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Niemand
zat betwisten
dat de heer
Eyskens deze week een persoonlijk
sukses heeft behaald. Enkele dagen geleden werd geen cent meer gegeven voor
het leven van zijn regering; een krizis
werd nipt voorkamer
vooral
omwille
van de dramatische
situatie
in Limburg. Nu het plan Evskens er ts, mag
de premier zijn politieke toekomst
ietwat rooskleuriger
inzien; zelfs
indien
hij zijn plan niet door het
parlement
krijgt, zal hij voortaan minder vat bieden voor de stormen die hem nog bedreigen. Zijn kans ovi het te ^ ooien alvast tot na de gemeenteverkiezinge'n
is
gevoelig gestegen.
Er zal echter
nog
moeten uitgemaakt
worden of het plan
Eyskefis
ook wat anders is dan een
persoonlijk
sukses. En daar ziet rfe*7oekomst er heel wat somberder uit. Want
wie zou gedacht hebben dat de kommunautaire
tnoeiliil heden
voortaan
van de baan zijn, zal vrij vlug vaststellen dat hij zich heeft vergist : de strijd
begint pas voorgoed.
Laten we beginnen met de vaststelling
d a t de strijd die de Volksunie tot nog
.toe geleverd heeft, enkele diepe sporen
lln het plan Eyskens heeft getrokken.
tWe hebben deze week het ogenblik beleefd dat een eerste-minister in het parl e m e n t verklaarde, dat de unitaire staat
m e t zi.in s t r u k t u u r en zijn werkwijze
door de gebeurtenisen achterhralu is en
d a t de gemeenschappen hun plaats moet e n innemen in een vernieuwde strukt u u r . J a r e n l a n g stonden wij alleen om
d i t standpunt t e verdedigen; we werden
e r om bespot en bestreden. We hebben
d i t ogenblik dan ook met enige voldoening beleefd, een voldoening die echter
getemperd w e r d door het besef dat het
n i e u w e inzicht niet gevolgd wordt door
een klare, uitgesproken vernieuwingswil.

1970.

We hebben destijds geweigerd, nog
langer mede te w e r k e n aan de grondwetsherziening en we hebben aan onze
terugkeer in het parlementaire halfrond voorwaarden gekoppeld : geen
grendels en geen uitbreiding van de
brusselse olievlek. We stelden voor, dat
de grondwetsherziening zich zou beperken tot het inschrijven in de grondwet
van enkele grote bazisprincipes en
krachtlijnen en dat de uitwerking daarvan verder zou geschieden paralleel met
de groeiende zelfbevestiging der gemeenschappen. De regering heeft deze
werkwijze nu toegepast, altans als metode. De onmiddellijke bedreiging van
een uitbreiding der brusselse Agglomeratie is weggevallen. De grendel 38bis
<— de fameuze alarmbel — werd afgezwakt. Wat de grendel 3bis betreft is
de tekst van het plan Eyskens echter
zo duister, dat hij vatbaar is voor de
meest tegenstrijdige interpretaties ; nader onderzoek en toelichting dringen
zich op. Dit nader onderzoek zal reeds
gebeuren op een speciale partijraad van
de Volksunie, die voor morgenochtend
is bijeengeroepen en waarop de partij
haar houding zal bepalen.

P U N EYSKEN:

GEVAARUIK KLUWEN
WINST EN VERUES
NIET TE ONTWARRBI
Hoe dan ook, de tekst betreffende de
principes die de regering in de grondwet wil laten inschrijven draagt de sporen van de hevige antigrendel- en antiverkavelingskampanje die de Volksunie
maandenlang heeft gevoerd. Dat daardoor alvast het ergste op korte termijn
gedeeltelijk kon worden voorkomen
wordt helemaal duidelijk, wanneer men
bedenkt dat nauwelijks een half jaar
geleden de grendels reeds gestemd werden in de senaatskommissie voor de
grondwetsherziening. Nadat we aldus
vastgesteld hebben dat een Volksuniekampanje draagkracht heeft tot op het
hoogste vlak en dat de Volksunie de
stok achter de deur der vlaamse kleurpartij«n is, mogen wij met een gestegen vertrouwen in onze eigen kracht de
toekomst tegemoet zien Waarheen deze
toekomst uiteindelijk zal leiden wordt
zelfs duidelijk in het plan Eyskeyis. dat ,
niet is kunnen ontsnappen aan een sterke federalizerende tendens.
Het inschrijven van een aantal beginselen in de grondwet is echter slechts
de eerste faze van het plan Eyskfï»s. Na- ^
dien zullen deze beginselen aangevuld
worden en gestalte krijgen in een groot
aantal wetteksten . deze tweede faze
kan jaren duren Voor het stemmen van
deze wetten is er meestal een bijzondere meerderheid nodig. Welke bijzondere meerderheid dat zal zijn. staat nog
niet eens vast. In ieder geval wordt het
stelsel van de bijzondere meerderheden
zodanig veralgemeend, dat er in plaats
van de grote grendel een ontelbaar aantal kleine grendeltjes komen die regelrecht moeten leiden tot immobilisme,
tot haarklieverij. tot chantage en tot
spanningen. De politieke toekomst van
België op halflange termijn zal door deze spanningen getekenc? worden en de
kommunautaire moeilijkheden beginnen nog maar pas voor goed ! Voortdurend zal de eis gesteld worden dat de
verwezenltiking van het ene of andere
punt dat een der gemeenschappen zou
ten goede komen, gekoppeld moet zijn
aan de verwezenlijking van een punt
waarbij de andere gemeenschap voordeel
denkt te doen In deze jungle van juristerij en haarkloverij moet iedere echte
vernieuwingsdrang al vrij vlug doodlopen
Wat aan het plan Eyskens ontbreekt,
is een klare politieke optie. Doch hoe
gek het ook klinkt, het is precies door
dit gebrek dat het tot stand is kunnen
komen en dat het enige kans maakt. De
verschillende partners in het kommunautair debat interpreteren de mogelijkheden die het plan hen biedt ieder
voor zich. Of deze interpretatie het uiteindelijk kan halen, is een andere
vraag. Iedereen is er op bedacht, alvast
de voor hem voordelige dingen te zien
verwezenlijken, terwijl hij er van overtuigd is of zich toch troost met de overtuiging dat er van de rest niets in hui=
zal komen.
De manier waarop het plan Eysken'
zich leent tot uiteenlopende interpreta
ties komt zeer goed tot uiting in verband met de regelingen voor Brussel
De brusselse agglomeratie blijft beperkt
tot de 19 gemeenten ; de randgemeenten

zullen duidelijk bij Vlaanderenüefto»
Dat is van aard om de Vlamingen te b e vredigen en het is overigens te d a n k e a
aan de V.U.-kampanje. Er worden op (leze regeling echter een paar achterpoortjes gelaten. Ten eerste is annexatie,' zij
het dan ook lastig, teoretisch mogelijk.
Vervolgens worden er rond Brussel e e a
aantal federaties van vlaamse randgemeenten in het leven geroepen die m e t
-de hoofdstad technische regelingen-kunnen treffen. De Vlaminsen koesteren d e
hoop dat dit krachtige onderhandelingspartners zullen zijn, de franstaligeo hopen op het tegenovergestelde DezC achterpoortjes zijn net voldoende cöji d e
brusselse landhonger scherp '•e hgudea
en om de brusselse imperialisten te laten vasthouden aan hun oude annexatiedromen. Daarenboven komt er. inzake
regionale organizatie, een brusseis gewest waarvan niemand op dit ogenblik
reeds weet welke grenzen het zal-hebben. Deze schikkingen laten-de traditioneel anti-vlaamse pers toe. met vertrouwen te schrijven dat het zal lukken « d e
faire sauter Ie carcan sans Ie dire )J: (het
dwangbuis kapot te trekken zondéj- h e t
te zeggen).
Terwijl alvast de pariteit in de regeling eens en voor goed grondwettelijk
wordt vastgelegd, wordt ons over zes
jaar een pariteit in het uitvoerend kollege van de brusselse agglomeratie voorgespiegeld. Deze brusselse « pariteit » is
er echter een zonderlinge • het kollege
wordt paritair samengesteld, op de voorzitter na .. De termijn van zes j a a r
wordt eveneens gesteld voor de tegenprestatie die de brusselse frankofonea
dan weer moet tevreden stellen • de vrijheid van de familievader
Hoe men het draaie of kere. het plan
Eyskens is een doos van Pandora : niemand weet wat er inzit of wat er uit
kan kcmen.
Tussen zoveel verwardheid is één ding
echter duidelijk ; welke beslissing d e
Volksunie ook neemt, ze zal slechts ingegeven zijn door de vastberaden wH
om voor Vlaanderen een optimaal rezulc
taat af te dwingen.
tvo.
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te verrichten om zijn eigen
volk te bevrijden van een even
bestiale diktatuur. Hetzelfde
moet overigens gezegd worden
van andere edelmoedige deserteurs : w a t hebben ons volk en
het mensdom aan missionarissen in de welvaartstaat J a p a n
en in de Philippijnse deelstaat
van U.S.A. ?
Het is in Brussel dat ons
volk allermeest en dringend
soldaten behoeft : sociaal, ekonomisch, kultureel, eventueel
ook konfessioneel.

en gij

F. J. D., Astene,

BEETHOVEN
1770-1970. Tweehonderd jaar
is het nu geleden dat de grote
toondichter Ludwig van Beethoven het levenslicht zag op
een zolderkamer te Bonn.
Hoe dicht staat deze Duitser
met een vlaamse naam bij ons?
Het staat wetenschappelijk
vast dat de Beethovens uit
Vlaams-Brabant afkomstig waren. In het begin der achttiende eeuw leefde een zekere Lodewijk van Beethoven, die t e
Mechelen het koor van Sint
Rombouts leidde. Tengevolge
van een faillissement vluchtte
hij echter naar Bonn, zijn
broer achterna, werd kapelmeester bij de keurvorst en later de grootvader van de kleine
Ludwig.
In het muzikale Wenen, waar
de grote toondichter tot aan
zijn dood verbleef, bloeide het
genie van Beethoven helemaal
open, maar van een vlaamse inspiratiebron
was
hij
verspeend. Toch beweren sommige
muzikologen in zijn werken en
ook in zijn karakter een vlaamse eigenheid te herkennen. Zijn
maecenas Lichnowsky verweet
hem zijn « nederlandse koppigheid ». De franse schrijver Romain Rolland beweert in de
meester een Vlaming te ontdekken, omwille van zijn mateloze vrijheidsdrang die zo afsteekt in het land van tucht en
gehoorzaamheid.
Wat er ook van zij, durf ik
vooropzetten dat Beethovens
kunst verwant is met die van
Rubens en van Vondel, welke
eigenaardig genoeg eveneens
Rijnlanders van geboorte, doch
Vlaams van bloede waren.
Ten slotte wil ik er nog op
wijzen dat Beethoven
zijn
vlaamse grootvader, wiens be-

gaafdheid hij geërfd had, imm e r vereerde en zelfs diens
portret naar Wenen liet vervoeren, en dat men in Ludwigs
nalatenschap een nederlands
boek, Camphuysens Rijmenboek, heeft teruggevonden.
H. V., Brussel.

PARTIJDIGHEID
Ik vind het jammer dat het
hoofdartikel in « WIJ » van 7
februari blijk gaf van een opvallende partijdigheid.
De schrijver vaarde alleen
uit — en nogal in vinnige bewoordingen — tegen de B.S P.ers, dan wanneer de leiders
van het C.V.P.-sindikaat (toch
C.V.P.-ers)
angstvallig
gespaard blijven, terwijl zij mede aan hetzelfde zeel trokken
om de staking te breken.
Ter wille van de samenhang
en de strijdkracht van de partij mag de hoofdopsteller m e t
vergeten dat de Volksunie een
pluralistische puzzle is !
J. D. D., Haaltert.

ONTMOEDIGEND
De rubriek « wijde wereld »
in « Wij » is ontmoedigend
door haar
oppervlakkigheid.
Het artikel over de afrikaanse
eenheid bevoorbeeld; «broeiende oppozitie, geen recht op
volksbestaan ». U schijnt niet
te beseffen dat voor seccessie's
in Afrika niet veel plaats is,
w a n t eens dat men erkent dat
elk volk m Afrika het recht op
een afzonderlijke staat (cfr.
Biafra) • heeft, wordt de situatie uitzichtloos : hoeveel verschillende stammen telt Afrika
n u ook weer ? De grote oor-
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zaak van het uiteenrukken en
minorizeren van volkeren in
Afrika zijn de blanke kolonisten die het land verdeeld hebben, enkel op bazis van ekonomische en politieke belangen,
waardoor bevoorbeeld een volk
over drie staten werd verspreid of een volk een superieure pozitie werd toegekend.
Daarom, eerder dan seccessie's
te steunen moet er gestreefd
worden n a a r een afrikaanse
eenheid, waarin de volkeren
opnieuw hun rechten worden
toegekend en waar, binnen een
noodzakelijke
eenheid,
de
kleinste stam zichzelf kan zijn.
Terwijl na een seccessie enkel
de ekonomische bevoordeelden
(Biafra) overeind k u n n e n blijven en de anderen tot de ondergang zijn gedoemd.
J. d. K., Gent.

