Vo«fc-al als die akker dan B R T.eigendom is. Nu kwam de klacht van
een buitenlandse deskundige. Het probleem wordt onderzocht.

BALLET
Ik weet niet of mijn mening op ruime
schaal zal gedeeld worden, maar ik vond
het een gelukkig initiatief van onze tv
om het Zwanenmeer van Tsaikovsky
uit te zenden. Niet alleen omdat ik van
ballet houd of een muziekliefhebber
ben. Mijn persoonlijke smaak doet immers weinig terzake.
Wel vind ik dat de televizie hierdoOT
blijk geeft, zich af en toe nog eens bewust te zijn van één van haar meest
primaire opdrachten : volksopvoeding.
Af en toe een klassiek werk uitzenden
kan alleen maar aan meer mensen de
kans geven, kennis te maken met de
meesterwerken van de kuituur. Ik huiver een beetje als ik het woord « kuit u u r » moet neertijpen, want er is al zoveel misbruik van gemaakt. Toch geloof
ik dat dergelijke initiatieve nfrekwenter mochten voorkomen.
VIDAX

WIJ
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ren de kansen voor het kampioenschap
verkeken. Nu, m e t tien reeksen, waarvan de zes beste in aanmerking worden
genomen, mag men nog vier reeksen
verknoeien, de kansen blijven gaaf. H e t
lijkt ons een verbetering. De bepaling
dat de vedetten m e t dubbele vergunning — 250 cc en 500 cc — ook aan beide
kampioenschappen mogen deelnemen,
op voorwaarde dat zij er alle wedstrijden van rijden, lijkt ons niet zo gelukkig. Welke vedette gaat een 250 cc-wedstrijd rijden als er elders een interessantere 500 cc-wedstrijd is ?

zake, om het mogelijk te m a k e n dat de
nieuwe klub van eerstaf in de hoogste
afdeling zou uitkomen. Tenslotte w e r d
ook al gedacht aan een manager, in d e
moderne voetbalsport onmisbaar. Daarvoor werd, zo zegt men, Eugene Steppe
aangesproken, wiens w e r k bij Anderlecht de laatste tijd toch minder gewaardeerd wordt. Wij denken dat m e n
er een veel slechtere had kunnen kiezen. Maar of Steppe zal willen, dat blijft
nog een vraagteken.

ONTDEKKING
Jacques Lecoq, die nochtans al alle
(sport joernalistieke) waterkans moet
doorzwommen hebben, kon m a a r niet
uitgepraat geraken over de houding van
het publiek tijdens de basketbalwedstrijd leper - Royal IV. Het moet zijn
dat de Jacques niet al te dikwijls n a a r
een basketbalwedstrijd gaat kijken,
want wat hij daar in Gent m e e m a a k t e ,
is rond de basketbalvelden de gewone
kost. Velen, waaronder wij, hebben e r
al dikwijls op gewezen dat er eens w a t
moet aan gedaan worden, w a n t het begint werkelijk de klassieke spuigaten
uit te lopen. Dit lijkt ons wel duidelijk :
de jeugd die in de baskettempels opgroeit — het zijn de jongeren die h e t
meest « van h u n tak » m a k e n — heeft
een opvatting over supportersschap die
totaal afwijkt van degene, die de kranten tot dusver gepredikt hebben, en
waarin de kranten, naïef-weg zouden we
zeggen, blijkbaar nog altijd geloven.
Het doet ons plezier dat grote Jacques
het ook in het snot heeft, dat er iets mis
aan het lopen is, en dat er eens moet nagedacht worden over de « sportwaarden ».

IN DE PUT

VOETBALKOMPUTER

Anderlecht verloor tegen Standard
het kampioenschap, enkele dagen nadien tegen Darmg de beker van België
en weer enkele dagen later kreeg het
verdiend klop van Racing White. Dit
bewiist meer dan duidelijk dat de kluo
in de put zit. Men zag het al een heel
tijdie aankomen Het dient gezegd dat
rtien op Anderlecht niet tot het laat^'ie
ogenblik gewacht heeft om maatreg' "^-n
te nemen. De vraag is echter : werden
de goede maatregelen genomen ' « Wonderman » Sinibaldi is nu terug. Ande^-lècht heeft nog nooit zo gekrasseld ats
onder ziin leiding. De geliefde Constant
zit in het bestuur. Er werden een he'e
reeks « gentlemen » (zoals «Les Sports»
zfe noemde) langs de grote poort binnengehaald, waarvan sommigen alweer
door de achterdeur verdwenen. Zw.'' t
schaap Steppe werd stevig in de kooi
vastgebonden. Wat helpt het allemaa' ''
Noppes Wat bewiist het ? Dat men n ' t
kon^pkwent heeft nagedacht over "e
oorzaken van de malaize en dus ook niet
de goede remedie kon vinden.

Wij lezen dat men in Amerika een machine heeft uitgevonden die alle mogelijke kwaliteiten en gebreken van een
voetballer kan kombineren en koördineren, en op die manier de w a a r d e van
de speler wiskundig vastleggen. Dat
opent natuurlijk fantastische mogelijkheden. Trainers die niet meer weten hoe
hun ploeg samen te stellen, steken de
spelers (bij manier van spreken) in de
gleuf en twee sekonden later b r a a k t het
tuig de ideale ploeg uit. Wanneer een
ploeg een speler wil kopen, kan ze vooraf door het brein de juiste prijs ïaten
berekenen-en fnetee*». vaststelten in,'höe»
v e r r e de koop een njis^koop zfftzijn. En
waarom zou men niet ineens twee Jceer
elf « fichkens » in de komputer steken
en hem vragen, te berekenen hoe de uitslag zou zijn als men die twee keer elf
mensen tegen elkaar liet spelen ? Dat
gebeurt in de bokssport toch ook al met
sukses. Honderd jaar geleden was de
machine een gevaar voor de w e r k m a n .
Wordt de komupter het nu voor de
sportman ?

VERNIEUWING

NIEUWE JOB

Er komt enige vernieuwing in de wijze waarop het kampioenschap van België motocross betwist wordt. Het b l i | i t
natuurliik een regelmatigheidsproef, lopend over vi.if wedstrijden, maar de
punten worden met meer toegekend per
wedstrijd, doch per reeks. ledere wedstrijd telt twee reeksen. Wie vroeger
een schitterende eerste reeks reed en in
de tweede pech had, boekte over het geheel van de wedstrijd een rot rezultaat.
Als dat twee, drie keren gebeurde, wa-

Er is al een poosje sprake over de oprichting van een nieuwe, grote voetbalklub in het zowat voetballoze Parijs. En
er schijnt zelfs schot in de zaak te komen. Er zijn nog geen spelers, en er is
nog geen terrein, maar er is al een bestuur, er is al steun van alle kanten
(kranten, een radio-omroep) en er zijn
al meer dan tienduizend leden, die m e t
hun lidgeld voor een beginkapitaal hebben gezorgd. Er wordt ook al gedacht
aan een fuzie met Sedan, specialist ter-

Peler Post doet zijn naam op de piste
alle eer aan. Hij schuimt
nauwgezet
de wiiilerbanen
af en wint dan vaak
ook nog. Hollands
glorie!

KLEIN CHICAGO
Dat men de uitslagen van zesdaagsen en andere
baanwedstrijden niet al te serieus moet opnemen, is zeker geen nieuws
meer.
Dat weet iedereen. Hoe men het
'chter allemaal « arrangeert
»,
dat is doorgaans een vuile was
die binnenshuis
blijft Slechts af
eit toe wordt er eens door een
oerbolgen koereur een tipje van
de sluier opgelicht,
maar
veel
komt men dan nog niet te weten.
Want ook die verholgen
renner
'oordt rap wijsgemaakt
dat hij er
alle belang bij heeft zijn « smikkel » te houdeyi en betalende Jan
Publiek in de loaan laten dat er
misschien
loel loat
komhientjes
hij te pas komen, maar dat de
« fond » echt is. dat er hier en
daar toch nog iets serieus gaat.
Wij, niet behorend tot de ingewijden en bovendien voorzien van
een rot karakter,
geloven
zelfs
yiiet in dat « iets ». Wii loorden

in die mening gesterkt door luat
Van Lancker allemaal ivist te vertellen naar aanleiding
van zijn
« afdanking » tijdens de zesdaagse
van Berlijn.
Vóór die zesdaagse was
men
overeen gekomen dat de inrichters
het recht hadden, renners die een
gebrek aan strijdlust aan de dag
legden uit de wedstrijd te nemen
(Stel u voor, zeg, strijdlust in dergelijk
georganizeerd
spektakeltje. .) Dat was dan wat Van Lancker overkwam,
toen hij na een
paar dagen met 36 ronden achterstand nog lustig
meepeddelde.
Groot misbaar, dat ziet ge van
hier. Terecht ook. want Van Lancker stond op dat ogenblik,
met
al zijn gebrek aan strijdlust,
tweede gerangschikt
in het
puntenkla.ssement en hij had zich ook
het leeuwenaandeel
van de premies
toegeëigend.
Daar precies bleek het kalf ge-

bonden te liggen Het is namelijk
zowat de ongeschreven wet, opgelegd door de « gang der vedetten »,
dat de gewonnen prennies
netjes
verdeeld worden. Naar het scfiijnt
heeft Van Lancker, die nog jong
is, zich daar niet aan gestoord en
gezegd dat wat hij gewonnen had
ook van hem was. Toen
gingen
de poppen aan het dansen. Het
sindikaat
der groten,
viesgezind
omdat de kleine Van Lancker zich
van hun orders niks aantrok waarschijnlijk meer dan door het feit
dat ze hun part niet zouden krijgen, zocht wat mizerie en sommigen beweren dat het op zijn aandringen was dat de tweede in het
puntenklassement
wegens
gebrek
aan strijdlust
buitenvloog.
Dat is natuurlijk
allemaal niet
te kontroleren. Maar als het waar
is. dan vinden wij het
vanwege
die grote jongens, en zeker vanwege de inrichters die zich naar
hun grillen schikken, zeer belabberd.
Voor de rest kan het u en ons
bitter weinig schelen. Dat ze akkoordjes maken zoveel ze willen.
Dal ze komedie verkopen en de

Alhoewel
het paars-wit
niet voor de
wind gaat is er voor de ploeg uit Anderlecht toch nog een sprankeitje
hoop.
De jonge Deraeve zou eens de nieuwe
ster kunnen worden. Het is hem niet
moeilijk deze titel te veroveren
in de
ploeg van de vermoeide
sterren.
Nietwaar meneer van Himst ?