BONDGENOTEN
Een oude en beproefde militaire vuistregel luidt dat de
dichtstbij
genaderde
vijand
eerst moet bestreden worden.
Dan vraagt men zich af w a t
Vik Van Brantegem in Moskou
uitspookt : de sovjets zijn nog
r u i m 500 km hiervandaan maar
hun bondgenoten, de Belgen,
beheersen ons Brussel.
Voor Vik is meer nuttig werk

VERFRANSTE FILMS
Op school worden er dikwijls
films gedraaid voor de leerlingen. Die films moeten door
de direktie aangevraagd worden
ergens in Brussel. Het ergste
is dat deze films altijd F r a n s
zijn ! Waarom laten de mensen
in Brussel die films toch niet
in hun oorspronkelijke versie?
Het spreekt vanzelf dat de kulturele waarde van de film
sterk gedaald is en dat de «pit»
eruit is.
Als duidelijkste
voorbeeld
wil ik de verfranste « Sound
of Music » aanstippen. Het begon met de engelse titel, w a a r voor ze hoogst waarschijnlijk
geen gepaste vertaling vonden.
Daarop hoorden we dan de verfranste liedjes. Het was gewoon belachelijk ! Daarbij w a r e n de nederlandse onderteksten heel schaars ook en heel
zeker geen A.B N.

heidskomplex lijden. Week n a
week m a a r proberen de m a n n e n omlaag te duwen.
Waarom toch ?
Wij m a n n e n weten toch d a t
we minderwaardig zijn. Zonder
de vrouw zijn we niets, k u n nen we niets, k u n n e n we ona
niet voortplanten, k u n n e n w e
niet ruziën !
Maar w a t zijn de v r o u w e n
en w a t k u n n e n de v r o u w e n
zonder ons ?
Beroep moeten doen op Sap»,
pho, Corinne en Penelope o m
gelijk te halen ! Voor m i j »
p a r t is het een beetje ver g e zocht. Ik houd het liever b i |
vrouwen van eigen bodem alsi
Roza De Guchtenaere, mevrv
Dosfel, enz. Dat staat n a t u u r lijk niet zo geleerd als wij v a a
onze vlaamse vrouwen, v a n on»
ze moeders en vrouwen van gevallen Oostfronters
spreken,
m a a r het gaat en het is ons
n a u w e r aan het hart. Ze zijn
v a n ons, ze hebben geofferd
zoals de m a n n e n van Vlaander e n en zij zijn onze gelijken.
Zij hebben evenveel r e c h t e n
als de m a n n e n in Vlaanderen.
En dat erkennen we graag.
In ons weekblad gaat h e t
toch om Vlaanderen, om zijn
groei en bloei, of ben ik mis ?
Misschien is dat, eenmaal op
deel van de geschiedenis b e land, « oude koeien uit d e
gracht halen » en « 't is oude
geschiedenis die ons geen stemm e n w i n s t kan bren'gen ». D a t
liedje heb ik al meermaals gehoord bij zogezegde vlaamse
vrouwen, die denken de wijsheid in h u u r te hebben, en och
arme !
R. D., St Niklaas.

J. F., Knokke.

MIJN « EIGEN WIJSJE »
Wat moet de schrijfster v a n
« Haar eigen wijsje » toch aan
een
zwaar
minderwaardig-

De redaktle d r a a g t geen verantwoordeli.ikheid voor de ln«
houd der gepubliceerde lezersbrieven. Ze behoudt zich het
recht van keuze en inkorting
voor Over de lezersbrieveB
wordt geen briefwisseling ge
roerd

van de redaktie
B r i s s e l : 2 : febraari 19'^0. *
Betr.: limbirgs Noodfonds.
In het verleden heeft "'/.TIJ" a l v r i j vaak een
beroep gedaan op de vriigevighe-.d van zijn l e zers en nooit tevergeefs. Herinneren we ons ."naar
Zwartberg, toen ot e*^kele dagen t i j d s na een oproep in ons blad 130.000 f r . verden ingezameld,
een bedrag vaan^an we nu met het oog op het l e n i gen Tsun de staker snood in Liab-irg een veelvo'od
vervachten.
Een ander voorbeeld van het opengaan der beurzen van de ""//IJ"-lezers was het bedrag van ruim
één miljoen dat werd opgehaald ten behoeve van
het kiesfonds in 1963, waarvoor we evenmin een
lange aanloop hadden, vermits het om vervroegde
verkiezingen ging. Onze vrienden-lezers beseften
toen ten volle het groot belang van deze v e r k i e zingen, en schoten diep in de zakken. Op korte
t i j d was het miljoen oversohreden, het heeft b i j gedragen t c t de ook vo--r vele overtuigden v e r rassende overwinning van avaart 1*^63.
Het gaat nu niet om een kiesfonds, maar om een
noodfonds, een bij u i t s t e k sociaal en menselijk
hulpfonds dat wij allen sa-'nen moeten t o t stand
brengen omdat de lir.burgse mijnwerkers van hun
aangewezen hulp-r.iddelen verstoken blijven, gevolg
van de samen^vering tussen regering, kapitaal en
sindikaten. Laten we er een erepunt van maken om
deze uitdaging zo flink mogelijk te pareren en
bewijzen wat niemand minder dan een Eyskens in
volle s e n a a t s z i t t i n g moest erkennen: dat de Volksunie een p a r t i j i s , die bij haar volk s t a a t . . De
"'/TIJ"-lezers z^allen d i t kompliment niet t e sch.ande ma>en en mild steunen? Dank b i j voorbaat. ^'.
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Afscheid van een staking

voorbij,
moar niet
gedoan
(red.) De staking in Limburg liep ten
einde, het konflikt is echter nog niet gedaan ! De wrok en de verbittering die
gedurende zes lange weken opgestapeld
werden in het kempisch mijnbekken,
kunnen in de toekomst op ieder willekeurig ogenblik de vlam weer in de pan
Sagen. Er is trouwens door cie stakers
reeds een vervaltermijn in het vooruitzicht gesteld : de aktie wordt hernomen
indien in mei de stakingseis nog altijd
niet is ingewilligd.
Voor het Permanent Komitee, dat de
staking anderhalve maand geleid heeft,
en voor de stakers zelf is begin deze
week het bitter moment gekomen dat
honger en mizerie hen terug naar de
mijn dreef. Het hoofddoel van de staking werd niet bereikt, maar een nederlaag is het toch niet geworden. Tweemaal heeft het monsterverbod van regering, sindikaten en kolenbazen stellingen moeten opgeven; tweemaal werden
toegevingen gedaan die, alhoewel ze niet
substantieel waren, de oorspronkelijke
en onwijzigbaar geheten sociale programmatic dan toch hebben gewijzigd.
De regering is zelfs verder moeten gaan
en heeft haar onverzettelijke principes
moeten offeren : alhoewel ieder loonsverhoging onmogelijk werd genoemd m
het licht van de ekonomische situatie,
heeft Eyskens zich verplicht gezien het
vergelijkend loonsonderzoek te vervroegen en er eventueel tóch de konsekwentie van een loonsverhoging uit te
trekken.
De verdienste daarvoor komt toe aan
het Permanent Komitee en aan alle stakers. Ze hebben echter ook nog andere
verdiensten. Zelden verliep een staking
kalmer en met minder incidenten dan
deze anderhalve maand durende «wil^
de» staking. De mijnen bleven onbeschadigd, de onderhoudswerken werden
uitgevoerd, ernstige incidenten bleven
de ganse tijd uit Men kan niet hetzelfde zeggen van menige door de sindikaten goedgekeurde en geleide staking...

PEPERDUUR FELUY
Een paar gespecializeerde bladen hebben bijzonderheden aan
het licht gebracht over de vestiging van een petrochemisch kompleks te Feluy, wat de waalse minister voor Streekekonomie Delmotte noch de « grote baas » van
Ekonomische Zaken, de Waal Leburton, genoegen zal gedaan hebben. Uit deze bijzonderheden is
immers de verdenking ontstaan,
dat het de Walen met dit 25-miljardenprojekt niet om één bedrijf
doch om een heel bedrijvenkompleks te doen is, hoewel de indruk
werd gewekt dat het slechts om
één onderneming ging. Afzonderlijk daarvan is er ten slotte nog
sprake van een derde projekt, uitgaande van Belgochim, waarmee
een investering van 5 a 6 miljard
zou gemoeid zür
De informatie daarover is zeer
verwarrend, evenals over het aandeel dat de belgische staat in de
investeringslasten zou nemen. Het
is dus niet te verwonderen nadat
de eerste geruchten over dit alles
loskwamen tans tallenkante vragen gesteld worden, want alles bijeen komt men tot het respektabel
bedrae van 30 k 35 miljard investeringen.
Te Feluy wordt momenteel een
petroleumraffinaderij
gebouwd
door Chevron In de onmiddellijke
nabijheid daarvan wordt ernstig
gedacht aan de vestiging van een
petro-chemisch bedrijf door de
zwitsers-britse groep Lidechim uit
Basel met een investering van
20 tot eventueel 25 miljard bfr. In
dit bedrijf zou werkgelegenheid
zijn voor 3.500 tot 4.000 personen.
De groep Lidechim werd vorig
jaar in november opgericht door
de « Banque National de Paris »,
de britse groep « Hambros Bank »
en de « Promochim Ltd ». De kenze voor de vestiging van het be-

Door de beslissing tot werkhervatting
heeft het Permanent Komitee daarenboven een blijk gegeven van zijn hoogstaande menselijke
bekommeringen.
Men heeft dit Komitee allerlei duistere
bijbedoelingen in de schoenen trachten
te schuiven Maar het is duidelijk, dat
het zich tot op het allerlaatste ogenblik
gekweten heeft van zijn taak op een
verstandige en vooral eerlijke manier.
Verbittering — die maar al te begrÜDelijk is — had kunnen beletten, dat menselijk-noodzakeliike beslissingen werden getroffen; de stakingsleiders hebben
echter bewezen dat zij sterker waren
dan hun noodlot Zij hebben daarmee
voorkomen dat allerlei duistere groPDjes, wie het veel meer om de hersenschim van een revolutie ng dan 'm
het lot van de mijnwer-kers, de kans
kregen om een gezagsvakuum te vullen.
De meest dringende taak voor on<! allen, die meegeleefd hebben met de Limburgse mijnwerkers, is tans solidariteit.
Wij moeten massaal helpen om de grote
nood, die in Limburg nog lang zal aanslepen, te helpen lenigen. Het is daarom dat vanaf deze week het «Noodfonds Limburg» in werking treedt
En vervolgens moet aan gans Vlaanderen getoond worden welk mekani="^e
de kolonizatie van Limburg en het drama van de staking heeft mogelijk
gemaakt.

ymm^

En weer een peiling... ( 1 )

volksunie
wind in de
zeilen
(red.) Voor pagina negen van dit
nummer schreven we het begin van deze week een overzicht van de rezultaten
van niet minder dan drie opiniepeilingen, die praktisch gelijktijdig werden
gepubliceerd. We dachten dat daarmee
de kous wel voor een tijdje af zou zijn,
maar we hadden het mis voor : donderdag pakte « Het Laatste Nieuws » terug
uit -met haar inmiddels al een traditie
geworden opinie-onderzoek « zo zouden

drijf werd uiteindelijk beperkt
tot ons land of Libië. Van meetaf
aan werd het zo aan boord gelegd,
dat geen enkele vlaamse gemeente in aanmerking bleek te komen,
getrouw aan de reeds bekende
waals-brusselse praktijken om
nieuwe vestigingen ofwel onmiddellijk naar Wallonië te oriënteren ofwel een eventuele vestiging
in Vlaanderen zodanig te bemoeilijken dat men « gemakshalve »
een waalse vestigingsplaats kan
onderschuiven.
Wat reeds op het eerste gezicht
verbazing wekt is het feit dat petrochemische bedrijven, die normaal aan diepwaterplaatsen wor-

de Belgen tans stemmen ». Het onderzoek werd, eens te meer door Inra uitgevoerd in december jongstleden.
Voor het alleszins merkwaardige feit
dat « Het Laatste Nieuws » met nauwelijks enkele dagen tussenruimte de rezultaten publiceerde van twee peilingen
die dan toch met drie maanden verschil
— in oktober en december — werden
gehouden, is er een vrij eenvoudige
verklaring. De oktober-peiling vertoonde een grote achteruitgang van de
P V.V. (van 19,4 t.h. bij de verkiezingen
1968 naar 14,3 t.h.). Bij de decemberpeiling is deze achteruitgang kleiner geworden (van 19,4 t h . bij de verkiezingen naar 16 th.). De rezultaten van oktober werden later dan gewoonlijk
gepubliceerd, zodat de ongunstige weerslag ervan vlug — doch slechts gedeeltelijk ! — kon weggewist worden door
de rezultaten van december.
Inmiddels stellen we zéér tot ons
genoegen vast dat de Volksunie er terug
op vooruitgegaan is • van 9,8 t h . in oktober naar 10,1 th. in december Dat is
nog altijd lager dan de rekordstand
(11,3 t.h.) van juli 1969, maar merkelijk

SLECHTS EEN BEDRIJF ?
Een tweede vaststelling Is er
een van technische aard ;feewordt
door technici gemaakt en kan dus
zeker niet van de hand gewezen
worden als zijnde ingegeven door
« de ekende vlaamse extremistische refleks » De specialisten
verbazen er zich inderdaad over
dat hier sprake is van niet minder
dan 25 miliard. -aar ze een viifde
daarvan als normaal inve«teringsplafond voor een dergelijk projekt -^chatten. Zelfs indien men
aanneemt dat het geolande petrochemisch bedrijf te Feluv een ero-

bekeken
den gevestigd (omwille van de
aanvoer en omdat ze zulke reusachtige hoeveelheden koelwater
nodig hebben), de jongste tijd in
ons land bij voorkeur in Wallonië
worden ingenlant. wat aanzienlijke meeruitgaven betekent vermits
men reusachtige bijkomende werken dient uit te voeren. Zoals men
de verschuiving van de staalnljverheid naar de kuststreken (een
normaal geworden ekonomisch
verschijnsel) remt, zo remt men
zoveel mogelijk ook de vestiging
in Vlaanderen van andere nüverheden die eveneens behoefte hebben aan diep water, terwiïl men
bovendien ekonomisch volkomen
onverantwoorde
vestigingsplaatsen uitkiest, louter omwille van
een zogenaamd « kommunautair
evenwicht».

tere kanaciteit zal hebben dan het
doorsnee petrochemisch bedrijf,
dan nog achten de snecialisten het
vooropgestelde bedrag schromelijk overdreven. Het is dan ook
niet te verwonderen dat ze zich
de vraag stellen of het hier niet
om het alsnog gekamoefleerd inzicht gaat, meerdere bedrijven te
Feluy te vestiaren. die samen even
groot zouden ziin als de afdelingen van Pftrochim. U.S.I.. Union
Carbide en Basf die te Antwerpen
zijn gevestigd. De veronderstelling dat men 25 miljard vraagt om
de helft te kunn*>n kriigen wordt
afgezwakt door de vaststelling dat
5 miljard als normale investering
voor dergelijke bedriifseenheden
wordt beschouw'' Men vraagt
doorgaans het dubbele van hetgeen men wil krijgen, maar niet

hoger dan de verkiezingsuitslag (9,1
t.h.). De Volksunie blijft er dus op vooruitgaan.
De B.S.P. had in oktob de krachttoer klaargespeeld, voor het eerst hoger
te staan (27,1 t.h.) dan de verkiezingslaagstand (26,2 t.h.). Die winst was er
in december echter weeral niet meer
bij (23,7 th.).
Ook de C.V.P. boerde achteruit : van
23,4 t.h. in oktober naar 22 t.h. in december. C.V.P. en P.S.C, samen stonden in
december (29,4 t.h.) beneden hun laagstand bij de verkiezingen (29,6 t.h.).
Het F.D.F, heeft iets moeten afgeven
van zijn winst • de 7,4 t.h. van oktober
daalden tot 7,2 t.h. in december • dat is
echter nog altijd aanzienlijk meer dan
de 5,5 t.h. bij de verkiezingen.
Voor de K.P. ziet het er nog altijd
even somber uit • met 1.5 t h . in december heeft ze minder dan de helft van
haar verkiezingsuitslag in 1968 (3.2 th.).
Het aantal blanko's en onbesli«!ten
stond in december oünienw aan7ienliik
hoger (11,2 t h.) dan bij de verkiezingen
(6,8 t.h.). Dit is een vrij normaal verschijnsel.

het vijf- of drievoudige. Uit de
veronderstelling dat het om een
globale investering zou gaan trekken de specialisten ten slotte het
besluit, dat het r k om de onrichting zou eaan van fabrieken voor
eindnrodukten «odat uiteindeliik
het hele land de vestiaring van een
nieuw in''Hsfriek'>mT)lpks in Wenegouwen ter grootte van het netrochemisoh centrum van Antwerpen
zou helnen betalen.
EEN WAAL
TWEE VLAMINGEN
Men moet hierbij nog bedenken
dat de rijkssubsidiëring aan de
waalse ekonomie nog steeds deze
aan de vlaamse overtreft. Van juli
1968 tot einde vorig jaar werd in
Vlaanderen 2.924 miHard fr uitgegeven voor het scheppei van
34 000 arbeidsnlaatsen. h e t z ij
86.000 fr. per tewerkgestelde. In
dezelfde periode werd aan de
waalse ekonomische expansie een
bedrag van 3.732 miljard besteed
voor het scheppen van slechts
22.700 iiieuwe werknlaatsen. hetzij
11.300 minder of 164.000 fr per
werknemer, wat eventjes biina
het dubbele is van heteeen wordt
uitgeeeven per vlaamse werknemer. Dat is meteen een treffende
illustratie van de lapidaire uitspraak van sommige leden van het
« Herrenvolk » dat één Waal twee
Vlaminsren waard is. Is het te verwonderen dat de vlaamse opinie
steierert wanneer bmeder Waal inspraak eist in de vlaamse havenpoTitiek (waarvan hil evenveel
profiteert als de Vlaming, indien
Met meer') terwijl hij volop bezie is zijn eieen «chaanies on het
droge *e brengen en bovendien
noff de Vlaamse havenpo7itie wil
ondermiinen door een voorlopig
mislukte posrine tot oriëntatie der
waalse ekonomie naar het noordfr-jtK! fiavene'ehio'l ?

wu
Van honderd potentiële V.U.-kiezers
in december woonden er 31 t.h. in Antwerpen, 18 t.h. in Brabant, 8 t.h. in Limburg, 25 t.h. in Oost- en 18 t.h. in WestVlaanderen.
Afvloei en aanvloei van en naar de
Volksunie geschiedde hoofdzakelijk naar
en van de C.V.P. Tussen enerzijds de
Volksunie en anderzijds de P.V.V en de
B.S.P. was er in december nauwelijks
sprake van enige afvloei- of aanvloeibeweging.
Wat de sociale struktuur van de
Volksunie betreft, geeft de opiniepeiling
volgende rezultaten : 3 t.h. van de V.U.kiezers komen uit de lagere klasse (die
8 t.h. van het nationale kiezerskorps
vertegenwoordigt); 33 t.h. komen uit de
lagere middenklasse (nationaal 47 t.h.);
54 t.h. komen uit de hogere middenklasse (nationaal 40 t.h.); 10 t.h. komen uit
de hogere klasse (nationaal 5 t.h.).
En om te besluiten : alhoewel de toestand beter is dan in oktober, waren er
ook in december nog meer mannen (55
t.h.) dan vrouwen (45 t.h.) in de Volksunie.
•

Een Brussels wangedrocht ( 1 )

lindemons
in slecht
gezelschap

En weer een peiling ( 2 )

• •

partij
der

jongeren
(red.) Maar laten we de overige gegevens van de opiniepeiling, speciaal dan
die nnet betrekking tot de Volksunie,
even in de kijker nemen.
Op honderd nieuwe kiezers (jongeren) gingen er 27 naar de Volksunie, 21
naar de C.V.P., 20 naar de P.V.V., 19
naar de B S.P.. 6 naar de P.S.C, 5 naar
het F.D.F.-R.W. en 2 naar de K.P. De

Volksunie blijft dus onbetwistbaar de
partij met de sterkste aantrekkingskracht voor jongeren; haar aantrekkingskracht is praktisch driemaal zo
hoog als die van de B.S.P. in Vlaanderen. Het percentage van de V.U.-kiezers
dat jonger is dan 55 jaar bedraagt 84 t.h.;
meer dan drie-vierden, hetzij 77 t.h.,
zijn zelfs jonger dan 45 jaar. De groep
van de minder dan 35-jarigen bedraagt
bijna twee-derden, hetzij 58 t.h. Dergelijke hogere jongerenpercentages haalt
geen enkele andere partij in het land.
Het gemiddeld peil van de schoolopleiding ligt het laagst bij de B.S.P.- en
C.V.P.-kiezers; dit peil is het hoogst bij
de Volksunie en het F.D.F.-R.W. Met een
niet-boosaardig grijnslachje zouden we
kunnen beweren, dat het ontwikkelingspeil van de doorsnee-federalist alleszins
hoger ligt dan dat van de doorsnee-unitarist. Uit de groep hoger onderwijs
(universitair en niet-universitair) halen
de Volksunie 20 t.h. en F.D.F.-R.W. 21
t.h. van hun kiezers; de partij met het
daaropvolgend percentage is de P.S.C.
met 15 th. De C.V.P. moet het stellen
met 7 t.h, en de B.S.P. met 5 t.h.

(aco) Minister van Ekonomische Zaken Leburton had woensdag laten aankondigen dat hij donderdag een in zeven haasten opgerichte « Ekonomische
Raad voor Brussel » zou aanstellen.
Woensdagavond enkele uren vóór de
groteske start van deze schim-instelling
werd meegedeeld dat de installatie voor
onbepaalde tijd was uitgesteld.
Zo kwam er een voorlopig einde aan
het zoveelste franskiljonse maneuver
om de pletrol van de verfransing over
de brusselse agglomeratie en over
Vlaams Brabant te jagen.
Het begin was even overhaast als onbeschaamd geweest : dinsdag werd gemeld dat er een « Ekonomische Raad
voor Brussel » opgericht was. Hij bestond — zo zei men — uit vertegenwoordigers van de werkgevers, de werknemers, de middenstand, het bedrijfsleven, de provinciale overheid en de politieke partijen.
Zo werd het door de inrichters voorgesteld. In werkelijkheid hadden enkele intriganten een allegaartje verzameld van allerlei ekonomische en sociale kringen, met als enige bedoeling een
instelling in het leven te roepen, waarin de Vlamingen al van meet af aan, tot
een nietige minderheid waren teruggebracht.
In dat opzicht was vooral de vertegenwoordiging van het bedrijfsleven een
schandaal : zonder ook maar enig kon-

15 PERCEHI WtS IE VEEL...

de miljarilenilans rond de cokes
(aco) Ook de zwaarste inspanningen kunnen niet verhinderen
dat binnen
afzienbare tijd geen einde zal komen aan de schaarste aan cokes. Die schaarste
zal zelfs nog toenemen.

ij

fabriek met een dagelijkse kapaciteit
van 14.000 ton nabij de August ThyssenHütte, en een andere van 10.000 ton in
de streek van Dortmund.
Tot zover een paar beschouwingen en
Dat is geen passus uit een of ander manifest ten gunste van de limburgse sta- berichten uit een onverdachte bron.
Ruhrkohle A.G. is geen aanhangsel van
kers. Het is een vaststelling in een publikatie van Ruhrkohle A.G. Haar gezag het limburgs Permanent Stakingskomitee, en de Volksunie heeft er geen aanweegt wel op tegen de politieke en sindikale beunhazen in België, die ons voor- delen in.
Het is niet de eerste maal dat we méér
houden dat een loonsverhoging met 15 t.h. van de mijnwerkersionen
ekonomisch
gegevens hebben over de cokesmarkt in
ondraaglijk is.
andere landen dan over die in België.
Dan blijkt steeds opnieuw dat de cokesnijverheid een historisch konjunktureel
Cokes ontbreekt niet alleen in Duits- ton moeten betalen, tegen 82 tot 96 D- hoogtepunt doormaakt, en dat er prijzen
land, schrijft het tijdschrift «Ruhr- Mark in augustus 1969. In die 180 D- betaald worden die uniek zijn. Dus workohle» : er is ook tekort in Japan, in Mark zijn de gestegen scheepsvrachten- den er ook reusachtige winsten gemaakt,
de V S.A. en in heel Europa. De duitse zelfs niet meegerekend.
en zijn er momenteel groot-kapitalistisiderurgie zal in 1970 nog meer cokes
De toelage van 20 miljoen D-Mark, die sche belangen die floreren zoals nooit te
verbruiken dan in 1969, toen ze 45 mil- de Bondsregering in 1970 en 1971 zal voren — zowel in het mijnwezen, als in
joen ton nodig had. De harde winter die toekennen aan de duitse cokesverbrui- de cokesnijver|jeid en in de siderurgie.
we momenteel kennen heeft de schaar- kers, zijn slechts een druppel op een
Het wil er bi] ons niet in dat de arbeiste nog verscherpt vermits het cokes- gloeiende plaat, meent « Ruhrkohle ».
ders die aan de bazis liggen van heel
verbruik voor verwarming — wat
Ruhrkohle A.G. heeft vanzelfsprekend deze konjunktuurfaze — de mijnwerslechts een sekondaire faktor is — nu koortsachtig gezocht naar elke ton cokes kers — nu juist degenen zouden zijn die
ook gestegen is.
die in of buiten Europa nog te vinden géén aandeel mogen hebben in deze
Sedert 1970 zijn er in het Ruhrgebied was. In drie gascokesbedrijven, en bij « boom ».
geen cokesvoorraden meer, ofschoon de een cokesfabriek in België — we citeren
Ergens in de hogere regionen van de
cokesinstallaties van die streek in 1969 — kon ze nog een jaarkontrakt van kapitalistische struktuur wordt er on10 t.h. meer cokes geleverd hebben (30,4 500.000 ton afsluiten.
beschaamd geld verdiend. Waarom
miljoen ton) dan in 1967, en alle cokesEr zal slechts een oplossing zijn ovae verkrijgt de mijnwerker geen loonsverfabrieken reeds sedert lang onafgebro- een paar jaar, in 1972-1973, als er niet»- hoging met 15 % die, alles samengenoken werken.
we, moderne cokesfabrieken, met e«n men, uiterst bescheiden is, in verhouHet rezultaat was aldus « Ruhrkohle » kapaciteit van ten minste 4.500 ton cokes ding tot de miljarden waarmee er modat de duitse cokeskopers sedert janua- per dag, aan het werk zullen zij». Men menteel -tvordt omgesprongen als men
ri de buitenlandse cokes 180 D-Mark per overweegt de oprichting van een cokes- op zoek is naar de onvindbare cokes?

takt te nemen met het « Vlaams Ekonomisch Verbond », werden in de raad
vertegenwoordigers opgenomen van de
« Union des Entreprises du Brabant »,
waarvan de voorzitter, Louis Ameye, tevens tot voorzitter van de < Ekonomische Raad voor Brussel » werd gepromoveerd.
Het was slechts één van de kaakslagen aan de Vlamingen, maar het was er
een die dadelijk een kordate reaktie uitlokte. Het « Vlaams Ekonomisch Verbond » zond een protesttelegram aan de
eerste-minister, waarin het hele opzet
scherp werd gehekeld.
De «Ekonomische Raad voor Brussel»
is nog in andere opzichten een antivlaams monster. Er zetelen vertegenwoordigers in van « de openbare machten » en van « de politieke groepen ».
Ook bij de aanduiding van dié vertegenwoordigers heeft de anti-vlaamse mafia
het zo bont gemaakt dat we niet kunnen
aannemen dat Vlaanderen er zich ooit
bij zal neerleggen.
Ere-voorzitter is de goeverneur van
de^ provincie Brabant, Te chevalier de
Néeff (in godsnaam, zetter, vergeet het
aksent niet !). Vice-goeverneur Cappuyns — in wie we tot nader order een
« vertegenwoordiger van de openbare
machten » willen zien — was over het
hele opzet niet geraadpleegd. Langs de
kranten vernam hij er ook iets over.
Wat de politieke groepen betreft,
bleken de promotors van de « Raad »
nog niet te weten dat er een Volksunie bestaat. We werden doodgewoon genegeerd. Het « Front Démocratique des Francophones » had wél gemandateerden, evenals de B.S.P. en de
P.V.V. Maar die twee partijen hebben
als effketief lid geen enkele Vlaming
aangeduid. De socialisten hebben zelfs
geen Vlaming bij de plaatsvervangende
leden.
Het was een voorbeeld van Herrenmentaliteit-metterdaad, een staaltje van
incivisme op zijn Brussels, een manifestatie van Vlamingenhaat waaraan de
belgische staat zal ten ondergaan indien
men er nog een paar jaar mee doorgaat.
De C.V.P. had altans één Vlaming als
effektief lid aangeduid, Leo Lindemans
(de onmisbare Van den Boeynants was
het andere werkelijke lid). Wat Lindemans in dat gezelschap is gaan zoeken,
is ons een raadsel. Misschien werd hij
misleid. Wellicht was hij er niet van op
de hoogte in welk anti-vlaams spelletje
hem een rol van lakei en meeloper was
toebedeeld.