MOEILIJKHEDEN
Het gaat de autorensport ook niet zo
goed. Reeds geruime tijd is men bezig
met zoeken naar middelen om de bedreigde europese « grote prijzen » t e
redden. Men h e r i n n e r t zich dat vorig
jaar reeds de « grand prix de Belgique »
(klinkt niet in het Nederlands ) w e r d
afgelast, deels omdat de omloop te F r a n corchamps te gevaarlijk was en die t e
Zolder te boers, deels (vooral) omdat e r
geen financieel akkoord kon b e r e i k t
worden tussen inrichters en konstrukteurs. Het is deze laatste moeilijkheid
die zowat alle europese koersen bedreigt. De inrichters willen namelijk
per wedstrijd slechts (?) 2,5 a 3,5 miljoen frank aan prijzen uitkeren, e n de
konstrukteurs willen ongeveer h e t dubbele. Men is noT niet tot een vergelijk
gekomen. Omdat wij die koersen t e veel
show vinden, te veel spektakel, t e veel
business, en vooral veel en veel t e gevaarlijk, zeggen ze ons niet zo heel veel
en zouden wij er persoonlijk niet e r g
om rouwen als er een paar moesten
« sneuvelen ».

centen achteraf verdelen. Dat ze
het publiek voor de aap houden
(het vraagt misschien niet beter).
Dat ze van de zesdaagsen
een
klein Chicago maken.
Ons een
zorg. In hün spektakeltje
is het
hun recht en loij zouden
bijna
zeggen : als ze het kunnen
gedaan
krijgen, waarom zouden ze het
niet doen.
Maar anderzijds moet men niet
komen hleiren dat de zesdaagsen
het niet meer doen hij het publiek.
Men kan van de mensen toch niet
blijven verlangen dat ze dat gezever op prijs stellen en veel
centen neertellen voor wat onnozele truterij in een
(sport)handdoek.
De sportgazetten
mogen nog zo
hun best doen — m a a r hun ijver
neemt ook blijkbaar
af — om,
overal nog sporen van echtheid te
ontdekken,
daarbij
een
loopje
nemend met wat zij plechtig noemen hun plicht om objektieve
informatie te verstrekken
: als men
de zesdaagsen niet gaat
bevrijden
van al dat gekonkeïfoes. dan moeten zij kapot. Dat is ook iets wat
iedereen al lang weet.
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Volledige

Het vlaams-nationaal

Aanbevolen
Huizen

secretariaatkursussen

lokaal bij uitstek
STENO- en DAaVLOGRAFIE

PAPYRUS

In vier t a l e n

HERMES

ODAL

Boek- e n Papierhandel
Zaakvoerder : Fons LabeaO
de Ribaucourtstraat 7
( n a b i j het Sint-Jansplein)
Sint-Jans-Moienbeek - Brussel 8
Telefoon
(02)28.87 09

BOEKHOUDEN
MODERNE TALEN
HANDELSCORRESPONDENTIE

UITBATER :

ENZ.
DAG-

ERIKSSON-CODON
Zuidlaan 54, Brussel

Ballaertstraat 80

EN AVONDLESSEN

Aanbouw-KEUKENS

M . Lemonnierlaan 2 1 1 , Brussel
Tel.

(02)11.00.33

Antwerpen
Tel.

03-38.01.21

DE school waar Vlamingen

Dinsdag gesloten

Specialist : H . D O X P v b a,
Carnolstraal 135, A n t w e r p e n
tel. 35.17.14
Standaard e n M a a t w e r k -. M i l m ö Zeyher Keukens • Elektrische
toestellen tegen
groothandelsprijs

zich thuis voelen
M a n é g e « VOLMOLEN >
Opoeteren (L.)
Paardenpenslon - Rijlessen
Wandelingen
Restaurant-Bar-ZwembadCamping.
TEL. (011)648.34
Ons Erfdeel staat niet In de partiipolltlek.
Niet uit misprijzen. Gewoon omdat het wat
onders is. Een driemacndeliiks kultureel tijdschrift met een zeer grote aandacht voor een
afgemeen-nederlandse taal- en kultuurpolitiek. Ons Erfdeel informeert over olies wat
van belong is In het kutturele leven )n geheel de Nederlanden. De gebieden waar onz«
kulfuur vanouds een belangrijke r d heeft
gespeeld, zoals Frons-VIaanderen, genieten
de speciale aandacht. En wat belangrijk Is ;
Ons Erfdeel stoat volkomen onafhankelijk en
probeert eerlijk, open en objektief iedereen
oon het woord te loten komen die bezorgd Is
om de bloei en de verbreiding van onze kuituur In de breedste zin. Ons Erfdeel Is een
stuk kutturele Integratie In de praktijk. No
lektuur gooi je Ons Erfdeel niet weg. Je leent
het zelfs niet groog uit. Je wil het echt niet
meer missen. Toch kost een abonnement
slechts 200 fr. voor 4 fraai verzorgde nummers von leder 192 biz. Knip de hieronder
staande bon uit en stuur hem op. Wij verwachten er veel uit a WIJ » I

•

AL AL KEUKENS CLASAL
Fabrieken te Ramsdonck
fel. 015/714.47
Vochtbestand
Vuurvast
Matige prijs
Voor West-Vlaanderer
DE MEYER Walter
Bruggestraat 136 Zwevezete
tel- 051 612 84
H. PELEMAN-MARCKX
Van Den Nestlei 16 A n t w e r p e n
Tel. 39.19.27
T.V. - RADIO - ALLE ELEKTRlSCHE TOESTELLEN
HERSTELLINGEN A A N HUIS
T.V PELMAR 61 scherm.
11.995 f r . i.p.v. 16.995 f f .
Andere merken aroot«:te kortino

« PIET POT »
A n t w e r p e n ' s gezelligste
Bierkelder
Grote Pieter Polstraat 4
( b i j Suikerrui)
O p e n vanaf 8 u u r 's avonds
Maandag en dinsdag gesloten

Bezoek n Casthot
DE VEERMAN v

Tapijten CASPERS
Mechanische e n Perzische
Tapijten - V l o e r b e k l e d i n g e n
Gentsestraat 6, AALST
Tel. (053)291.89

Kaal 26, St.-Amands a.d. Schelde
Tel. (053)332.75
Mosselen - Paling
Uitbater - Jan Brugmans
3-2-68

BIEZONDERE
HERHALINCSKURSUS
ENGELS IN ENGELAND

BESTELBON TOEZENDEN AAN t
Centrale odminlstrotic Ons Erfdeel*
8530 Rekkcm.

28 maart tot 11 april 1970 te Brighton.
5.150 fr. per persoon

Ik wens een abonnement op de 13e loar*
gans' von Ons Erfdeel en stort IreJIeK
200 fr. o|> giro 58.93.45 von i . Oeiau
te Rekkem.

—

vervoer

•i— verblijf bij een engels gezin

Naam i

—

taallessen

—

uitstappen

Straat en nr. t ....••

Vraag kosteloos inlichtingen bij de V.T.B.

Postnr. en plaats i

Sint-Jakobsmarkt 45
2000 Antwerpen
telefoon : 03/31.09.95

AiivEirrËER

^
^"^

meester
Q I
kleermaker w ^ ^

f VERMEESCH

E

^

^^^^I^H

STEENHOUWERSVEST 5 2
ANTWERPEN
Tel. 31.35.83

weekblad van het grote gezin
troonstraat 125
1050 brussel. tel. 02/13.91.70
302.300 EXEMPLAREN WEKELIJKS
OVER HET GEHELE VLAAMSE LAND
2.100.000 VERBRUIKERS
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6-i
7*

Specialiteit van
etsen - reproduktles
en schilderiien

ENCADRA

8-H

9-fl
10<
11-fl
12-H
13-1

Herstelling van oude en
moderne schilderiien
vaassen van etsen

lef V a n Hoof

urn

z o ' V E E L BETER

VERMINDERINO VOOR
v u LEDEN

^^

Inllistingen
Kunst vergulden
Kunst verzilveren

tel. 33.00.12
16-i St Jacobsmarkt 74. Antwerpen •
17-i Privaat : Uilendreef 4, Halle/Kempen - tel. 79.11.30
18-i

W!m\

de dansende vendels
NODIGEN U UIT OP HUN 4e DANSFEEST

Zaterdag 28 februari
21 uur
RIDDERSHOEVE,
Kasteelpark, Schoten.
Toegang : 50 fr.
Orkest : CUY A N T O N I
Inlichtingen : 0 3 / 7 9 . 1 7 . 0 9
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Hulshout
SPEEKBEURT
Dinsdag 17 februari a.s. om
20 u in de parochiezaal. Senator Wim Jorissen spreekt over
's lands beleid en de moeilijkheden in 't diamantbedrijf.
Tweede spreker : Bert Hermans. Daarna debat.

bewegi
ANTWERPEN
Antwerpen (stad )
KOLPORTAGES
De eerstvolgende kolportage
zal plaats hebben op zondag 8
m a a r t op L.0. en niet op 22 of
29 m a a r t zoals vroeger medegedeeld.
DIENSTBETOON
Op het sekretariaat der afdeling tijdens de openingsuren
van 9 tot 16u30 alle werkdagen.
Donderdags tot 19 u.
Voor pensioenen en sociale
zaken zo mogelijk op woensdag
rond 13 uur. Het sekretariaat
der afdeling is gevestigd Wetstraat 12. tel. 36.84.65
DANSFEESTEN
Alle leden en simpatizanten
wordt gevraagd zoveel mogelijk de volgende dansfeesten bij
te wonen : 21 febr. Galabal in
Harmoniezaal en 14 maart Lentebal op Linker Oever.