#

Een Brussels wangedrocht ( 2 )

bertrand
en de
spookraad
(aco) We willen met ons oordeel wachten tot hij hierover ophelderingen verschaft heeft. Maar die ophelderingen
zijn dan in elk geval noodzakelijk.
Dat de Volksunie als onbestaand werd
beschouwd door de heren stichters van
dit spookorganisme laat ons koud, en is
niet de voornaamste reden van ons protest. We zullen met die mensen nog wel
afrekenen.
Het gaat over iets anders : de fvmdamentele oneerlijkheid van deze regering en de onvoorstelbare machteloosheid van de vlaamse C.V.P. op alle
échelons van het politieke leven zijn hemeltergend geweest tijdens heel de intrige die leidde tot de oprichting van
deze «Ekonomische Raad voor Brussel».
De algemene « Ekonomische Raad
voor Vlaanderen » werd even radikaal
genegeerd als het « Vlaams Ekonomisch
Verbond » (wist Lindemans dat óók
niet ?). Zelfs van uit het standpunt van
de regeringsmeerderheid was het een
schandaal, vermits deze kuiperijen zich
voordeden op 't ogenblik zelf dat desenaatskommissie zich bezig houdt met
het onderzoek van een wetsontwerp van
minister Terwagne, waarin de oprichting van een « Ekonomisch Bureau voor
Brussel » voorzien is, naast een « Ekonomische Raad voor Vlaams Brabant »,
en een andere « Raad voor Waals Brabant ». Dat alles overkoepeld door een
algemeen brabantse top.
We zullen dit ontwerp hier niet beoordelen, maar zelfs van regeringsstandpunt uit bekeken, was de bereidheid
van minister Leburton om de bovengeschetste « Ekonomische Raad voor Brussel » te intronizeren, een aanslag op de
politieke grondslagen van deze rege»
ring.
Dat minister Bertrand reeds twee
plaatsen voor deze spook-raad had ingeruimd in zijn « Nationaal Komitee voor
de Vervoerpolitiek » zal slechts dié Vlamingen verbazen die nog niet weten in
welke afgrond van politieke eerloosheid deze vroegere Limburger is weggezakt.
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pV.V.-HAAST
De P.V.V. heeft in zeven
haasten, nog vooraleer ze kennis had van de juiste inhoud
van het regeringsakkoord, laten weten dat ze terug zou deelnemen aan de besprekingen
van de grondwetsherziening en
dat ze een vervroegd partijkongres zou bijeenroepen.
Deze haast is potsierlijk. Hoe
kan een partij beslissingen nemen, vooraleer ze het dossier
heeft kunnen raadplegen ?
De spoed van de P.V.V.-bonxen is ingegeven door andere
redenen dan de zorg om een
fatsoenlijke
grondwetsherziening. De heren hebben uit de
opiniepeilingen in hun eigen
ipers kunnen vernemen, dat het
met hun partij steeds maar ver^'éei de berg afgaat. Ze zijn
daardoor zo opgeschrokken, dat
ze zich deze week lieten verleiaen tot hun overhaaste beslissing, die slechts de lachlust kan
opwekken van iedereen die met
enige aandacht de politiek
volgt.

melen. De dienstdoende burgemeester gaf mondeling zijn toelating, de initiatiefnemers zegden toe dat de zaak buiten de
politiek zou worden gehouden
en er werden pamfletten gebust waarin de omhaling op 12
februari werd aangekondigd.
Na het bussen van de pamfletten trok de dienstdoende
burgemeester plots, en zonder
opgave van redenen, zijn toelating in.
Bij middel van een nieuw
pamflet werd de bevolking er
van in kennis gesteld dat de
liefdadige aktie niet kon doorgaan door de negatieve beslissing van de gemeentevader.

NOODFONDS

LIMBURG

...ONDANKS VERBOD

Het komitee besloot dan
maar, dat ieder individueel
zijn best zou doen om geld bijeen te brengen. Spontaan werden zowat van overal bedragen
aangeboden en ondanks de sabotage van hogerhand kon in
een paar dagen tijd meer dan
tienduizend frank bijeengebracht worden.
GEEN PUNT
Door de geestelijke overheid
Het einde van de staking in werden dozen met opschrift
Limburg viel samen met een S.O.S.-Limburg aan de uitgang
hevige opflakkering van de so- van de kerk geplaatst : de allidariteitsbeweging in gans het dus verzamelde gelden zullen
Vlaamse land. In Limburg zelf, via het bisdom in Limburg versnaar ook te Antwerpen, te deeld worden.
Kortom, de mensen van BroeJ«uven, te Gent en op andere
iplaatsen werden schoolstakin- chem hebben bewezen dat ze
'Jgen en studentenbetogingen ge- méér hart hebben dan hun
organizeerd. Het aantal hulp- dienstdoende burgemeester.
feomitees groeide ; allerlei verenigingen bleven moties in verband met het konflikt in het
MECHELS NJET
•kempisch bekken publiceren.
1 Wie zou denken dat het einTe Mechelen wenste het
'de van de staking meteen een steunkomitee « Mechelen-Limpunt achter de kwestie-Lim- burg» op 14 februari een kolburg heeft gezet, zal vrij vlug lekte ten bate van de limburgmerken dat hij het verkeerd se stakers te organizeren De
yoorhad. Het drama van de burgemeester weigerde echter,
iStaking in de mijnen heeft een zij^ toelating daarvoor te gegrote indruk gemaakt op de ven. Hij omschreef die weigeopenbare mening in Vlaande- ring als volgt • « Rekening houren. De nawerking ervan zal dend met de niet te ontkennen
Oiterst belangrijk zijn, zowel
tendens tot werkhervatting,
in omvang als in tijd.
met het feit dat de staking
door de vakbonden erkend
wordt en de stakers de stakingsvergoeding ontvangen alsEEN FRONT
mede met de talrijke aanvra« Arbeiders en studenten — gen voor omhalingen door diéén front » : dit was in Lim- verse verenigingen voor allerburg en in gans Vlaanderen hande initiatieven, menen wij
een der belangrijkste leuzen het niet wenselijk op uw verVan de jongste weken. Een ver- zoek in te gaan ».
heugende leuze, die de menselijke en sociale bewogenheid
van de studerende jongeren onderstreept.
Een soms misbruikte leuze
echter ook. We vonden ze terug
in het leuvens studentenblad
'c Rerum », als titel boven een
artikel waarin dan maar een
woedende en domme aanval op
het Permanent Stakingskomite werd gedaan en waarin met
name Siegers gemeen werd
aangevallen
Er zijn knapen die een bril
met gekleurde glazen hebben
opgezet en die dan maar menen, dat de wereld lekker helemaal het kleurtje heeft dat zij
Kefst zien. Zetten zij de bril
even af en blijkt de kleur niet
meer te kloppen, dan wordt het
maar schelden.
Het lijkt ons vrij komfortabel, vanuit een leuvense redaktie de les te spellen aan mensen die er zes weken strijd en
ellende voor over hadden om
hun elementair recht — en niet
de een of andere kleur — te
verdedigen.

Moeten wij er aan toevoegen
dat de mechelse burgemeester,
Desiré Van Daele, een B S P.volksvertegenwoordiger is en
een man van de vakbond ?
Onze V.U.-gemeenteraadsleden hebben onmiddellijk krachtig hierop gereageerd.

REPRESSIE
Twee jonge
mijnwerkers
werden te Tongeren tot vrij
aanzienlijke straffen en boeten
veroordeeld wegens « poging
tot brandstichting » en « onwettig betreden van het mijngebied ». De vreselijke misdrijven van deze jonge stakers beperkten zich tot het ingooien
van een paar ruitjes aan de
mijn en tot het in brand steken
van een reklamebord, waaraan
zij zich opwarmden. Tarief ;
zes maanden, waarvan vijf met
uitstel voor de ene en twee
maanden waarvan een met uitstel voor de andere staker Ze
hadden beiden reeds zowat drie
weken in voorarrest gezeten.
De koolhazen van de n v Kempische Steenkolenmijnen persten als burgerlijke partij nog
maar eens duizend frank uit
het geval.
Mijnwerkers werden door de
koolbazen aan de deur gezet,
omdat zij haantje-de-voorste
bij de stakingsaktie waren Er
was een nieuwe staking nodig
om de broodroof onc^edaan te
maken.
Na de uithongering de repressie • het limburgs drama
duurt voort.

BROECHEM HIELP...
Vorige week werd te Broechem een aktie gepland om
geld voor de noodlijdende
BHJnwerkersgezinnen in te za-

Minister Eyskens. fier als een broedse kip, deelde zondaqavond
aan de pers mee dat hi] zijn plan op papier had gekregen. De
ministers achter hem schijnen niet te daveren van geestdrift...

SPREKFN EN ZWIJGEN
Een politieke mop mag er ook
wel eens bij op deze bladzijde,
vinden we. We hoorden ze verleden donderdagmorgen vertellen door een speaker op de franse radiozender OR.TF. En ze
bewijst, dat de Fransen toch
wel enig inzicht in onze nationale verhoudingen hebben.
Dicht bij de taalgrens in België staat aan de waalse kant
'n fabriek met vijftig man personeel en aan de vlaamse kant
eveneens een fabriek m.et evenveel personeel. Boven de ingang
van de waalse fabriek is met
koeien van letters geschilderd :
«lei on parle Ie frangais»
'(«hier spreekt men Frans»).
Boven de ingang van de vlaamse fabriek prijkt met even grote letters : «lei on ne parle pas,
on travaille » (« hier wordt niet
gesproken, maar gewerkt»).

MAJOR IN LONDEN
Alhoewel ze vroeger wel al
eens elders is gepubliceerd, willen we onze lezers die ze nog
niet zouden kennei. de Majormop niet onthouden, die tans
weer « in » is.
Louis Major woonde te Londen een internationale vakbondsvergadering bij. Tijdens
deze vergadering moest hij nodig naar de plaats, waar zelfs
d'.' koning te voet naartoe gaat.
Hij vroeg aan zijn britse buurman, waar hij zijn last kwijt
kon De Brit : « De zaal uit, de
trap af ,de gang door en dan de
tweede deur links. Er staat wel
« gentlemen » boven die deur,
maar dat moet ge u niet aantrekken ».

CENSUUR
Twee B.R.T.-jongens verbleven vorige week drie dagen in
Limburg om er materiaal te
verzamelen voor een sfeerreportage over de staking in het
radioprogramma « het is me het
avondje wel». Tien uur vóór
d» uitzending verleden week
vrijdag kwam er een verbod,
omschreven als « embargo op de
n ijnstaking tot nader order
voor alle programma's los van
de nieuwsdienst». Dit embargo
zou gegeven zijn zelfs zonder
dat de direktie het programma
had beluisterd.
Tussen haakjes : verleden
week had minister Van Mechelen in het parlement verklaard,
dat de regering geen richtlijnen had verstrekt aangaande de
B R.T.-berichtgeving over de
mijnstaking. Wel gaf hij toe,
dat hij met de voorzitter van de
beheerraad over de nieuwsverstrekking in het algemeen had
gesproken...
Wat rijmt er op Kuituur 2

Aan de staking in
Limburg is een einde
gekomen, na zes weken
strijd en
vastberadenheid. Zes
weken van honger
en ontbering. In talloze
gezinnen van onze
mijnwerkers heerst
diepe ellende ; daaraan
zal de werkhervatting
voorlopig weinig
veranderen. Er zijn
schulden gemaakt, en
gespaard ook op het
onontbeerlijke,
afbetalingstermijnen
moesten worden
uitgesteld. Aan al deze
mizèrie komt geen
einde omdat de staking
nu is afgelopen : de
gevolgen zullen zich nog
ye\e maanden
doen gevoelen.
Solidarietit is dan ook
de hoogste plicht. Wij
doen een dringende
oproep op al onze lezers,
om tans onmiddellijk
een zo groot mogelijk
geldbedrag ter
beschikking te stellen
van ons « Noodfonds
Limburg ». Er dient
gestort te worden op prk".;
1476.97 van Volksunie,
Voldersstraat 7 1 ,
Brussel-1, met
uitdrukkelijke
vermelding op de
keerzijde « voor
Noodfonds Limburg ».
Al de ontvangen
bedragen zullen
integraal, zonder.enige
afhouding, overhandigd
worden aan de
limburgse
mijnwerkersgezinnen
waar de nood het hoogst
is. In ons blad zal een
lijst gepubiceerd worden
van alle ontvangen
bedragen, samen met
de initialen of de
kenspreuk van de
schenkers en de
gemeente waar zij
wonen. Tevens zal
nauwkeurig worden
meegedeeld, op welk
ogenblik en op welke
wijze deze sommen in
het bezit gesteld worden
van de bestemmelingen^

Onze 34
parlementsleden
hebben de lijst van
het steunfonds
« Noodfonds Limburg »
geopend met een
schenking van
honderdduizend franic.Onze redaktie draagt
vijfduizend frank bij.
Wij zijn er van
overtuigd dat deze
oproep ruim zal worden
opgevolgd en dat w e ,
evenals na Zwartberg,
op korte tijd over een
bedrag zullen
beschikken dat in
verhouding staat tot de
grote ellende waaraan
moet worden
verholpen. Wij danken
bij voorbaat al onze
lezers.

in memoriam

PATER
STRACKE
Pater Stracke, die ondanks zijn hoge
ouderdom onverwoestbaar leek en onvervangbaar was, is ons deze week ontvallen :
het bericht trof ons, na het aanvankelijk
nieuws over zijn slechter geworden toestand, nog vreselijk onverwacht. Hij was
als een oude eik waaraan duizend stormen
niet ongemerkt waren voorbijgegaan; dat
hij zo snel en onverwacht zou geveld worden, hadden wij eigenlijk nimmer bedacht
en nog minder verwacht. Hij was voor ons
een verre maar sterke aanwezigheid; wij
wisten bij ondervinding dat hij dag aan
dag met heldere geest en waakzame aandacht de Vlaamse strijd volgde, dat hij een
trouw lezer van ons blad is gebleven tot de
allerlaatste week. Af en toe irong langs
vrienden en bekenden zijn oordeel tot ons
door, zijn inzicht in belangrijke vlaamse
problemen, zijn grote nationale én sociale
én menselijke bekommering voor de jeugd,
voor de vlaamse gemeenschap in de hoofdstad, voor het tempo waarin onze bevrijdingsstrijd zich afspeelt. We hadden het
geluk, pater Stracke de jongste jaren enkele keren te mogen ontmoeten. Het sterkst
is ons bijgebleven een bezoek dat we hem
brachten een paar jaar geleden, toen het
Dosfelinstituut werd opgericht en we hem
voor een tv-programma daarover gingen
intervieuwen. Alhoewel hij korzelig kon
zijn en zijn tijd niet wenste te verbeuzelen
aan dingen die hij niet essentieel achtte,
onderwierp hij zich met de glimlach aan
de marteling die een tv-interview voor een
man op zijn jaren eigenlijk wel moest zijn :
«als gij dat van mij verlangt, is het een
teken dat gij het nodig acht en dat het
dienst kan bewijzen aan de zaak ». We hadden opgekeken tegen wat wij vreesden
moeilijke uren te zullen worden, maar zelden werkten we met een gemoedelijker,
een geestiger, een gevatter en een jonger
man dan pater Stracke toen.
Stracke werd geboren op 12 december
1875 te Antwerpen, als zoon van een noordnederlandse vader en een antwerpse moeder. In deze geboren Sinjoor kwamen
Noord en Zuid tot een opmerkelijk evenwicht : warmte van hart en scherpte van
geest, Vlaamse onverzettelijkheid en nederlandse klaarheid.
In 1892 ging Stracke naar de Jezuïeten;
in 1905 promoveerde hij te Leuven tot doctor in de germaanse filologie. Uit het innig
kontakt dat hij er had met professor
Scharpé groeide de idee van een groots
levenswerk : een nederlandse Christologie
en Mariologie. Hij stichtte te Leuven een
«Vlaamse akademie». Kort daarop werd
hij naar Polen gestuurd — een halve verbanning ? — waar hij vier jaar verbleef en
priester werd gewijd
In 1909 werd hij retorikaleraar aan het
kollege te Aalst. Hij sloeg er een sterke
stempel op een paar jaargangen van stu^

denten, die hij de zin voor nederlandse
stijl en grootheid bijbracht. In 1912 — verplaatst naar Drongen — schreef hij « Volksslaap en Ontwaken» en wees hij Pirenne
en diens teorie over de historische tweetaligheid van Vlaanderen terecht. Een jaar
later hield hij te Borgerhout de spreekbeurt, waarvan de titel spreekwoordelijk is
gebleven : «Arm Vlaanderen». Stracke
bedoelde die armoede letterlijk, niet alleen
de geestelijke laagstand van ons volk maar
ook zijn sociale verworpenheid en materiële armoede. Bij Stracke is de nationale
bekommernis steeds ook een diepgevoelde
sociale bekommernis geweest.
In 1914 meldde pater Stracke zich bij het
uitbreken van de oorlog als legeraalmoezenier. Hij werd bij herhaling geweigerd : te
Vlaams, te onafhankelijk, te «gevaarlijk»
dus. Hij ging wonen te Oostakker, waar hij
een vriend en geestelijke vader werd voor
de studenten van de vervlaamste gentse
imiversiteit. Zijn aanwezigheid in dat midden was een doorn in de ogen van de gentse franskiljons, die er in slaagden hem naar
Duitsland te doen verplaatsen : een tweede
verbanning. In Duitsland sloofde hij zich af
voor de gedeporteerde arbeiders. Na de
oorlog mocht hij niet naar Vlaanderen terug; men stuurde hem naar Noord-Nederland, waar hij kapelaan werd op verschillende plaatsen. Maar ook daar bleek hij in
de weg te lopen en opnieuw werd hij naar
Polen gestuurd. Inmiddels trof het officiële
België zijn voorzorgen : Stracke zou bij
verstek veroordeeld worden wegens aktivisme. Voor het zover kwam, keerde
Stracke echter op eigen houtje naar Vlaanderen terug; het kwam tot een proces waarbij hij veroordeeld werd tot drie iaar hechtenis.
In 1922, na zijn vrijlating, werd hij naar
Limburg gestuurd als aalmoezenier bij de
poolse mijnwerkers. Kardinaal van Roey
stond hem later dan toch toe, dat hij in
Mechelen wetenschappelijk werk kwam
verrichten. Kort nadien kwam hij naar
Antwerpen, waar hij het Ruusbroecgenootschap stichtte, met als doel de studie van
de nederlandse vroomheid in Noord en
Zuid. Het was zijn grote vruchtbare periode : hij richtte de studiedagen voor ascese
en mistiek in, predikte retraites, stichtte
het tijdschrift «Ons geestelijk erf», gaf studies over Ruusbroec uit, beklemtoonde en
bewees de aanwezigheid van een nederlandse kuituur in de vroege middeleeuwen
en legde de grondslag voor een uitgebreide
filologische en literatuur-historische vorsing, waarbij hij de stimulerende kracht
was voor een uitgelezen groep medewerkers.
Het officiële België bleef daar allemaal
blind voor : geen akademie en geen imiversiteit achtte hem een blijk van waardering
en erkenning waardig.
Ook tijdens de tweede wereldoorlog zeg-

de Stracke vrank c^n vrij zijn mening. In
1942 sprak hij te Brugge over «In de leer
bij Jacob van Maerlant». Zijn redevoering,
zijn standpunt, zijn hele houding getuigden
voor de zin van nederlandse onafhankelijkheid en eigenheid die hij gedurende gans
zijn vroeger leven had gepredikt. Weer
werd hem het zwijgen opgelegd.
Na de oorlog was hij een steun en toeverlaat voor de slachtoffers der repressie. Hij
blééf «gevaarlijk» : de veiligheid van de
staat kwam geregeld bij hem op bezoek.
Weer werd hij verplaatst naar een uithoek,
Alken in Limburg.
Na zijn terugkeer te Antwerpen werd hij
opnieuw de wijze raadsman voor de tallozen die hem kwamen raadplegen. Hij trok
weer de baan op als voordrachtgever. In
1955, toen hij tachtig werd, brachten honderden hem hulde in de antwerpse Gruterzaal. In 19S5 werd hij opnieuw gehuldigd, ditmaal in Elckerlyck. Op die viering
werd het woord gevoerd door Karel Dillen,
Gantois, dr. Jungerhans en J. van Overstraeten. Het slotwoord van de gehuldigde
zelf was een overgetelijk moment : een belijdenis van geloof en vertrouwen in de
vlaamse jeugd.
Stracke werd vaak een « pessimist» genoemd. Zijn pessimisme was echter nederlands realisme : een klaar inzicht in de vele
dingen die nog nodig zijn om ons volk te
voeren naar de bestemming zoals hij ze
zag. Een pessimist was hij allerminst, wél
een veeleisende en een naar de werkelijkheid gerichte. Zijn veeleisenheid en werkelijkheidszin, zijn besef dat tussen wens
en werkelijkheid de lange weg van strijd
en inspanning ligt hebben steeds weer de
Vlaamse beweging getild over het vele kleine van het dagwerk, tot op een hoogte vanwaar een breed panorama van nederlandse
grootheid zichtbaar werd. Een aristokraat
die, tussen strengheid en mildheid in, de
weg vond naar het hart van de velen die
aan hem de klare afbakening van hun weg
en taak mogen danken.
Wij hebben deze week een groot verlies
gekend. Maar zonder enige droefheid...
tvo.

WIJ

FITTE GASTON
Eyskens heeft er lang over
gedaan om zijn ministers tot
een globale oplossing te krijgen, maar hij is er dan uiteindelijk toch maar in geslaagd.
We erkennen graag dat het een
krachttoer is.
Hoe het allemaal verder zal
verlopen is natuurlijk een andere kwestie. Maar inmiddels
heeft de premier persoonlijk
aardig wat punten geboekt.
Ook zuiver fizisch is het voor
hem een krachttoer geweest.
Verleden week verscheen hij,
na twaalf uur nachtelijke vergadering, 's morgens om vijf
uur voor de mikro's en kamera's van de joernalisten, stukken frisser dan heel wat excellenties die jaren jonger zijn dan
hijzelf. Hij had de hele meute
een nacht lang in bedwang kunnen houden en hield er nog genoeg kracht aan over voor zijn
cinische glimlachjes en het
hooghartig optrekken van zijn
wenkbrauwen.

ZWIJGPLICHT
Verleden zaterdag en zondag
werd alle ministers nog eens

speciaal door premier Eyskens
op het hart gedrukt, dat er volledige zwijgplicht moest in acht
genomen worden betreffende
het plan tot oplossing van de
kommunautaire problemen. De
ministers beloofden het plechtig.
Met als gevolg dat de volgende dag praktisch alle kranten
alvast konden uitpakken met
de grote lijnen van de regeling.
Ergens moeten de muren in
de Wetstraat zéér slecht geïzoleerd zijn...

PETJE AF
Door de berichten in onze rubriek « bewegingswijzer » en
door af en toe een verslag over
een topakivititeit blijven onze
lezers min of meer op de hoogte van de werking van het Dosfelinstituut. Ze krijgen daardoor echter een te beknopt en
onvolledig overzicht van de
steeds toenemerfde werkzaamheden van het instituut.
Eén voorbeeld slechts : einde
februari-begin
maart wordt
door 't Dosfelinstituut een voordrachtenciklus
georganizeerd
in het Waasland, over het onderwerp « Leefbaar wonen ».

Voor deze ciklus werd een speciale brosjure uitgegeven. Er
zullen lessen gehouden worden
te Temse, Melsele, Lokeren,
Vrasene en St Niklaas. Als lesgevers treden, naast V.U.-parlementairen en een C.V.P.-senator, ook specialisten uit het
akademisch milieu en de waaslandse ekonomische raad op.
Sinds zijn stichting is het Dosfelinstituut uitgegroeid tot een
der belangrijkste volkshogescholen voor politiek vormingswerk in Vlaanderen. Al het
v^erk wordt gepresteerd door
een kleine staf van mensen onder de leiding van voorzitter
Maurits Coppieters en direkteur Walter Augusteynen.

V.U.

de abonnementenslag
' Het blijft goed gaan met de abonnementenslag.
Goed op twee fronten : er komen veel nieuwe
abonnementen binnen en de hernieuwing loopt als
gesmeerd.
De volgorde van de arrondissementen ziet er
momenteel uit als volgt: Antwerpen, Brussel, Tongeren-Maaseik, Leuven, Mechelen, St
Niklaas,
Gent-Eekto, Turnhout, Kortrijk, Brugge, Aalst,
Roeselare-Tielt, Oostende-Veurne-Diksmuide,
Our
denaarde-Ronse, Hasselt-St Truiden, DeMermoride en leper.
\
De eerste zeven geklasseerden vormen e^n kopgroep, die stilletjesaan bezig is zich los te trekken
van het gros. Achteraan is er heel wat vooruitgang
gemaakt, zodat de laatstgeklasseerden — die overigens kleine arrondissementen zijn — zich eigenlijk hoegenaamd niet moeten schamen.
Deze week is er heel wat vooruitgang gemaakt
door het aandeel van een aantal parlementsleden
en leden van de partijraad in de abonnementenslag. De twee kampioenen in deze «groep der
vip's» zijn partij-ondervoorzitter
Johan Laeremans en onze limburgse vriend Jaak Cuppens.
Daarnaast dienen nog vermeld te worden in alfabetische volgorde de heren Anciaux, Babyion, Coddé, De Commer, Delahaye, De Visser, Engels, Hardy, Luyten, Peeters, Plas, Raskin, Schiltz, Van der
Eist, van Haegendoren, Van Houttegem en Vranken.
En de abonnementenslag gaat verder. We doen
nog eens een heel speciale oproep aan al onze afdelingen, om de rezultaten tans vlug naar de eindf
norm toe te drijven. Het ziet er trouwens naar uit,
dat dit ogenblik niet ver meer af ligt.

OP HET SCHERM

Volgende week donderdag, 26 februari, komt de
Volksunie op het tvscherm met haar maandelijkse politieke tribune.
Al onze lezers stemmen
natuurlijk af op de B.R.T.
te 19 u. 35. Het programma zal in het teken staan
van de politieke aktualiteit.

de ledenslag

Verleden zaterdag kwam vader Van Brantegem, terug van het proces te Moskou, op Zaventem aan;
hij werd er opgewacht door de raadsman van Vik Van Brantegem, mr. Herman Wagemans. Zijn
zoon was er echter niet bij : in tegenstelling met de twee jonge Italianen werd hij niet vrijgesteld
kort na zijn veroordeling. Bij het ter perse gaan van ons hlad waren er geruchten, dat Vik Van
Brantegem dan toch vrij vlug in vrijheid zou worden gesteld. Inmiddels past dan toch alvast de
bedenking dat de helgische officiële instanties zich heel loat minder moeite dan de Italianen schijnen gegeven te hehhen. En dat Harmei, die zich-zelf de vader acht van een nieuwe openingspolitiek naar Oost-Europa, in het Kremlin blijkbaar niet voor heel belangrijk wordt aanzien. Want
de vrijlating van de Italianen werd door de sovjets gemotiveerd als een gebaar van goodwill tegenover een land, waarmee goede betrekkingen worden onderhouden...

deze

ontslultbare

Vorige zaterdag verscheen m « Echo » een 88-jarige zonderling die ergens m Vlaanderen m een oude
autobus woont. De man sprak geen woord, maar liet
wel een stuk spek zien dat naast brood zijn voornaamste voedsel is. Hij woont daar onvoorstelbaar
primitief en armzalig, onvoorstelbaar vuil en onhigiënisch. De boer die hem toelating gaf om op zijn
hof te « wonen », vindt hem een goed man die niemand last bezorgd, in de zomer urenlang in de zon
zit, nooit weg gaat en een trouwe bewaker is van
het huis. De kommentaar besloot met ongeveer deze
woorden : en dat gebeurt in 1970.
Vroeger ja, natuurlijk, maar nu niet meer ! Dat is
niet meer van onze tijd ! Deze bedenking is nogal
mondgemeen in allerlei omstandigheden, bij velerlei gelegenheden. Wij hebben het immers toch zoveel verder gebracht. En moesten we de last van
dit onduldbare verleden, van al die achterlijkheid
niet meeslepen : hoe mooi gewassen, hoe fijn opgepoetst, hoe konfortabel zou niet iedereen kunnen leven !