Berchem
LEDEN- EN SIMPATIZANTEN VERG ADERING
Vrijdag 20 februari 1970 te
20 uur in de zaal Limburgia,
Beernaertstraat te Berchem.
Ter gelegenheid van de aanvaarding van het peterschap
over V.Ü, afdeling J e t t e spreekt
volksvertegenwoordiger V. Anciaux over het probleem Brussel. De afdeling J e t t e zal vertegenwoordigd zijn.

Berlaar
VOLKSBAL
Groot volksbal te BerlaarHeikant op zaterdag 28 februari 1970 te 20 uur in de nieuwe
zaal Familia, Aarschotsebaan,
Berlaar-Heikant. Orkest : The
Tender Tunes.

Boom
GEMEENTERAADS
VERKIEZINGEN
De V.U. Boom komt op met
een Volksunielijst. Naam en
adres van kandidaten worden
ingewacht op het sekretariaat,
Kerkstraat, 79 te Boom of bij
Ernest Spillemaeckers, Acacialaan 33 Boom.
LEDEN EN SIMPATIZANTEN
ledere tweede vrijdag der
maand vergadering in sekretariaa". te Boom, Kerkstraat, 79
t e 21 uur.

Borgerhout
DAGEN VAN HET
VLAAMSE LIED
In het kader van de «5e
Reeks van de Dagen van het
Vlaamse Lied» blijft Borgerhout niet ten achter. Heden zaterdag 14 februari te 20 u. inzet
in de grote zaal van de Reuzenpoort, Turnhoutsebaan t e Borgerhout, met een avond, ingericht door V.O.S., afdeling Antwerpen. Op 20 februari : zangmanifestatie door het koor « J u bilate ». De gepensioneerde onderwijzers van Groot Antwerpen richten een zangstonde in
op 24 februari t e ' 1 8 u u r in de
zaal « De Passer », Turnhoutsebaan onder leiding van Willem
De Meyer. Iedereen is welkom.
KLEINKÜNSTAVOND
Houdt de-data van 27 februari tot en met 7 maart vrij voor
de manifestaties ingericht door
de plaatselijke afdelingen van
het Davidsfonds.en Bond der
Grote en Jonge Gezinnen. Kaarten bestellen bij Karel Eykens,
Weversfabriekstraat 40, tel. :
35.56.10 voor de Kleinkunstavond «Met de Muze op
schoot» op 27 februari in de
zaal Century, Drink.

VLAAMS NATIONALE
JEUGDKLUB
Alle jongeren vanaf 16 jaar,
worden uitgenodigd oo de disco-avonden ingericht door « Wij
J o n g e r e n » . Inkom 5 fr. Lidkaart voor 1970 15 fr.
Eerstvolgend programma : zaterdag 21 februari in de « Blokhut » Karel Govaertstraat te
Deurne te 20 uur.
PROFICIAT
Ons gemeente- en provincieraadslid Frans Dirks en dame
melden de geboorte van een
kleinzoon. Aan de hele familie
en de kleine Peter onze beste
wensen.
ABONNEMENTEN- EN
LEDENSLAG
Vriendelijk verzoek namen
en adressen van abonnees in spé
over te maken aan ons sekretariaat : J u u l Dillen, Lode Van
Berckenlaan 184 te Borgerhout.
Tel. 21.30.90.
TE NOTEREN
Bij familiale gebeurtenissen
doet men best hiervan ons sekretariaat (zie hoger : J u u l Dillen) in kennis te stellen doch
eveneens onze persverantwoordelijke bericht te laten. Adres :
Fons Janssens, Jan Borluutplein 4, 2200 Borgerhout. Dank.

Deurne
STATUTAIRE
LEDENVERGADERING
Als voorbereiding tot het parti j-kongres (26 april), worden
alle leden uitgenodigd op de
vergadering van 16 februari te
20u30 in « Sportman ». Herentalsebaan, 310, Deurne-Zuid.
Bespreking en ev. amendering
der ontwerprezoluties.
VIK ANCIAUX SPREEKT
Op onze algemene vergadering van maandag 2 maart a.s.
t e 20u30 in ons 'lokaal « Sportman » spreekt volksvertegenwoordiger Vik Anciaux over de
komende, gemeenteraadsverkiezingen. Alle leden en simpatizanten vriendelijk uitgenodigd.

Edegem
N A T U r B E S C H E R M I N G NU
Onder het motto « Natuurbescherming Nu » hield onze afdeling met 10 wagens een autokaravaan in de gemeente. Dit is
natuurlijk niet voldoende om
de gemeenteverkiezingen in te
zetten. Deze week werd in de
gemeente een pamflet, gewijd
aan de natuurbescherming, verspreid op 5000 eksemplaren.
Minder verheugend wa^ het
bericht dat bvb. in de gemeente
Kruibeke 300 fr per gevelde
fruitboom b e t a a l i wordt.
ZOEKERTJES
In het kontaktblad is ruimte
voorzien voor zoekertjes; (voorlopig gratis). Kopij voor het
volgende n u m m e r wordt vóór
zeven m a a r t ingewacht, bij J.
Muys Elsenborghlaan 1.
LEDENVERGADERING
Vrijdag 20 februari om 20 uur
in de zaal « De Basiliek », Hovestraat 69 Edegem, spreekt Sandor Szondi over het probleem
Brussel.
Geel
STEUN VOOR LIMBURG
Het V.U.-bestuur Geel-beslist e 1.000 fr te storten voor de
stakende limburgse mijnwerkers op postrekening 4294.18
van
volksvertegenwoordiger
Jef Olaerts, Neerrijdestraat, 5
3600 Genk.

Hoboken
JAARVERGADERING
Op 20 februari verwelkomen
wij in de zaal Breughel onze
simpatieke vriend J u u l Dillen,
schepen te Borgerhout. Hij en
enkele van zijn fraktie-kameraden zullen ons beslist een en
ander interessants weten te
vertellen, ter voorbereiding van
de a.s. gemeenteraadsverkiezingen. Vrijdag, :0 februari te
20u30.

DANSFEEST
De Vlaamse Kring Groeninghe richt zaterdag 7 maart in
« De Kring » J. de Broeckstraat
haar eerste bal in. De kaarten
zijn reeds in omloop en zullen
dezer dagen thuis worden aangeboden.
Mortsel

Kessel
VIERDE VLAAMSE
DANSAVOND
Zaterdag 14 m a a r t om 20u30
wordt iets heel bijzonders. Wij
kregen de beschikking over de
gloednieuwe
gemeentelijke
turn- en feestzaal, Schoolstraat
2. Zoiets moet gevierd worden
en het zal er gezellig toegaan
met niemand minder dan «Ferry Hill » en « Die tiroler Holzhacker Brud'r », met 13 uitvoerders. Vooraf optreden van de
V.U. - fanfare
Kempenland.
Voorbehouden plaatsen tot 21
uur. Kaarten bij de bestuursleden.
FEESTAVOND
Zaterdag 21 februari om 19u.
worden alle leden en simpatizanten uitgenodigd op het jaarlijks feestmaal in de feestzaal
« A x e l » . Dorpstraat 27
Inschrijven vóór 14 februari bij
L Van den Bergh, Toekomststraat 3 of bij F Aerts. Oude
Bevelsteenweg 21

SOLIDARITEIT
Steun voor de stakende limburgse mijnwerkers welkom op
ons centraal adres : Wim Claessens, Liersesteenweg, 197, Mortsel,
P.C. nr. 1151,12, (vzw)
Volksunie Mortsel.

Mechelen
HERDENKING GASTON
FEREMANS
Morgen 15 februari te 10 uur
wordt deze te vroeg gestorven
toondichter herdacht in de kerk
van het Groot Begijndijk te
Mechelen. Zondag zullen wij in
gedachten bij hem zijn. en luisteren naar enkele der pareltjes
welke hij ons naliet. Wij zullen
er zijn met velen '
ARR. KADERDAG
De jaarlijkse arr. kaderdag
gaat door op zaterdag 28 februari om 14u30 in « De Dageraad », Hallestraat. Mechelen.
Onderwerp : de gemeenteraadsverkiezingen.
BRUSSEL
Donderdag 19 maart a.s. te
20 uur, in ons lokaal Vlaams
Huis Tijl, spreekt senator Lode
Claes over « Brussel ».