vooruitgang

Weten we echter wel dat eenzelfde mentaliteit,
dat vrijwel woordelijk dezelfde bedenking gemeengoed was op het einde van de romeinse beschaving?
Toen de romeinse kuituur een volmaaktheid en een
verfijning ( en ook alles wat daar veelal mee samen gaat ) had bereikt, waarover men slechts uit
onwetendheid minachtend kan spreken.
Het is niet de bedoeling, op een onrechtstreekse
manier te vertelen dat ook wij ons nu op een soortgelijk eindpunt bevinden. De gedachte dat de geschiedenis een voortdurende herhaling is, kan wel
niet zonder meer worden afgewezen ; maar het is
in elk geval zeker dat, ook als er iets gebeurt dat op
een herhaling lijkt, dit toch nooit helemaal hetzelfde is. Het gaat er al evenmin om de lof te verkondigen van een primitieve en verwaarloosde levenswijze : Nemrod hoopt, tot zijn laatste dag zijn dagelijks stortbad te kunnen nemen. En het is niet het
enige dat hij niet graag missen zou !
Het is echter wél zo dat voortgangsmaniakken
( even goed nu als die uit voorbije eeeuwen ! ) zich

Onze lezers weten ''
r momenteel, samen met
de abonnementenslag,
m ledenslag aan de gang
is met als doel om tegen midden van dit jaar tienduizend nieuwe leden te werven, leder arrondissement heeft een streefnorm gekregen die moet bereikt worden om de tienduizend over gans Vlaanderen te halen.
Het gaat met deze ledenslag schitterend. Nog
* niet eens één derde van de gestelde termijn is
voorbij en reeds werden bijna 4.500 nieuwe leden
geboekt. We geven hierachter de stand per arrondissement; het erbij vermelde percentage vermeldt, welk t.h. van de streefnorm totnogtoe in
ieder arrondissement werd verwezenlijkt.
Oudenaarde-Ronse 105 t.h., Oostende-VeurneDiksmuide 98 t.h., Dendermonde 72 t.h., TongerenMaaseik 66 t.h.. Turnhout 63 t.h., Gent-Eeklo 57.
t.h., Mechelen 57 t.h., Hasselt-St Truiden 50 t.h..
Kortrijk 44 t.h., Leuven 43 t.h.. Brugge 39 t.h.^
Brussel 37 t.h., Aalst 37 t.h., Antwerpen 27 t.h.,
leper 25 t.h.. Roeselare-Tielt 15 t.h., St Niklaas
7 t.h.
Alle arrondissementen die meer dan één-derde
van de norm bereikt hebben, liggen dus netjes binnen de tijd. Over de achterblijvers maken we ons
voorlopig niet druk : St Niklaas met zijn 7 t.h. bij'
voorbeeld moet nog in gang schieten; van zodra
dat gebeurt, zullen de rezultaten in teer snel tentpo volgen.
Het ziet er naar uit dat tegen midden 1970 de
tienduizend niet alleen zullen bereikt
worden,
maar ruimschoots overschreden.

nogal wat illuzies maken. En misschien is dat maar
een konkrete toepassing van de algemene regel dat,
hoe minder inzicht iemand heeft ( we drukken ons
héél beleefd uit ), hij des te meer zekerheden eo
pretenties heeft. Zonder het zelf te weten trouwens^
en dat is nog wel het ergste van allemaal.
Het grote probleem van onze zogezegd voor he(
eerst onstuitbare vooruitgang is echter helemaal
niet dat er voortdurend en met een steeds groeiende
snelheid iets nieuws voor de dag komt. Het grote
probleem van onze en van elke vooritgang is, daf
/^
dit nieuwe onontkoombaar oud wordt.*^
Wij ontkomen inderdaad niet aan de toekomst, zil
wacht ons onverbiddelijk op. En men zou bijna de
mens kunnen benijden voor wie dit wachten een
loutere vreugde schijnt te zijn. Maar die toekomst
is er nog niet. Kan er eigenlijk nooit zonder meer
zijn. Wij slepen ons gehele verleden mee, al dat wat
nog zo pas « nieuw » was. Al dat oudgewordene. Het
verleden is er : ons persoonlijk verleden, dat van
ons volk en dat van het geslacht van moordenaars
waartoe we, willens nillens, behoren. Het is er niet
gelijk ons zo geliefde « nu » er is. Het « nu », dat
slechts de bijna onmerkbare schakel is tussen verleden en toekomst. Alleen in de mate waarin we het
grote probleem van de vooruitgang ( namelijk klaar
komen met het verleden ) oplossen, wordt onze toekomst misschien veiliger. Wordt ze menselijker. Er
is geen gevaarlijker vijand van de vooruitgang dan
de man die heel zelfbewust verklaart dat het verleden voor hem niet bestaat.
f>j fA^PsÖD
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in de kamer
Drie ministers zaten op hun bank om
f één begroting te verdedigen : Harmei
voor Buitenlandse Zaken, Fayat voor
I Buitenlandse Handel en Scheyven voor
Ontwikkelingssamenwerking.
Harmei,
braaf en preuts als een ouderwetse, bej a a r d e koorknaap is de tegenvoeter van

in de senaat
Wie zou gedacht hebben dat vorige
week woensdag de vier interpellaties die
op de agenda stonden in de senaat, ook
alle vier zouden gehouden worden,
'kwam bedrogen uit.
Dat behoort tot de wisselvalligheden
v a n het parlementair werk. Soms denkt
m e n dat een voorstel of ontwerp lange
besprekingen zal meebrengen en is de
bespreking vlug gedaan; soms denkt
m e n dat iets vlug zal aflopen en het
debat duurt urenlang.
Zo geschiedde vorige week woensdag.
D e interpellatie Hougardy over het ge1 val Weber was vlug klaar. De interpellant geloofde zo weinig in zijn zaak dat
hij zelfs geen repliek meer gaf op het
antwoord van de minister.
Anders verging het met de interpellatie van de rustige gentse senator Dua,
die het had over het gemis aan koördinatie bij de bestrijding van de hinder.
De heer Dua is beter thuis op h e t gebied van de wetgeving dan op het terrein van de hinder en zijn interpellatie
was mat. Heel het debat bleef trouwens
vrij mat, maar een paar senatoren, die
wel weten wanneer ze beginnen t e praten maar nooit w a n n e e r ze eindigen
zoals de B.S.P.-fraktieleider Housiaux
en de brabantse C.V.P.-senator Van
Cauwelaert, begonnen hun woordje mee
t e praten zodat er geen tijd meer overbleef voor de twee overige interpellaties
van de heren Baert en Collin, interpellaties die dan ook maar een week uitgesteld werden.
In het debat over de hinder werden
slechts in de korte interventies van de
heren Poma en van Haegendoren behartenswaardige dingen gezegd. Het is vaak
xo dat korte redevoeringen de beste zijn.
Zo was het ook donderdag toen de interpellatie van de heer Vreven over de
mijnstaking op de agenda stond. Senator Vreven werd sinds de ziekte van Gillon (86 jaar) fraktievoorzitter van de
P.V.V. omdat hij na Gillon de oudste is
en omdat hij als franskiljon tweetalig is.
De heer Vreven is geen goed interpel-

zijn voorganger Spaak, de briljante
vlinderachtige Brusselaar, standvastig
als een windwijzer, met meeslepend redenaarstalent en flitsende humoristische
replieken. Fayat rustig, aristokratisch en
degelijk. Scheyven. de brusselse bankier
en vertegenwoordiger van het establishment, die van zijn verre doolages in
kommunibtisch China geschakeerde oordeelvellingen in zijn reiskoffers heeft
meegebracht.
,Eugeen de Facq nam minister Scheyven stevig onder handen, in een met cijfers gestaafde rede. Met onbarmhartige
humor nam hij een loopje met de begroting van Ontwikkelingssamenwerking.
Zij herinnerde hem aan een Spaanse
herberg waar men vindt wat men zelf
meebrengt. Spreker bracht kritiek uit
op het uitblijven van taalkaders, die er
reeds sinds jaren hadden moeten zijn.
Bij de personeelsbezetting is de verhouding ;'i7/63 in het nadeel van de Vlamingen, en in de topfunkties zelfs 29/71. Bij
de zendingsgelastigden in het buitenland heeft spreker één Vlaming gevonden op twaalf. De kredieten gaan voor
het leeuwenaandeel naar franstaligen.
Zijn besluit is kernachtig geformuleerd :
de ontwikkelingshulp van België aan
derde landen is in feite een ontwikkelingshulp van Vlaanderen aan franstalige Belgen.
In een gevatte tussenkomst kwam Luc
van Steenkiste terug op de duistere zaak
van de C.E.R.N.-vesting te Focant. Hij

stelde voordien reeds een vraag waarop
ontwijkend werd geantwoord. De Kamer-benjamin zou echter geen Westvlam m g zijn als hij zich zo m a a r zoetjes
met een kluitje in het riet liet sturen.
Indien de franse regering vals speelt,
dienen wij dan onze houding niet te herzien, wou hij weten.
Virgile De Commer n a m ook Scheyven
als schietschijf. Hij wees op het faljiet
van de medische assistentie in Kongo en
drong aan op modernizering en intensifiëring van de hulp. Hij k w a m op voor
parlementaire kontrole over de uitgaven
in de ontwikkelingslanden. Spreker zei
onomwonden dat de minister vals speelde in zijn personeelsbeleid en de franssprekenden onbeschaamd bevoordeelde,
evenals de franssprekende ontwikkelingslanden die 90 % van de kredieten
toebedeeld krijgen.
.De regering heeft na nachtzittingen
en maratonvergaderingen een tekst over
de kommunautaire problemen ineengeklikt, die zij fier « globaal, totaal en unaniem » noemt. Volgens de perslui w a s
de premier, die nochtans door de wol geverfd is, zelfs ontroerd toen hij het grote
nieuws aan de slaperige joernalisten
kond deed. Hij zag eruit als een keurig
geklede trainer, omstuwd door een vermoeide en gelukkige ploeg, die kon medelen dat zijn ploeg de zo begeerde en
zeldzame schaal had gewonnen. Verder
wou hij niets meedelen, dat zou het
voorrecht van het parlement zijn. De ge-

achte leden werden per telegram-metstaatsvoorrang ervan op de hoogte gebracht, dat de premier de verklaring in
K a m e r en Senaat zou voorlezen.
Beneden in de ruime peristyle wemelde het van perslui met of zonder filmapparaat op jacht naar nieuws en plaatjes voor de « beste lezers » en de « geachte kijkers ». De ministers stapten uit
h u n glimmende slee's langs h u n geüniformeerde chauffeurs recht op de filmband toe. De parlementairen k w a m e n
met demokratischer vervoermiddelen
aanzetten en met hun huurauto's. Hier
en daar bleef er een lanterfanten, in de
zichtbare hoop dat ook aan h e m een
stukje filmband zou gespendeerd worden. In de wandelgangen en de koffiekamer was het druk. De klassieke grapjes worden nog m a a r eens verkocht. Men
werd verzocht zijn das nog eens bij t e
werken om het tv-filmpje niet te ontsieren. Anderen w e r d vriendelijk de w e n k
gegeven zich op de film een alibi te verschaffen, dat ditmaal niet kan worden
betwist door de lieve eega. Nadat Mundeleer een m i n d e r geslaagd n u m m e r
heeft weggeven, k w a m Eyskens gewichtig en met plechtige plooi op het gezicht,
het stuk voorlezen. Wij wagen het niet
de onverteerbare tekst, die over elf
bladzijden is uitgesmeerd, in enkele r e gels samen te vatten. ""Hij zal nog herhaaldelijk in deze kroniek ter sprake
komen.
Nik Claes.

lant. Zijn interpellaties beperken zich
gewoonlijk tot een reeks vragen. Zelden
durft hij de regering frontaal te lijf
gaan. Hij sprak lang om weinig te zeggen.
De Limburger Van Thilt (B.S.P.) probeerde de houding van de vakverenigingen goed te praten en viel daarbij de
P.V.V. en vooral de V.U. aan, waarbij
hij al enkele rake beschuldigingen en
replieken te verwerken kreeg van op de
V.U.-bank^n.
De C.V.P.-er Wim Mesotten sprak de
gezwollen taal van de Retorikastudent
van de vorige generatie en zwaaide
daarbij uitbundig met het wierookvat
naar eerste-minister Eyskens, die zat te
tintelen van de pret en die zich zelfs
omkeerde n a a r de V.U.-banken om hen
zulke rede tot voorbeeld aan te bevelen.
Jorissen antwoordde echter dat zijn
r«de wei enigszins anders zou zijn. Én
ze was anders ook. De regering en de
regeringspartijen kregen harde noten te
kraken. Vooral de socialisten sprongen
herhaaldelijk recht om te protesteren.
Het was een echt gekakel in het B.S.P.hoenderhok. Jorissen raadde ze aan, hun
energie liever aan Limburg te besteden
dan aan zijn rede en deed ze ten slotte
zwijgen door ze te herinneren aan de
staking tegen de eenheidswet. «Toen
stondt ge naast de arbeiders tegen Eyskens », aldus de V.U.-senator, « t a n s
staat ge naast Eyskens tegen de stakende arbeiders.»
Eyskens die bij ervaring weet hoe lastig het is in de tegenaanval te gaan als
de V.U. onderbreekt begon dan ook met
de V.U. uit te schakelen om zich volledig op Vreven te gooien.
Om de V.U. uit te schakelen hanteerde hij twee middelen die de V.U. moesten bevredigen. Ten eerste zwaaide hij
de V.U. lof toe. De V.U. lokt wel eens
gekke incidenten uit of dient eigenaardige wetsvoorstellen in maar zei hij,
men kan niet ontkennen dat de V.U. een
partij is die bij haar volk staat..
Het was een pluimpje en Jorissen ving
het op door spottend t e zeggen dat de
V.U. dan zichzelf maar zou toejuichen
wat de V.U. toen ook deed.
Het tweede middel van Eyskens was

Vreven af te kraken als limburgse
franskiljon. Tot driemaal toe betitelde
hij hem als P.L.P.-er uit Limburg. De
V.U. kon hier moeilijk stelling nemen
tegen Eyskens. Het was handig bekeken
van Eyskens, m a a r het had hem bekentenissen gekost die alles behalve aangenaam waren voor de vlaamse C.V.P....
Trouwens van de doorsnee vlaamse
C.V.P.-senator t r e k t Eyskens zich weinig aan. In salongesprekken t r e k t hij ze
aardig door de buis. Hij is een cinische,
oude parlementaire rat geworden, een
meesterlijk touwdanser, een evenwichtskunstenaar om een Spaak afgunstig te
maken. Eyskens zal zich schikken naar
de sterkste groep. Dat deed hij ook in
de staking van de mijnwerkers.
De kapitalisten hand in hand met de
vakverenigingen schenen hém heel w a t
sterker dan 22.000 stakende limburgse
mijnwerkers. Zijn keuze was toen onmiddellijk gemaakt. Laat ze maar staken tot de honger ze terug n a a r hun
werk drijft, aldus de stilzwijgende redenering van de liberaal die Eyskens in
de grond is.
Na het debat over Limburg begon de
be.spreking van de begroting van P.T.T.
Men hoorde hierbij een stevig gedokumenteerde rede van de westvlaamse senator Blancquaert, die uitstekend van
zich afbeet toen de socialisten meenden
hem te moeten aanvallen. Naast hem
voerden het woord de P.V.V.-ers Reuter
en De Baer, de C.V.P.-ers Coppens. Ruften en Van Cauwelaert. Voor de B.S.P.
sprak alleen senator Roelants en daarnaast minister Anseele, die altijd binnensmonds en haast onverstaanbaar
spreekt.
De rede van minister Anseele werd
vorige dinsdag uitgesproken nadat tot
enige verwondering het amnestiewetsvoorstel voor misdrijven in verband m e t
oorlogsfeiten wanneer de dader op de
datum van het eerste feit minder dan
21 jaar was. ingediend door senator Jorissen en zijn kollega's, zonder diskussie
in overweging werd genomen.
De kommunisten wilden hun snelletje
opnieuw beginnen, m a a r P.V.V. en
B.S.P. vonden dat men de V.U. en de
amnestiegedachte al publiciteit genoeg

verleend had door te weigeren vroegere
voorstellen in overweging te nemen.
Dus zweeg ook de kommunist.
Na de stemmingen van 3 uur interpelleerde senator Baert over de taaitoestanden in de Algemene Spaar- en Lijfrentekas. Zoals alles w a t de stempel
Baert draagt w a s de interpellatie goed
gefundeerd. Zijn eis, d e Nationale
Spaar- en lijfrente kas t e splitsen
deed
minister
Snoy,
d i e de
taal
van
zijn
voorvaderen
opnieuw aanleert en in het Nederlands
antwoordde, steigeren. Hij probeerde de
interpellant vruchteloos van het tegenovergestelde t e overtuigen.
Na senator Baert interpelleerde de
P.V.V.-geldschieter Collin over de ekonomische overhitting. Hij sprak vooral
ten voordele van de bouwsektor. Namens 'de Volksunie sloot senator Claes
zich bij deze interpellatie aan. Hij verklaarde dat de oververhitting over h a a r
hoogtepunt heen was en vroeg verzachting van de maatregelen ertegen.
Senator Bouwens voelde vice-premier
Cools aan de tand met een mondelinge
vraag over de kredieten die op de buitengewone begroting 1969 aan franse
kuituur werden toegestaan en die hoger
zijn dan deze, toegekend aan nederlandse kuituur. De minister antwoordde
naast de kwestie.
Vermelden we nog even het punt dat
senator Jorissen boekte met een strijd
achter de schermen. Wim Jorissen h a d
het feit aangeklaagd dat er te Brussel
een inspekteur aangesteld was in h e t
Nederlands lager onderwijs, om de taaiverklaringen van de ouders t e kontroleren, taalinspekteur die zijn kinderen
zelf n a a r een franse school stuurt. Minister Vermeylen heeft daarop de aanstelling ingetrokken en een ander inspekteur benoemd. Senator Jorissen
heeft toen, na bereikt rezultaat, zijn
vraag ingetrokken.

ONZE
PARLEMENTSLEDEN
STAAN HUN MAN
• Mondelinge vragen werden gesteld
door volksvertegenwoordigers van
Steenkiste tot de minister van Ekonomische Zaken, van Lecmputten
tot de minister van Verkeerswezen
door senator Bouwens tot de vicepremier en minister van Begrroting.
• Volksvertegenwoordigers De Facq en
van Steenkiste kwamen tussen in het
debat over de begroting van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel 1970.
• Volksvertegenwoordiger De Commer
kwam tussen in het debat over de begroting van Buitenlandse Zaken en
Buitenlandse Handel.
• Senator Jorissen voerde het woord na
de interpellatie Vreven, gericht tot

de eerste-minister en de minister van
Ekonomische Zaken over de staking
in Limburg.
• Tijdens het debat over de begroting
van P.T.T. hield senator Blancquaert
een uiteenzetting.
• Senator Baert interpelleerde de minister van Financiën over de taaiverhoudingen in de Algemene Spaar- en
Lijfrentekas.
• Senator Claes kwam tussenbeide In
het debat na de interpellatie Collin
tot de ministers van Financiën en
van Ekonomische Zaken over de ekonomische overhitting.
Senator Bouwens sprak li.|dens het
debat over de begroting van Tewerkstelling en Arbeid voor 1970.
• Schrifteli.ike vragen werden gesteld
door volksvertegenwoordigers Coppieters, van Steenkiste, H. Goemans,
Raskin, Wannyn, Babyion, Schiltz,
Belmans, Leys en door senatoren van
Haegendoren, Jorissen. Pcrsyn, Ballet, Bouwens, Hardy, Diependaele en

De aandacht van de senatoren ging in
de wandelgangen vooral n a a r de nieuwe regeringsvoorstellen inzake de gemeenschapsvraagstukken.
Men
verwachtte het debat erover op donderdag
of de volgende week.

•

Senator van Haegendoren diende samen met senator Calewaert een wetsvoorstel in tot oprichting van ondernemingsraden in de instellingen van
wetenschappelijk onderwijs.

•

Een wetsvoorstel van senator Jorissen inzake amnestie voor oorlogsfeiten ten gunste van minder dan 21-jarigen op het ogenblik der feiten en
een wetsvoorstel van senator Baert
voor toezicht op en sankties tegen
niet-naleving van de wetten op het
taalgebruik werden in overweging
genomen

•

Blancquaert.
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De jongste dagen verschenen de rezultaten van drie
opiniepeiïineen in de pers. Ze werden alle drie uitgevoerd door
International
Research Associates-Europa,
de eerste twee in opdracht
van
€ Het Laatste Nieuws », de derde in opdracht van het
weekblad
m La Relève ». Alhoewel « Ld Relève » het niet vermeldt,
vermoeden we dat de drie opiniepeilingen
op hetzelfde ogenblik — nl.
in oktober 1969 — werden gehouden.
De eerste
opiniepeiling
(9) geeft een antwoord op de vraag « hoe zouden de Belgen in
oktober 1969 gestemd hebben ». De tweede peiling (%%) tracht
een antwoord te geven op de vraag bij welke posten de Belgen
het liefst besparingen zouden doorgevoerd zien. De derde peiling
(^%%) tracht de meningen over de afbakening van de brusselse
agglomeratie
weer
te geven. Hieronder
een
samenvatting.

DRIE
OPINIEPEILINGEN

Volgens de opiniepeiling « H e t Laatste
Nieuws »-Inra evolueerden de politieke partijen sinds de verkiezingen van m a a r t 1968 als
volgt (rezultaten in t.h. van het kiezerskorps).
P.V.V. : 19,4 t.h. bij de verkiezingen; 17,7 t.h.
eiling 1969 januari; 16,8 t.h. peiling april;
6,8 peiling juli; 14,3 t.h. peiling oktober.
B.S.P. : 26,2 t.h. verkiezingen; 24,6 t.h. januari;
25,4 t.h. april; 23,4 t h . juli; 27,1 t.h. oktober.
C.V.P. : 23,2 t.h. juli; 23,4 t.h. oktober. P.S.C. :
7,5 t.h. juli; 6,9 t.h. oktober. C.V.P. en P.S.C,
samen : 29,6 t.h. verkiezingen; 26,6 t.h. j a n u a r i ;
27,1 t.h. april; 30,7 t.h. juli; 30,3 t.h. oktober.
Volksunie : 9,1 t.h. verkiezingen; 9,4 t.h. jan u a r i ; 10,8 t.h. april; 11,3 t.h. juli; 9,8 t.h. oktober. F.D.F.-R.W. : 5,5 t.h. verkiezingen; 5,6
t.h. januari; 6,3 t.h. april; 5 t.h. juli; 7,4 t.h. oktober. K.P. • 3,2 t.h. verkiezingen; 2,5 t.h. jan u a r i ; 3,3 t.h. april; 2,7 t.h. juli; 1,3 t.h. oktober. A n d e r e : 0,2 t.h. verkiezingen; 1,1 t.h. jan u a r i ; 0,5 t.h. april: 0.7 t.h. juli; 1,1 t.h. okto-

ber. Blanko of onbeslist : 6,8 t.h. verkiezingen;
12,5 t.h. januari; 9,8 t.h. april; 9,4 t h. juli; 8,7
t.h. oktober.
Bij deze peiling vallen onmiddellijk volgende krachtlijnen op : de P.V.V. blijft achteruit
gaan van peiling tot peiling en verschrompelt
tot een kleine partij. De B.S.P. was in oktober
vorig j a a r over haar inzinking sinds de verkiezingen heen en boekte een lichte vooruitgang t.o.v. de verkiezingen, die echter een absoluut dieptepunt in de socialistische verkiezngsuitslagen betekenden. De C.V.P.-P.S.C.
stond in oktober eveneens iets boven het verkiezings-diepteount, waarbij moet verondersteld worden dat er vooruitgang is voor de
C V.P. en achteruitgang voor de P.S.C. De
Volksunie staat een heel eind (zowat 50.000
kiezers) boven haar verkiezingsuitslag, m a a r
2ag een onderbreking in de opwaartse tendens van de peilingen; dit verschijnsel had
het F.D.F.-R.W in veel sterkere m a t e gehad
in juli van vorig jaar, terwijl het in oktober
een nieuw hoogtepunt kende. De K.P. speelde
blijkbaar niet meer mee: het aantal blanko's
of onbeslisten was vrij laag en andere partijen bleken niet aan bod te komen.
Het rezultaat is dus voor de Volksunie, ondanks de stagnatie in de peilingen, stellig niet
ongunstig : er is gevoelige vooruitgang ten
overstaan van de verkiezingen. De afvloei- en
aanvloeibeweging van en n a a r de V.U. w a s
h e t sterkst van naar en van de C.V.P. De
Volksunie bleek ook weer bij deze peiling
v e r u i t de jongste partij van gans h e t land t e
zijn : 82 t.h. van haar kiezers zijn jonger dan

55 jaar; 68 t.h. zelfs jonger dan 45 jaar. W a a r
de Volksunie bij de verkiezingen van m a a r t
1968 nipt de derde partij in Vlaanderen werd,
is deze pozitie tans zeer sterk geworden : tegenover de 9,8 t.h. van de V.U. staat de P.V.V.
m e t nauwelijks 7,1 in Vlaanderen. De B.S.P.
h a a l t in Vlaanderen 13,3 t.h. van het nationaal
kiezerskorps. De Volksunie is in ieder geval
sterker dan de P.V.V., dan de P.L.P., dan de
P.S.C, dan het F.D.F.-R.W. en dan de K.P.: ze
wordt slechts voorafgegaan door B.S.P. en
C.V.P.
De B.S.P.-P.S.B. blijkt ook volgens deze opiniepeiling een partij van overwegend franstaligen te zijn : 47 t.h. nederlands- tegenover
52 t.h. frans- plus 1 t.h. anderstaligen. Voor
het eerst is er in de P.V.V. evenwicht : tegenover de 50 t.h. nederlandstaligen staan er 49
t.h. frans- en 1 t.h. anderstaligen. De K.P.
telt slechts 34 t.h. nederlandstaligen tegenover 57 t.h. frankofonen. De normale verhouding in al deze partijen — de bevolkingsverhouding nl. — zou 60 t.h. Vlamingen tegenover
39 t.h. frankofonen en 1 t.h. anderstaligen
moeten zijn.
De Volksunie blijft één aspekt, k e n m e r k e n d
voor een oppozitiepartij, behouden : ze telt
meer mannelijke dan vrouwelijke kiezers nl.
57 t.h. m a n n e n tegenover 43 t.h. vrouwen. Alleen bij de K.P. is dat verschil nog groter.
De partij met de grootste vrouwelijke aanh a n g is de P.S.C. : 64 t.h. vrouwen tegenover
slechts 36 t.h. m a n n e n ; dat is dan meteen
het grootste verschil dat in de tabel van de
verdeling per geslachten is terug te vinden.