Jonge man, 25 jaar, zoekt w e r k als
c h a u f f e u r , magazijnier of een a n der licht w e r k , te A n t w e r p e n , M e chelen of Brussel. Schrijven of o p bellen : W. Jorissen, Astridlaan 8 0 ,
Mechelen. Tel. : 015-199.94.
T 26

J o n g e d a m e , 22 j . , regentes t a l e n ,
d i e niet in het o n d e r w i j s wenst t a
g a a n , zoekt passende b e t r e k k i n g o p
kantoor. Schr. of bellen, sen. J o r i s sen,
Astridlaan 8 0 , M e c h e l e n , t e l .
015-199.94.
T 17

J u f f r o u w 22 jaar d i p l o m a h o g e r
techn. middelbaar, d i p l o m a typiste
Ned.
- Frans, zoekt passende b e t r e k k i n g in provincie A n t w e r p e n Schrijven of t e l e f o n e r e n : W J o r i s sen,
Mechelen - Tel. ( 0 1 5 ) 1 9 9 9 4 .

zoekertjes
Wordf gevr voor Brussel 2 nederlandstalige sekretaressen met perfekte kennis Frans Engels strekt tof
a a n b e v e l i n g Ook 2 monteurs elektromekaniekers Inl A Geens, tel
09-702 268 of 02-174 145
I 155

Senator M . van Haegendoren zoekt
voor Vlaams industrieel f u l l time,
half time en part time m e d e w e r k
(st)ers o.m verkoopdienst vooral
Brabant en A n t w e r p e n . Schr G G e zellelaan 63, Heverlee
T 23

Kontich
VOORBEREIDING
GEMEENTEVERKIEZINGEN
De kandidaturen voor de gemeentelijke Volksbelangenlijst
kunnen ingezonden worden aan
de heer Jef Steurs, Edegemsesteenweg, 87 Kontich. Ook worden medewerkers voor het bussen van pamfletten gevraagd.
Eerstdaags wordt een aktieplan opgesteld voor héél Kontich. De wijken Kontich-Kazerne zullen intensief bewerkt
worden, daar juist deze wijken
door het huidig schepenkollege
verwaarloosd werden. Graag
hadden we dan ook voor deze
wijken interessante medewerkers.
^ ''•'''
Provincie- en gemeenteraafls-'
lid Jef Steurs is na 19 u. te bereiken op tel 53 10,27.

Werkloos diamantslijper, 42 j , zoekt
w e r k , t i j d e l i j k ook ander. A n d e r a
b e t r e k k i n g maar goede v o o r w . e n
vast w e r k ook aanvaard. Kontakt R.
Mattheyssens, Lierse Steenweg 326,
2510 Mortsel.
T 25

Welk j o n g vlaams gezin w i l herberg
uitbaten te Loenhout ( p r o v . A n t w e r pen ?) M e n kan g e b e u r l i j k als a u tovoerder w e r k e n in onze zaak. Enige v o o r w a a r d e n : eerlijk, zindelijk
en w e r k l u s t i g Bevragen : Bierhandel
VERMEIREN,
Kapelstrdat
1,
Loenhout, tel 67.61.72.
T 24

T 21
Jonge dr. in de rechten zoekt passende b e t r e k k i n g in het A n t w e r p s e
of te Brussel Schrijven : W. Jorissen,
Astridlaan 80 Mechelen Tel.
(015)199.94
T 22
Firma in het Brusselse zoekt m a g a zijniers. V o o r w a a r d e n : legerdienst
v e r v u l d , max. leeftijd 30 j . , d i p l o m a
A of lager m i d d e l b . o n d e r w i j s , n o tities Frans. Schr : alg. sekr. V U.,
Voldersstr. 7 1 , 1000 Brussel, o r d e r
letters G.E.
T 27

Bediende 55 jaar klerk op britse b a zis te Emblem valt vanaf 1 april e k.
zonder w e r k . Zoekt n i e u w w e r k te
A n t w e r p e n , Mechelen of o m g e v i n g .
Schrijven of telefoneren : senator
Jorissen, Astridlaan 80, M e c h e l e n ,
tel 015-199.94.
T 23

Groepen en maatschappijen
afierhande ! ! !
Speciaal voor U bedachf.

IEDER PORTMUNDER
T H I E R B R A U HOF
kan U op ieder ogenblik \fan
de dag van het jaar m i d d a g en avondmalen aanbieden.
INTERESSANT
A v o n d m a a l op v r i j d a g ,
zaterdag of zondagavond
i n een gezellige sfeer.
N a d i e n k r i j g t U gratis gedurende 5 uur een der beste
Oberbavern o r k e s t e n
M i d d a g - en avondmaal in groep
qezellig. f i j n , goed en g o e d k o o p
De grote specialiteiten zijn
Ochsenschwanzsuppe - Hongaarse goeiasj Eisbein mit Sauerkraut - Kip aan hef
spit - Krachfvleesschotel, beter dan in
Duitsland.

Merksem
TUL
Het is voor een afdeling een
reusachtig voordeel een geschikt lokaal te hebben waar
men *de eerste voet in huis
heeft. Daarom is het voor de
afdelingsleden plicht mee te
zorgen dat het druk bezocht
wordt. Als de voorbijganger
ziet dat er beweging is weten
zij dat het de Volksunie goed
gaat. In « T i j l » is het gezellig
en smeden we vriendschap !
NIET VERGETEN
De voordracht door Leo Michielsen, óp donderdag 19 februari te 20 uur in de Parkbiblioteek.
WIJ
Leden en simpatizanten die
hun postabonnement op WIJ
niet konden vernieuwen mogen
zich daarvoor op ons sekretariaat aanbieden.
.KOLPORTAGE
Volgende kolportage op zondag 15 februari e.k. Bijeenkomst om 9u45 ten huize vari
Rik Raes, Lebaudystraat 39
Merksem.

Inlichtingen ter plaatse
T H I E R BRAU HOF
Leuven - Tel. (016)46311
T H I E R BRAU HOF
Hulste Tel. (056)71536
T H I E R BRAU HOF
Antwerpen - Tel. (03)312037
DE K L A R O E N
Aalst Tel. (053)22853
T H I E R BRAU HOF
Nieuwbrugstr. 28, Bru«sel 1
Tel (02)18.74,89
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WIJ

Nijlen
WINTERFEEST
Iedereen welkom op ons wïnt e r e t e n t j e op zaterdag 21 fe> b r u a r i om 20u30 in « De Bonte
[ O s ». Na h e t eten dans en leute.
Inschrijving tegen 75 fr bij de
bestuursleden.
V.U.-FANFARE
KEMPENLAND
Maandag 23 februari t e 20 u.
grote herhaling in h e t V.U.-lo•kaal « De Bonte Os » t e Nijlen.
Z a t e r d a g 28 februari avonduits t a p als inzet v a n h e t b a l v a n
d e Vlaamse K r i n g t e Berlaar.
S a m e n k o m s t om 17u30 in h e t
lokaal Rubens, M a r k t 4 te Berlaar.

Schilde - Schoten •
's Gravenwezel
DANSENDE VENDELS
Zaterdag 28 februari heeft
van 21 u. af in de Riddershoeve, Kasterleepark t e Schoten
h e t 4e dansfeest der « dansende
v e n d e l s » plaats. Orkest G u y
Antoni. Toegang : 50 fr. Inl.
03/79.17.09.

Sint Katelijne-Waver
VOLKSBAL
Zevende traditioneel dansfeest van de Volksunie-S.K. Wav e r heden zaterdag 14 februari
om 20u30 in de Parochiezaal,
Clemenceaustraat,
Elzestraat.
Orkest P e t e r Philips.
ARR. KADERDAG
Jaarlijkse arr. kaderdag op
zaterdag 28 februari om 14u30
in « De Dageraad », Hallestraat,
Mechelen. O n d e r w e r p : de gemeenteraadsverkiezingen.

Wilrijk
KOLPORTAGE
Zaterdag 14 februari t e 14u30
kolportage m e t geluidswagen.
Bijeenkomst op d > Bist vanaf
i 4 u l 5 . Wij nemen de J u u l Moretuslei onder handen !
LEDENVERGADERING
Maandag 2 m a a r t buitengewone algemene ledenvergadering. Meester Hugo Schiltz zal
ons een beeld ophangen v a n de
politieke toestand. Fraktieleid e r Dré De Beul bezorgt een
plaatselijk overzicht. Plaats en
u u r worden u nog persoonlijk
meegedeeld.

Brabant
Brussel (arr.)
RANDGEMEENTEN VLAAMS
Deze aktie werd enkele weken uitgesteld. Alles w a t oorspronkelijk gepland werd, zal
uitgevoerd worden. Een aantal
affiches is verkrijgbaar op h e t
a r r . sekretariaat, Dupontstr. 27
t e Schaarbeek. 1030. Tel, :
17.92.18.
Steun welkom op P C R 8654.50
Van de Volksunie A r r . Brussel
t e Brussel. Vermelden : Randgemeenten Vlaams.
ARR. SEKRETARIAAT
Vaste openingsdagen dinsdag
en de woensdag van 18u30 tot
21u30 en w a n n e e r er bestuursvergaderingen zijn, nl. elke 2de
e n 4de donderdag v a n 19u30 tot
22 u. Dringende zaken bij arr.
sekretaris F r a n s Adang, Ruisbroeksestwg, 109 t e St Pieters
Leeuw, gedurende de kantooru r e n te bereiken op tel. 56.02.88.
BERICHTEN « W I J »
Alle berichten voor de bewegingswijzer d i e n e n
rechtstreeks gezonden t e worden
aan de arrondissementssekretaris. F r a n s Adang, Ruisbroeksestwg 109 t e St Pieters-Leeuw.
1600 tegen uiterlijk vrijdagavond, voorafgaand aan de verschijningsweek.

BESLISSINGEN ARR. RAAD
De heer E. V a n Malderen,
Houba de Strooperlaan, 142,
Laken, 1020. w e r d m e t handgeklap verkozen tot lid v a n het
arrondissementeel bestuur.
Het arrondissementeel kongres, t e r voorbereiding v a n h e t
nationaal kongres zal gehouden
worden op zaterdag 28 februari.
De afwezigheid v a n sommige
bestuursleden op arr.raad, arr.bestuur en partijraad zal in de
schoot v a n h e t arr.bestuur besproken worden en een oplossing voorgesteld.
Het probleem v a n de politieke k u m u l tussen m a n d a t e n zal
volgende arrondiss.raad volledig besproken worden.
De leden v a n de partijraad
wordt opdracht gegeven op volgende vergadering bij h e t partijbestuur aan t e dringen op
waakzaamheid bij h e t vestigen
van h e t nederlandstalig universitair ziekenhuis v a n de
V.U.B, t e J e t t e en op het juiste
ogenblik gepast op te treden.
In de toekomst zullen de
arr.raadsvergaderingen
stipt
om 15 u u r beginnen.
Principieel mogen er nooit
adressenlijsten v a n de partij
doorgegeven worden of geb r u i k t worden voor private
doeleinden.
De afdelingen krijgen de opdracht om zo vlug mogelijk
enkele adressen v a n de opiniem a k e n d e personen, die de V.U.
goed gezind zijn, uit h u n gem e e n t e over t e m a k e n aan de
arr. sekretaris F r a n s Adang.
KANTONNALE
VERGADERING
Donderdag 5 m a a r t om 20 u.
in h e t lokaal « Uilenspiegel »,
Pletinckxstraat, 38 t e Brussel.
Sprekers : senator Lode Claes
en volksvertegenwoordiger Hector Goemans naast de andere
brusselse verkozenen.
SOCIAAL DIENSTBETOON
PR. RAADSLID P . P E E T E R S
Eppegem : bij Halkett Louis,
stwg Grimbergen, 1ste maandag, van 20 tot 20u30; H u m beeic : « In den Hollen Blok»,
Kerkplein, 1ste maandag, van
21 t o t 21u30; Kapelle op den
Bos : bij P e e t e r s Paul, Mechelbaan, 66, 2e en 4e woensdag,
v a n 20 t o t 22 u.; Londerzeel :
in h e t Gildenhuis, Gildestraat,
3e maandag, v a n 20u30 tot 21 u.;
Londerfeel St Jozef : « I n 't
Hooghuis», St Jozefstraat, 3e
maandag, van 20 tot 20u30; Malderen : Parochiezaal, 3e maandag, van 19u30 tot 20 u; Nieuwenrode : zie Kapelle op den
Bos;
Ramsdonk : zie Kapelle
op den Bos; Zemst : bij Verstraeten. Kerkstraat, 1, 1ste
maandag, van 19 t o t 19u30.
SOCIAAL DIENSTBETOON
ARR. SEKRETARIAAT
BRUSSEL
Woensdag 18 februari van 18
tot 19 u : senator Lode Claes;
woensdag, 25 februari v a n 19
tot 20 u : prov. raadslid Theo
Pauwels.
MAATSCHAPPELIJK
DIENSTBETOON
Zitdagen : elke dinsdag v a n
19 tot 21 u u r en elke zaterdag
van 15 tot 17 u u r in « Uilenspiegel », Pletinckxstraat, 38
Brussel (Nabij de Beurs). Tel :
12.13.74.

Evere
STEUN
Steun onze Vlaamse Peutertuin, t e storten : Vriendenkring
Rijkslagere School, St Vincentiusschool, Evere 1140. PCR. :
10146.79 m e t vermelding : Steun
Peutertuin.

Halle
MODERN GEMEENTEBELEID
Vrijdag 20 februarii om 20 u.
spreekt
volksvertegenwoordiger Mik Babyion in de Parochiezaal St-Rochu« over : « Hoe
en door wie wordt een modern
gemeentebeleid gevoerd?» Voor
en na zingt de aalsterse luisterliedjeszanger J a n De Wilde.
Toegang gratis.

Heusden

Hekelgem - Essene -

Vilvoorde

Teralfene

KANTONNALE
VERGADERING
Vrijdag 27 februari om 20 u.
in « D e Gouden Voorn», Vilvoorde. Sprekers : Vik Anciaux,
Lode Clar- en Eugeen De Facq.
VERGADERINGEN
Van nu af is de bestuursvergadering iedere 2de woensdag
van de maand. Ledenvergadering op 20 m a a r t e.k.

100 LEDEN
Zondag boekte Hekelgem zijn
100ste V.U.-lid. Het aantal nieuwe leden 1970 bedroeg dan 15.
Het streefcijfer werd aldus m e t
50 % overtroffen!
NACHTBAL
Zesde Volksunie-nachtbal op
zaterdag 28 februari 1970 in de
Zaal « Sportwereld», Brusselbaan. Hekelgem. Inkom : 40 fr.

Jette
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
Naar aanleiding van het peterschap door Berchem over onze afdeling heeft vrijdag 20 februari t e 20 u. in de zaal « Limb u r g i a » t e Berchem een volksvergadering plaats m e t volksvertegenwoordiger
Vik Anciaux, als spreker.
VUJO
Steun is steeds welkom op
PCR. 4062.21 van de V U J O te
Brussel 9. Deze steun gaat integraal n a a r de voorbereiding
van de gemeenteraadsverkieznigen te Jette. Beste dank.

Wolvertem
BAL
Tweede afdelingsbal op zaterdag 28 februari 1970 om 20 u. in
de feestzaal « Cecilia » te Wolvertem. Orkest Waltra.

Oost-Vlaanderen
Dendermonde

(arr.)

TWEE RUISENDE

ZEEHAVENPROBLEMEN
De debalavond over het ^oehavenprobleem gaat door op
dinsdag 17 maart te 20 u. «tint
in zaal Autobus, Tramstraat, 53
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
Alle Vlamingen uit H^u'^'^^n,
zowel V.U.-leden of andersdenkenden, die belang stellen in
gemeentepolitiek, en zich wensen kandidaat te stellen voor
onze
pluralistische
vlaamse
lijst, kunnen zich in verbinding
stelen m e t Koen Van Meenen
(Nederbroekstraat, 1, Heusden)
tel : 52.73.88.
Alle kandidaten moeten t e n
laatste op zaterdag 11 april in
ons bezit zijn.
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 197Ü vanaf 14 u u r in feestzaal « D e
Spoorwegvrienden» te Gentbrugge
(Merelbeke - station).
Kaarten bij V.U. en VUJObestuur.

DANSAVONDEN

Molenbeek
LAAT BRUSSEL NIET LOS
Wij hebben medewerking nodig van onze vrienden uit h e t
Vlaamse
landsgedeelte. Wie
wenst er, in het kader van
steun (hulp) aan strijdgenoten,
het peterschap aa t e nemen
van de afdeling St J a n s Molenbeek ? Schrijven aan Jacobs M.,
Brigade Pironlaan 121, 108^
Brussel.

De Volksunie van het arr.
Dendermonde nodigt leden en
vrienden uit op twee ruisende
dansavonden : op zaterdag 14
febr. t e Buggenhout in de Salam a n d e r m e t h e t orkest Bert
Brent en op zaterdag 28 febr. t e
Schellebelle in de zaal Corcelis-Petit m e t het orkest Peter
Philips.
Begin telkens te 21 uur. Kaarten bij u w bestuur.

Pamel

Dendermonde (arr.)

GESPREKSAVOND
Woensdag 18 februari om 20
u. speciale gespreksavond voor
de leden van de startende afdeling Pamel in het « Krekelhof » te Gooik. Spreker : volksvertegenwoordiger Vik Anci-

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

Ukkel
ALGEMENE VERGADERING
Zaterdag 21 februari 1970 t e
16 u. Algemene ledenvergadering. J a n & Pieter Carsoellaan
13 te Ukkel, St Job.
1. Verkiezing van een nieuw
bestuur. 2. Opkomen onder de
naam Volksunie bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober
1970 t e Ukkel. 3. Peterschap
door de Volksunie-Burcht over
de Volksunie-Ukkel.
Indienen van kandidaturen
voor h e t bestuur kan geschieden bij de kantonnale gevolmachtigde L u k Dekeyser, Carsoellaan 13 Ukkel, of op de
algemene vergadering.

Vaalbeek
Sint-Joris-Weert
NIEUWE AFDELING
In de bedreigde streek tussen
Leuven en de taalgrens komt
een nieuwe afdeling (nu reeds
m e e r dan 40 leden, bestuursver kiezing op 26 feb. e.k.) Wie
in Weert of Vaalbeek of in de
omliggende gemeenten woont
en wil aansluiten kan zich wenden tot Paul Dirven, Beekstraat
23 a, Sint-Joris-Weert (tel. 016/
475.36) of t o t F r a n s Binon,
Grezstraat 14, Vaalbeek.

SOCIAAL DIENSTBETOON
Het sekretariaat van h e t
OCDNA, in samenwerking m e t
volksvertegenwoordiger dr De
Commer of zijn afgevaardigde
de h. Borrey en de heren De
Pus en Th. De Kegel, provincieraadsleden, zullen in februari 1970 nog zitdag houden in
hiernavolgende gemeenten :
Zaterdag 14 februari : Overmere bij de h. De Palmenaere
Kerkstraat, 14 tot 14u45; Zelé
« Vlaams Huis », Kloosterstraat,
15 tot 15u45; Waasmunster bij
de h. Ysewijn, Warande 10, 16
tot 16u45.
Vrijdag 20 februari : Baasrode bij de h. De Smet, Heirbaan 14, 19ul5 tot 19u45.
Zaterdag 21 februari : Wieze
« D e Afspanning»,
Kapellestraat, 14 tot 14u45; Denderbelle
bij de h. V. d. Pooten R., Visstraat, 15 tot 15u45 Lebbeke
«Palingshuis», Grote Plaats
16 tot 17 u; Buggenhout-Opstal
bi^ de h. Dierickx C, Broekstraat 60, 17u30 tot 18 u.
Vaste zitdagen : op het sekretariaat t e Appels (tel. 052/
24776) : elke woensdag van 20
tot 22 u en elke donderdag van
20 tot 22 u (voorbehouden aan
de leden van het ziekenfonds
Flandria).
Huisbezoeken : alleen na afspraak m e t de gewestelijke sekretaris Renaat Meert, Stuifstraat 7, Appels (052/24776).

Impe
FEESTMAAL EN BAL
Zaterdag 7 maart om 19 u.
houdt de afdeling Impe in de
zaal Godefroit, Langehaag voor
haar leden evenals -'oor alle leden uit de omtrek een feestavond. Tijdens het eetmaal
houdt senatoi Lode Claes een
tafelrede. Na het eten dansgelegenheid.
Gezien h e t privaat k a r a k t e r
kunnen alleen leden in bezit
van h u n kaart toegelaten worden. Inschrijven tegen 120 fr bij
de voorzitter R. Van den
Broeck.Ledezijde 12 te Lede
(053/299642).

Lokeren
VOORLICHTINGS
VERGADERING
De Amedee Verbruggenkrlng
richt een voorlichtingsvergadering in over de « Vlaamse Havenproblematiek» met de groep
RA. Vlaams Huis, Stationsstraat. Lokeren, op vrijdag 20
februari te 20 u.

T. van Overstraeten
Hoofdredakteur
Atle briefwisseling voor
redaktie naar :
Rotatyp, Sylvain Dupuislaan
110 Brussel 7 - Tel. 23.11.93

Beheer
Voldersstraat 7 1 , Brussel 1
Tel.
(02)125.160
Alle klachten voor met ontvangen van blad op dit adres.
Jaarabonnement
300 fr.
Halfjaarlijks • 170 fr
Driemaandelijks : 95 fr.
Abonnement buitenland ;
480 fr
Steunabonnement : 820 fr
(minimum)
Losse nummers : 8 fr
Alle stortingen voor het blad
op postrekening
1711.39,
o W i | o Vlaams-nationaal weekblad.

Gentbrugge
HUGO SCHILTZ KOMT
Vrijdag 6 m a a r t 1970 om 20
u u r in de grote zaal van café
« L u n a p a r k » , Brusselse Steenweg 408, Gentbrugge (rechtover
het Gantoise-terrein). Onderw e r p : de Volksunie in de gemeenteraad. Tijdens h e t gezellig samenzijn, gratis belegd
boerebrood voor alle aanwezigen. Toegang gratis. Iedereen is
welkom!

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

Verantw uitgever Mr F Van
der Eist. Beizegemstraat 20,
Brussel 12.
.

VIA "GROEP DE BONDT"
Coremansstraat 22. Berchem'Antwerpen
Telefoon !

0 3 / 3 0 18 85

Merel b e k e
VUJO
De Volksunie-jongeren nodigen uit op hun dansnamiddag
morgen zondag 15 februari om
14 uur in de feestzaal « D e
Spoorwegvrienden»
Merelbeke-Statie.
WAT VOORBIJ IS
Vrijdag 6 februari voor een
gevulde zaal « D e V r e d e » onderhield ir. Mertens ons over
« Zeebrugge diepzeehaven ». Op
zijn tipisch persoonliike wiize
kregen de talrijke aanwezigen
droge cijfers en getallen zonder
moe worden
voorgeschoteld.
Een werkeliike revelatie voor
het aandachtig gehoor, dat alleen na de uiteenzetting het besluit kon nemen, dat het soijtig
was dat gans Vlaanderen dergelijke uiteenzetting niet volgen
kon.

St Maria Horebeke ( k a n . )
KANTONNALE
VERGADERING
De kantonnale afdelingsbesturen kwamen bijeen zondag
1 februari. Werden besproken :
de rekuperatie abonnementen,
het natuurbeschermingsprojekt
Munkbos, de politieke toestand
en de voorbereiding van een
ledenfeest voor 4 april e.k.

Nieuwkerken-Waas
VOORLICHTiNGSVFRGADERING
Volksunie Nieuwkerken Waas
orsanizeert een belangriike Politieke
Voorlichtingsvergadering in «De K^ok», Pastorijstraat 1 op vrijdag 20 februari
1970 om 20 u.
Zowel
gemeentebeleid
als
landsbeleid worden besoroken
door de sorekers mevr. Nelly
Maes en volksvertegenwoordiger M. Coppieters en de aanwezigen.

St N i k l a a s
STADSRAAD
.^ Donderdag 19 februari te 20
u., zaal «Mercator», Stationstraat 35 heeft de volgende
«stadraad»
plaats.
Onderwerp : openbare werken.
De sektor openbare werken is
inderdaad van groot belang
voor de leefbaarheid van de
stad Dhr Verniers zal het onderwerp inleiden.
Medewerking van al onze leden en
« WIJ «-lezers gewenst. Hun vizie zal de kwaliteit van het gesprek hoog houden.

Rupelmonde
BAL
Zaterdag 7 m a a r t zeer gezellig bal door de Volksunie-afdelingen Rupelmonde-SteendorpBazel. Plaats : Scheldeland-Rupelmonde, zeer goed orkest.
Tombola met vele en mooie
prijzen.

KOLPORTAGE
Morgen zondag 15 febr. arr.
kolportage te Temse. Samenkomst aan « 't S t a m p k o t » te
9u30. Vertrek 9u45 zeer stiot.
Alle propagandisten
worden
stellig verwacht.

Oudenaarde farr.)
HINDERPROBLEMEN
In het kader van de aktie die
liep van 26-1 tot 8-2, nam het
arrondissement de nodige initiatieven en lichtte het de bevolking ruim in over ziin voetstappen bij de verschillende
overheden. De akties verliepen
t e Oudenaarde (Stad), in de
Zwalmstreek, het Munkbosgebied en de Vlaamse wijk
D'Hopp.

LEEFBAAR WONEN
Een ciklus «Leefbaar wonen
in het Waasland » van het Dosfelinstituut start te Temse op
24 febr. a.s. in « Les Ardennes »,
Scheldekade Dhr. R. Claeys uit
Daknam belicht « Groene ruimten en groene zones in het
Waasland». Inschrijving
ter
plaatse van 19u45 af of door
storting van 25 fr. op pr. 224 43
Kredietbank Brussel voor rekening 83.555 van het Dosfelinst.
met vermelding « ciklus Waasland ».

Oudenaarde
BESTUURSVERGADERING
Het afdelingsbestuur besprak
op 9 dezer de abonnementenslag, de gemeenteraadsverkiezingen en de politieke vorming
en kommunikatie in de partij.
BOOMPLANTING
Op 7 dezer werden op het Tacambaroplein door senator Diependaele. Gies Ee'-haut en Jaak
J a n i n vijf bomen geplant uit
protest tegen het uitroeien van
de bomen aldaar Tal van simpatizanten woonden deze planting bij. Strooibiljetten en zakjes met verse lucht werden uitgedeeld
Petegem - Wortegem
HUGO SCHILTZ KOMT
Volksvertegenwoordiger Hug Schiltz is de gastredenaar op
ons avondfeest van zaterdag 7
m a a r t (20 uur) te Petegem/
Schelde. Stevig avondmaal tegen 75 fr Op voorhand inschrijven bij de sekretaresse Annemie Eechaudt, Peperstraat 128
Moregem tel (055) 31349.

St Gillis W a a s
OVER GRENDELS
Wie zich Vlaming noemt mag
op 16 februari om 19 u. niet ontbreken in « Het Koningshof».
Volksvertegenwoordiger
Coppieters bespreekt er het gevaar
van de grendelprocedure.
St Gillis D<^ndermonde
ALGEMENE
LEDENVERGADERING
Maandag 16 februari om 20 u.
houdt de V.U.-afdeling Sint Gillis Dendermonde een algemene
werkvergadering, als voorbereiding van het a.s. Volksuniekongres.
Deze zal doorgaan in de zaal
Windsor, Koningin Astridlaan,
14, T/G.

Wette ren
ARR. BAL
Toegangskaarten voor het arrondissementeel bal van de
Volksunie op zaterdag 28 feb r u a r i in de zaal Corcelis-Petit
te Schellebelle (orkest P e t e r
Philips, begin 21 u.) zijn te
verkriigen in het Vlaams Huis
« D e Reuzen», Markt 29, Wetteren.
W^lle
DANK
Het bestuur van de V.U.-Welle dankt alle aanwezigen op het
welgeslaagd dansfeest van 31 januari jL, inzonderheid de mensen uit onze eigen gemeente,
die van jaar tot jaar talrijker
opdagen.

West-Viaanaeren
Brugge ( s t a d )
ABONNEMENTENSLAG
Er wordt nogmaals een bijkomende inspanning gevraagd
opdat afdeling Brugge het haar
ongelegde cijfer zou behalen.
Maak naam en adres van kandidaat-abonnees over aan onze
sekretaris J. Naessens. Ontvangers^traat 10 Bruage, wij doen
de rest. Of nog beter : werft
zelf een nieuwe abonnee '
STEUN UIT DENDERMONDE
Men zou haast zeggen dat enkelp niet-Westvlamingen in de
Volksunie het peterschan aanvaard hebben over de afdeling
Brugge, wat
de
financiële
steun voor het ledenblad betreft. Na de steun uit St Pieters
Leeuw ontvingen we per postoverschriiving 200 fr uit Dendermonde waarvoor onze dank.
De s-^henker wou onbekend
blijven De vraag mag gesteld
worden : waar blijven de spontane reakties van de brugse leden en simpatizanten ' Intussen hebben een paar bestuursleden donr huisbezoek eveneens reeds een benaald bedrag
ingezameld Nog even de adressen voor fin. steun • .1 Naessens,
Ontvangersstraat
10,
Brugge of nostrekening nr.
14 l'i- 51 van Carlos Vernieuwe,
Bruguge met vermelding «Ledenblad» Dank bij voorbaat.
FEEST VAN D»
DERDE LEEFTIJD
Zondag 22 februari om 15 u.
in het Brevdelhof « Namiddag
met Willem De Mever », zang
en dia's over Zuid-Afr'ka. Damse vla en koffie. Vlaamsvoelenden oud en jong, verbroederen.
LEDENSLAG
Tijdens de jongste bestuursvergadering werd met voldoening vastgesteld dat de ledenwinst momenteel 50 % bedraagt. Nog nooit sinds het bectnan der afdeling telde deze

n/W Dosfelinstituul mededelingen
• De ciklus gemeentebeleid 69-70
loopt nog steeds verder met in totaal 426 inschrijvingen (60 Brabant, 60 Limburg, 82 West-Vlaanderen, 97 Oost-Vlaanderen en 127
Antwerpen). De lessen verlopen
over 't algemeen vrij vlot en de
aanwezigheden zijn bevredigend.
• De kursisten die een brevet
willen behalen moeten per 1 juli
'70 hun seminariewerkje ingestuurd hebben. Ze kregen hierover
bijzondere instrukties.
In september '70 zal te Brussel
een akademische brevetuitreiking
plaats hebben met een overzicht
van de ciklus, een referaat van de
voorzitter en waarschijnlijk een
kabaretvoorstelling « Een gemeenteraad, ergens in Vlaanderen ».
• Regionale aktiviteiten
In het arrondissement Leuven zal
een nieuwe aktiviteit van stapel
lopen over de « d r i e h o e k » (Leuven-Brussel-Waver).
Sociologie,

taalaspekten, ruimtelijke
ordening, ekonomie zullen daarbi,] behandeld worden. Nadere biizonderbeden volgen '
In het arrondissement Sint Niklaas heeft een ciklus «Leefbaar
wonen in het Waasland» plaats.
De eerste van de reeks aktiviteiten start te Temse op 24 februari
e.k. in «Les Ardennes» aan de
Scheldekade. De heer R. Clays, uit
Daknam, belicht het aspekt «Groene ruimten en groene zones in het
Waasland ».
Inschrijving ter plaatse vanaf
19u45 of door storting van 25 fr. op
p.r. 224.43 Kredietbank Brussel
voor rekening 83.555 van het Dosfelinstituut, met vermelding «ciklus Waasland ».
• Nationale aktiviteiten
Colloquium : Mens, Arbeid, Kapitaal zal plaats hebben te Brussel
op I I en 12 april 1970 (zaterdagnamiddag en gans de zondag).

zoveel leden. Nog een flinke
d u w in de richting van de gestelde norm !
Bredene
ONS EIGEN BAL
Ons eerste eigen afdelingsbal
m e t reuze-tombola gaat door in
de zaal « T i j l » , Duinenstraat,
342,
Bredene-Duinen.
Orkest
« T h e R a n g e r s » op za.erdag 14
februari 1970 om 20u30. Toegang 30 fr.
Izegem
V.M.O. TENTOONSTELLING
Zaterdag 14 en zondag 15 februari e.k. in het Vlaams huis.
Grote Markt t/g. Opening op
zaterdag om 17 uur, zondag van
10 tot 20 uur. Toegang vrij.
Leffinne - S l i i p e
GFMEFNTFR A /*DSVFFKIE7IVGEN
Alle leden ontvingen een
brief waarin ze de gelegenheid
kregen zich kandidaat te stellen of personen aan te duiden
die zij geschikt achten om op
onze lusten te «:taan. De antwoorden worden verwacht tegen 15 februari bij G. Devriendt. Oostendestraat 16. Leffinge.
M»rl(4oMf^r!<e

ON^S 6de BAL
Zaterdag 14 februari spelen
« D e L u n a s » in de zaal Lido.
Kerkstraat ten dans. Tijdens
het bal trekking van d^ tombola Prijs • 30 fr.
M<»">lobeke
GESPFFKSAVOND
Vrijdag 20 februari 1970 om
2^ u u r in het lokaal « De Nieuwe Kring » Stationstraat 5 Meulebeke.
gesoreksavond
met
V.U -senator Willy Persijn. Tema • de Vlaamse achteruitstelImg in België
Menen
BAL
Het Volksunie-bal vanï de afdelingen Menen en Wevelgem
gaat opnieuw door op paaszaterdag, 28 maart, in de zaal
Cortina te Wevelgem.
TURNEN
Voor de vrouwen is er iedere
maandag om 20 uur turnles,
onder leiding Van een deskundige turnleraar. Ook voor de
mannen is er turnles : iedere
donderdag om 20.30 uur.
De lessen worden gegeven in
zaal Hoogland, ingang A. Debunne<=traat.
GEMEENTEVERKIEZINGEN
Reeds méér dan een jaar geleden werden de gemeenteverkiezingen voorbereid, vooral
dan op organizatorisch en financieel gebied. Tientallen vergaderingen werden reeds belegd om n a a r voor te komen
met een dinamisch en progressief programma. De eerste re-

PROGRAMMA
Zaterdagnamiddag 14u.30 : 1 Mens
Arbeid, Kapitaal : een algemene
inleiding van het probleem 2. « Eigendomsrecht toegepast op de arbeidsverhoudingen » Telkens vragen en diskussie
Zondag 10 uur : twee referaten :
10 uur sektie A : problematiek van
de individuele arheidsverboudingen
sektie 'ï : Problematiek van de
kollektieve arbeidsverhoudingen.
Telkens vragen en diskussie.
14u30 Plenum-vergadering
met
kollektieve diskussie einde rond
17 uur.
De ganse problematiek wordt benaderd vanuit verschillende socioekonomische opvattineen.
PRACTICA : 1 Behalve voor de
inleiding zijn er sillabussen beschikbaar. 2 Prijs : 2,50 fr (Studenten, VUJO en V.N.S.U. : 175 fr)
sillabus, middagmaal en koffie inkluzief. 3 Inschrijvingen : storten
op pr 224.43 Kredietbank Brussel
voor rekening 83.555 van het Dosfelinstituut. Trihnnes+raat 14 1000
Brussel,
# Op zaterdag 4 april gaat in het
« Europahuis 9 t e Cader en Keer
(Ned. Limburg) een studiedag
door,
georganizeerd
door
de

zultaten w a r e n samengevat in
onze pamfletten.
Ook onze lijst voor deelname
aan de gemeenteverkiezingen
wordt een sukses. Iedere nieuw e aanvraag wordt evenwel in
overweging genomen. Ieder die,
in het vooruitzicht van de gemeenteverkiezingen, iets k a n
of wil presteren bij onze dinamische Volksunie-afdeling is
dan ook van h a r t e welgekomen.
Vele handen m a k e n licht
werk.
Oostende
PARTIJKONGRES
Op 19 februari worden de belangstellende leden uitgenodigd
om de rezoluties van het komende partijkongres te bespreken en gebeurlijk t e a m e n d e ren.
Roeselare
NATUURBESCHERMING
In het kader van het jaar der
natuurbescherming hield fraktieleider Mik Babyion een opgemerkte interoellatie in de semeenteraadsritting over de t e
nemen initiatieven tot aktivering van de bevolking.
Alle leden worden opgeroepen deel te nemen aan de beplantingsdag. Nadere inlichtingen volgen.
G ^ M FFNTiR^F A ADSVERKIEZINGEN
Het politiek komitee vergaderde om de mogelijkheden
terzake te onderzoeken. Goedkeuring werd verleend aan bepaalde initiatieven tot kontaktn a m e en informatie. De V.U.
zal h a a r rol spelen !
Stene
ROUW IN DE AFDELING
Vorige donderdag werd ons
trouw bestuurslid .medestichter
en bezieler der afdeling Dé?i'-é
Vanbaelenberghe onder g r c t e
belangstelling en in aanwezigheid van alle V.U.-mandatarissen en afgevaardigden van de
afdelingsbesturen van ons "'ewest, ten grave gedragen. Arrondissementssekretaris Jef Nage'*! zei het tijdens ziin lijkrede
treffend : Désiré had een groot
hart voor zijn vrouw en groot
gezin doch ook voor zijn volk.
Aan de familie ons zeer oprecht rouwbeklag.
V«aijrne
KOLPORTAGE
De e.k. kolportage gaat door
in de gemeenten Leisele, Stabeke, Izenberge en Beveren a.d.
IJzer.
Deze kolportage wordt kantonnaal ingericht, doch ook
medewerkers uit andere kantons zijn welkom.
Wervik
WILLEM VERMANDERE
In de zaal « Oosthove » verwelkomen we voor de éérste
maal te Wervik, onze westvlaa.nse troubadour, Willem
Vermandere, op 14 februari ek.
te 20 uur.

«Stichting Europahuis in Nederland », het Dosfelinstituut en de
werkgroep Oost-België over « Studie van een politieke oplossing
voor Oost-België ».
P r o g r a m m a : 10 u :
— Het Europa der volken en kuituren
— Romaans-Germaanse taalgrens
in Europa.
— Huidige toestand in Oost-België.
14 : Voorstellen van oplossing :
diskussie tussen ''eelnemers en
sresnrek.
PRACTICA : 100 fr ; storten op
pr 224.43 Kredietbank Brussel, rek.
nr. 83.555, Dosfelin<itituut
1000
BrusseL
# Het Dosfelinstituut start ook
met een nieuwe reeks uitgaven :
de zgn. « nota's : korte indringende publikaties rond bepaalde problemen. Het eerste n u m m e r betreft Benelux • u leest daarover
elders meer in dit blad.
# We herhalen hier onze Dosfelzoekertjes : gezien onze uitbreiding zijn rekken, kisten en kasten
steeds welkom. Wie een afdanker
kwijt wil (bijzonder een tweedehands koelkastje zou ons erg nuttig zijn) telefoneert even 02/
19.12.02.

SINDS NU 20 JAAR...
I w^i.^ .
Is onze arbeider nummer één ook onze bedrijfsleider!
En wat hij voor 10 jaar schreef, blijft waar én aktueel...
I n elk huis hebben ^Me iets van onszelf geschonkf>n
en nooit zijn we afgezakt naar minderwaardig werk
of seriebouw. W e hebben het met ieder van onze
kliënten heel ernstig en diep gemeend. W e hebben hen een beetje warmte en oorechte genesfen
dienstvaardigheid geschonken. W e hebben hun
droom gerespekteerd zonder hun middelen te misbruiken ».

« Geen moeilijkheid xal voor mij fe groot zijn en
geen inspanning te zwaar ! M*n medewerkers en
ikzelf staan elk ogenblik paraat om U 't beste van
' t beste te bieden. Steeds waren onze prijzen de
laagste
onze prestaties de beste. Zelfs van de
goedkoopste van onze bouwwerken mogen we met
fierheid getuigen dat ze degelijk zijn, modern en
mooi.

DAT IS HET GEHEIM VAN ONS SUKSES!
Waarom ?
Dat h e e f t te m a k e n m e t de k w a l i t e i t van onze meer dan 6 0 0 arbeiders, m e t de 1001 m o g e l i j k h e d e n die w i j bieden m e t een enige
keuze v a n voordelige b o u w g r o n d e n , m e t de gunstige p r i j z e n , m e t volledige v r i j h e i d bij de keuze van a r c h i t e k t , m e t de gratis voorl i c h t i n g en de goedkope maar grondige voorstudie, m e t de d e s k u n d i g h e i d van onze specialisten in o m ' t even w e l k e m o e i l i j k h e i d
of m o g e l i j k h e i d .

Duizenden kunnen dit u bevestigen...
W i j b o u w d e n voor de N a t i o n a l e M a a t s c h a p p i j der Belgische Spoorwegen

voor

de Generale B a n k m a a t s c h a p p i j , voor de Bank van Brussel, voor de K r e d i e t b a n k ,
voor de Regie van Telegraaf en T e l e f o o n , voor Bayer en BASF, voor d i r e k t e u r s ,
joernalisten en professoren, voor w i n k e l i e r s , bedienden en arbeiders, voor de
M a a t s c h a p p i j van Goedkope w o n i n g e n , e n z . . .

Voor niemand is het een avontuur geworden...
W i j z i j n voor onze d u i z e n d e n k l i ë n t e n een veilige gids geweest, een b e t r o u w b a r e raadgever, een e e r l i j k e uitvoerder en een vriend
N i e m a n d is er bekaaid of bedrogen u i t g e k o m e n Integendeel, de meesten hebben er een schitterende zaak aan gedaan.

Een kleine greep uit onze grote keuze...
1.
2
3
4

Prachtig d o m e i n m e t v i s r i j k e vijvers, 2 5 OOOm' voor slechts 8 5 0 0 0 0 F
Residentiële villapercelen + 2 0 0 0 m ' van 2 6 0 0 0 0 F af
G l o e d n i e u w e l u x e - a p p a r t e m e n t e n m e t Sauna van slechts 6 0 6 0 0 0 F at
U i t z o n d e r l i j k e villapercelen Brasschaat-Vriesdonk 2 5 m of 12,5m breed
slechts 3 2 5 0 0 0 F.
5 Mortsel mooie percelen voor m e e s t e r w o n i n g — laatste m o g e l i j k h e d e n
7 m breed slechts 2 4 0 0 0 0 F
6 Kontich b i j A l autosnelwegen en t o c h r u s t i g , percelen voor meesterwon i n g 6 of 10m breed van slechts 170 0 0 0 F af
7 Hoboken K l o s k p i e i n , voor m e e s t e r w o n i n g 6 x 3 0 m nog geen 1 5 0 0 0 0 F
8 Genk: klaar o m in te stappent p r a c h t i g a p p a r t e m e n t N i e u w b o u w . 2 of
3 slaapkamers, v a n slechts 7 6 0 0 0 0 F af.
9 C e n t : D a m p o o r t p r e s t i g e w o n i n g e n m e t 2 siks van slechts 8 5 0 0 0 0 F af
10 Leuven: Residentieel park m e t villapercelen u i t z o n d e r l i j k n a t u u r schoon v a n slechts 2 6 0 0 0 0 F af.

U

hoeft

het niet te geloven...

K o m onze realisaties b e k i j k e n , ondervraag onze k l i ë n t e n K o m U vergewissen van de geest i n ons b e d r i j f
manschap ! de beroepsfierheid ' de organisatie ! U v i n d t er « M o r e H e a r t ! M o r e brains ! »

de « spirit » Het vak

Geen stempel, maar cachet !
Geen o«r>prc*iS e l i j k e seriebouw ' Steeds p r i n s e l i j k e eenvoud ' En telkens o p n i e u w voorname s t i j l k o m f o r t en d e g e l i j k h e i d
een h u u r d e r w e e t dat te waarderen en betaalt graag w a t méér . . Daarom ook hogere opbrengst en veilige belegginp

600 ARBEIDERS... 1001 MOGELIJKHEDEN
ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN
ANTWERPEN
Meir 18
TeL: (03)31.78.20

Tel.

CENT
Onderbergen 43
(09^25.19 2 3 - ( 0 9 ) 2 5 . 9 4 . 6 9

GENK
Winfersla^straat 2 2
TeL- ( 0 1 1 ) 5 4 4 42

LEUVEN
Brusselsestraat 33
TeL- (016^^^7 35

Zelfs

WU

BRASSER ZIET DE MIJNSTAKING

Lawine op ieugdtehuls
Val-Misère

Gemanipuleerde stemming
Regering h o u d t stakers voor r e f e r e n d u m meriken

Baden in Noordzee gevaarlijk
Moordzee

Britse smokkelaars zwaar veroordeeld
Karnaval

België w e r d h u n pornograf

in
Limburg ?

" «•«KM*,''.''

ONGET^FEID
«*l.

Kommunistisch kontestant vond geen gehoor

<< « « « " , ' ' . ' ' «

C a r a u d y t o r i u m potdoof !

'AVM
*

»

« K M "

Zoftegem : hasjiesj was vleeskruid
Hasjeesj

« M
"

Cyprioten weer slaags
Herrie o m c y p r i o t o n o m i e
Priesters : celibaatsgelofte hernieuwen.
...telkens op W i t t e Z o n d e r d a g
Wetstraat te Brussel wordt expresweg
A l lang expres p u b l i c a w e g
Moskou drijft handel met Atene

'^«^Ssfeas^^T

HULP

H e t regime der moskolonels

IN

NOOD

V.Z.W.

Door vlaamse mensen... voor vlaamse mensen

VOOR RUIM
10.000.000 FR.
STEUNVERLENING IN 1969!
•A- Tehuis voor verlaten en mentaal-gehandicapte k i n d e r e n te St.
A m a n d s a/d Schelde.
ie

B E J A A R D E N Z O R G H u l p b e t o o n t e n voordele van O u d e n van
dagen, z i e k e n en aan h u n lot overgelaten mensen.

•A- K I N D E R Z O R G - Plaatsingsdienst voor verlaten en verwaarloosde k i n d e r e n .
-A- M E N S E N I N N O O D - Dienst voor H u l p b e t o o n aan n o o d l i j d e n de gezinnen, k r o t b e w o n e r s en individuele personen die in nood
verkeren
•A- O N T H A A L C E N T R U M voor T h u i s l o z e n
•
JEUGDZORG & SOCIALE A K T I E S
Hulp in Nood is een vlaamse onafhankelijke vereniging voor ALLE
MENSEN IN NOOD.
Zonder onderscheid te maken inzake hun godsdienstige en of politieke overtuigingen ! !
H U L P I N N O O D V Z W aanvaardt dankbaar alle voorwerpen die
U w e l l i c h t niet meer g e b r u i k t ! O U D E M E U B E L E N - K A C H E L S BEDDEN - H U I S H O U D G E R E I - SPEELGOED - KLEDIJ voor m a n nen, vrouv/en en k i n d e r e n - E E T W A R E N .
Ophaaldiensf - TEL. 0 3 / 3 8 . 8 3 . 1 1
H u l p in Nood v z w . , V e r a t s t r a a t 1 2 / 1 4 , (2000) A n t w e r p e n
P.R. 6 9 . 8 4 . 5 2
EEN W E I N I G G O E D H E I D V A N M E N S T O T M E N S . . .
IS BETER D A N ALLE LIEFDE V O O R DE « M E N S H E I D ».