I n opdracht v a n « Het Laatste Nieuws »
heeft Inra in oktober van vorig j a a r onderzocht, op welke posten van de staatsuitgaven
de belgische belastingbetaler bij voorkeur
besparingen zou willen doorgevoerd zien. De
ondervraagden w e r d e n verzocht, op een k a a r t
die een dozijn uitgave-posten opsomde, drie
posten aan te duiden die het eerst voor besparingen in aanmerking k w a m e n en t w e e
w a a r a a n slechts in de laatste plaats zou mogen worden geraakt.
We geven hierbij de twaalf uitgave-posten,
m e t daarachter eerst het percentage van de
ondervraagden die er in de eerste plaats
wensten op te besparen en dan het percentage van degenen <De meenden, dat er slechts
in de laatste plaats mocht aan gesnoeid worden.
Wegenaanleg : 5 t.h. tegenover 30 t.h. We-

tenschappelijk onderzoek : 12 t.h. tegenover
18 t.h. Steun aan nieuwe belgische bedrijven :
7 t.h. tegenover 16 t.h. Steun aan buitenlandse
ondernemingen die zich in België willen vestigen : 46 t.h. tegenover 3 t.h. Onderwijs : 7
t.h. tegenover 32 t.h. Lichamelijke opvoeding
en sport 7 t.h. tegenover 15 t.h. Steun aan
landbouw : 7 t.h. tegenover 12 t.h. Rijksadministratie • 51 t.h. tegenover 3 t.h. Steun aan
ontwikkelingslanden : 41 t.h. tegenover 5 t.h.
Deelneming aan europese gemeenschappen :
19 t.h. tegenover 2 t.h. Sociale zekerheid : 6
t.h. tegenover 54 t.h. Het leger : 75 t.h. tegenover 3 t.h.
De post die de ondervraagden bij voorkeur
besnoeid willen zien. is het leger. Dat is een
rezultaat, w a a r a a n wel niemand bij voorbaat
zal hebben getwijfeld. Drie andere posten
die in aanmerking komen voor besnoeiing
volgens de ondervraagden zijn : rijksadministratie, steun aan buitenlandse' ondernemingen en steun aan ontwikkelingslanden.
Aan de hand van de rezultaten der opiniepeiling kan er een soort financieel-politieke
waardeschaal van de doorsnee-Belg worden
aangelegd. Deze waardeschaal ziet er als volgt
uit: ten eerste sociale zekerheid ; ten tweede
onderwijs en wegenaanleg ; ten derde steun
aan de landbouw, lichamelijke ODvoeding en
sport, steun aan de belgische bedrijven; ten
vierde wetenschappelijk onderzoek ; ten vijfde belgische deelneming aan de europese gemeenschappen ; ten zesde rijksadministratie.

steun aan buitenlandse ondernemingen die
zich in België wensen te vestigen, steun aan
ontwikkelingslanden ; ten zevende het leger.
Deze volgorde toont niet aan dat de laagst
geklasseerde posten als onbelangrijk beschouwd worden ; de rezultaten geven alleen
het verschil aan, de gradatie van de belangrijkheid.
« Het Laatste Nieuws »-Inra merken bij de
rezultaten van deze opiniepeiling o.m. het
volgende op : « Analize laat toe, twee duidelijk onderscheiden groepen van uitgaven te
onderscheiden. Eerste groep : sociale zekerheid, wegenaanleg, onderwijs en steun aan de
belgische bedrijven. Tweede groep : leger,
administratie, steun aan landen in ontwikkeling, steun aan buitenlandse ondernemingen,
belgische deelneming aan de europese gemeenschappen.
« Deze twee groepen worden hierdoor gek e n m e r k t : 1) dat wanneer men prioriteit
toekent aan één der elementen van deze
groep, men relatief ook groot belang hecht
aan de andere elementen binnen dezelfde
groep, ; 2) dat wanneer men prioriteit toekent
aan één der elementen van deze groep, m e n
relatief weinig belang hecht aan de verschillende elementen van de andere groep ».
Bij het beoordelen van de rezultaten van
deze opiniepeiling moeten nog een aantal elem e n t e n in beschouwing genomen worden,
waaraan we bij gebrek aan plaats spijtig genoeg geen aandacht kunnen besteden.

H e t weekblad « La Relève » heeft I n r a opdracht gegeven, bij een lopende opiniepeiling
een vraag m t e schuiven die betrekking had
op het statuut van Brussel. Er werd aan de
ondervraagden een staalkaart gegeven m e t
acht tipe-oplossingen voor het brussels probleem; de ondervraagden mochten hun goedkeuring of afkeuring u i t d r u k k e n voor één of
m e e r d e r e van deze oplossingen.
De eerste oplossing luidde : « Men moet eens
en voor altijd de taalgrens rond Brussel vastleggen». Daarop werd als volgt bevestigend
geantwoord : 31 t.h. in heel het land, 46 t.h.
in de provincies A n t w e r p e n en Limburg, 34
t.h. in Oost- en West-Vlaanderen, 24 t.h. in Henegouwen en Namen, 17 t.h. in Luik en Luksemburg, 26 t.h. in Brabant, 17 tJi. in Brusselagglomeratie.
Tweede oplossing : «Vooraleer iedere beslissing over de taalgrens moet eerst vastgesteld worden, welke de taalmeerderheden zijn
in de brusselse randgemeenten». Bevestigende
antwoorden : 29 t.h. geheel het land, 33 t.h.
A n t w e r p e n en Limburg, 29 t.h. Oost- en West-

Vlaanderen, 23 t.h. Henegouwen en Namen,
31 t.h. Luik en Luksemburg, 29 t.h. Brabant,
34 t.h. Brussel-agglomeratie.
Derde oplossing : « D e franstaligen die in
'n Vlaamse randgemeente komen wonen, moeten zich aan de streektaal aanpassen ». Bevestigende antwoorden : 37 t.h. gans het land,
52 t.h. Antwerpen en Limburg, 43 t.h. Oosten West-Vlaanderen, 25 t.h. Henegouwen en
Namen, 17 t.h. Luik en Luksemburg, 35 t.h.
Brabant, 22 t.h Brussel agglomeratie.
Vierde oplossing : « I n d i e n tans een taalgroep de 50 t.h. benadert of bereikt in een
randgemeente, dan moet die gemeente een
tweetalig regime krijgen ». Bevestigonde antwoorden : 32 t.h. gans het land, 31 t.h. Antwerpen en Limburg, 31 t.h. Oost- en WestVlaanderen, 33 t.h. Henegouwen en Namen,
23 t.h. Luik en Luksemburg, 40 t.h. Brabant,
44 t.h. Brussel-agglomeratie.
Vijfde oplossing : « I n d i e n tans een taalgroep een belangrijke minderheid vormt in
een randgemeente, bijvoorbeeld rond 30 t.h.,
moet men daar rekening mee houden door
een speciaal taairegime». Bevestigende antwoorden • 15 t.h. gans het land, 12 t.h. Antwerpen en Limburg. 15 t.h. Oost- en WestVlaanderen. 16 t.h. Henegouwen en Namen,
14 t.h. Luik en Luksemburg, 19 t.h. Brabant,
22 t.h Brussel-agglomeratie.
Zesde oplossing : « Om de problemen, verbonden aan het faciliteitenregime, uit te schakelen zouden wijken met belangrijke franssprekende aanwezigheid bij de brusselse agglomeratie moeten gevoegd worden ». Bevesti

gende antwoorden : 13 t.h. gans het land, 10
t.h. Antwerpen en Limburg, 12 t.h. Oost- en
West-Vlaanderen, 12 t.h. Henegouwen en Namen, 11 t.h. Luik en Luksemburg. 17 t.h. Brabant, 22 t.h. Brussel-agglomeratie.
Zevende oplossing : « De afbakening van de
brusselse ekonomische streek moet samenvallen met de taalafbakennig«. Bevestigende
antwoorden : 10 t.h. gans het land. 15 t.h. Antwerpen en Limburg. 11 t.h. Oost- en WestVlaanderen, 8 t.h. Henegouwen en Namen, 4
t.h. Luik en Luksemburg, 10 t.h. Brabant, 8 t.h.
Brussel-agglomeratie.
Achtste oplossing : « De afbakening van de
brusselse ekonomische streek moet geschieden
onafhankelijk van het taalkundig regime der
gemeenten». Bevestigende antwoorden : 21 t.h,
gans het land, 19 t.h. Antwerpen en Limburg,
17 t.h. Oost- en West-Vlaanderen, 21 t.h. Henegouwen en Namen, 22 t.h. Luik en Luksemburg, 25 t.h. Brabant, 31 t.h. Brussel-agglomeratie.
Wat bij deze opiniepeiling dadelij'^ opvalt
is het feit, dat er geen hoge percentages van
pozitieve antwoorden zijn. Het hoogste percentage — en dat is veelbetekenend — is de 52
t.h. in Antwerpen en Limburg inzake oplossing drie. Het ontbreken van hoge percentages is het gevolg van de sebruikte oeilingstechniek.
Nochtans is de peiling interessant, voor
zover men de percentages niet beschouwt als
absolute gegevens, doch s^e'^hts als waanden
die mnp*-pn beoordeeld worden in hun onderling verband.
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WIJ

de wereld
DE LIBISCHE REVOLUTIE IS TANS
BIJNA ZES MAANDEN OUD. OP 1
SEPTEMBER VAN VORIG JAAR
HVERD DE BEJAARDE KONING
O R I S S DOOR EEN ONBLOEDIGE
STAATSGREEP VAN HET LEGER
AFGEZET TERWIJL HIJ EEN GEZONDHEIDSKUUR IN HET BUITENLAND ONDERGING. DE STAATSGREEP WERD GELEID DOOR EEN
GROEP VAN ZEVENTIG JONGE OF-

FICIEREN DIE EEN « RAAD VAN
TWAALF » AANSTELDEN EN WAARVAN DE LEIDER, KOLONEL KADDAFI,
TOT STAATSHOOFD
WERD
AANGESTELD. DE GEMIDDELDE
LEEFTIJD VAN DEZE MILITAIRE
LEIDERSGROEP IS SLECHTS 28
JAAR, WAT METEEN OOK DUIDT
OP HET GENERATIEKONFLIKT DAT
IN DEZE REVOLUTIE TOT UITING
KWAM NAAST ANDERE ASPEKTEN.

LIBISCHE
EVOLUTIE
Bijna telkens wanneer er in een arabische staat een omwenteling plaats
heeft, beroepen degenen die een greep
naar de macht doen zich op het pan-arabisch nationalisme dat ze voorstaan en
dat ze meer dan hun voorgangers wenBen tot uitdrukking te brengen in het
staatsbeleid. Dat is doorgaans ook zo en
dat gaat trouwens gepaard met het aan-

slepen van de oorlog tegen de gemeenschappelijke vijand Israël. In Libiè is
dat zeer duidelijk tot uiting gekomen,
waar toch het Palestijns Bevrijdingsfront en de revolutie van Nasser model
hebben gestaan voor de greep naar de
macht door Kaddafi. Dit nationalisme
kwam al direkt aan bod door het verwijderen van alle in latijns schrift op-

Op het sneeuwfestival van Sapporo in Noord-Japan -was deze meeuv^^Tfulptuur.
een kopie van de gevel van de beroemde Ahoe-Simbel-tempel in Egypte te bewonder en.

II

DEZE WEEK
IN DE WERELD
• Israëlische gevechtsvliegtuigen hombarderen staalfabriek te Abboe Zabal, Egypte : 70 doden en evenveel
gewonden. Tel Aviv beweert dat dit
bombardement het gevolg is van een
navigatiefout.
• Brand in sinagoge te München, waar
van een vleugel als joods bejaardentehuis diende, eist verscheidene doden In West-Dmtsland worden als
gevolg daarvan ]oodse instellingen

door de politie bewaakt. Eveneens
scherpe veiligheidsmaatregelen, tijdens de westeuropese rondreis van
de israélische minister van Buitenlandse Zaken Abba Eban die deze
reis onderneemt in het kader van
een algemeen israéhsch diplomatiek
offensief.
• Geschil tussen het Palestijns Bevri)
dingsfront en de Jordaanse regering
na een vuurgevecht tussen feddayins
en Jordaanse troepen bijgelegd. De
maatregelen tot beperking der bewegingsvrijheid van de feddayins worden ingetrokken. Streven naar politieke samenwerking onder de Palestijnse verzetsgroepen in Jordanië,
• Oostduits premier Willi Stoph stelt in
een brief aan de westduitse kanselier
Brandt tegen einde februari in het
regeringsgebouw van
Oost-Berlijn
een ontmoeting tussen heide regeringsleiders voor.

gestelde uithangborden en mededelingen, die bijna op slag uit het straatbeeld te Tripolis en te Bengazi zijn verdwenen en vervangen door het eigen
arabische schriftbeeld.
De « libianizering » beperkte zich uiteraard niet tot dat alleen ; ook in de
handel, de nijverheid, in officiële diensten en uiteraard vooral in het onder
Idriss verkommerd libische leger werd
een drastische zuivering doorgevoerd.
Buitenlanders werden uit hun funktie
ontzet. Verbanning, gevangenschap of
huisarrest waren het lot van de leden
van de koninklijke familie, ministers en
hoge ambtenaren, terwijl minstens driehonderd politie-ambtenaren werden geschorst. In het leger moesten veertig
kolonels, een zeventigtal luitenant-kolonels en een dubbel aantal majoors er
aan geloven : werden ze niet aangehouden, dan werden ze weggepromoveerd
of op onbelangrijke posten in bepaalde
diensten overgeplaatst. De meest spektakulaire maatregel was de overname
door het nieuwe bewind van de engelse
en amerikaanse militaire bazes.

Wat is een naam ? Lesotho kwam
tijdens de voorbije weken enkele keren in het nieuws, maar het gebied
van deze afrikaanse staat was tot
voor 4 oktober 1966, de dag van de
onafhankelijkheid, bekend als Basoetoland. Een van die talrijke gebieden
die door het Verenigd Koninkrijk
nog tijdens deze eeuw in bezit werden genomen. Achtentachtig ten honderd van de bevolking zijn er inderdaad Basoeto's en elf procent Zoeloe's. De leiders kozen Lesotho als
naam voor hun eigen staat. Trouwens
naast het Engels is er het Lesotho,
de officiële taal. Het Afrikaans niet :
de Afrikaanders schijnen dus ook al
geen taaiimperialisten te zijn! Wat
ons natuurlijk verheugt.
Het land is in overwegende mate
een berggebied (tweeduizend tot
drieduizend
vierhonderd
meter
hoog), met een ruw bergklimaat (van
+ 34» tot — 12 C.) Natuurlijk is de
grassteppe het dichtst bevolkt. Maar
van de totale bevolking, zo ergens
tussen de negenhonderdduizend en
het miljoen, werken er tweehonderdduizend in de Zuidafrikaanse Republiek. Er is natuurlijk wel plaats genoeg, want met een oppervlakte die
slechts honderd drieenzestig vierkante kilometer kleiner is dan België is de gemiddelde bevolking niet
meer dan ongeveer 27 per vierkante
kilometer. De bevolking groeit ech-

Deze eerste faze van de Kaffadi-revolutie is tans voorbij. Ze droeg behalve
haar panarabisch nationalistisch karakter ook een anti-westerse stempel en
maakte van Libië in korte tijd een
nieuw en vooral geestdriftig lid van de
panarabische wereld. Dit dinamisme
van een jonge revolutieraad heeft zich
ook op louter binnenlands vlak geuit
o.a. door de etatizatie van de buitenlandse banken. De voornaamste wijziging heeft zich toch in inter-arabisch
verband voorgedaan, met onder meer
een sterke toenadering tot Egypte, veel
meer dan tot de minder strijdlustige
westelijk gelegen buren Marokko en
Tunezië. Aldus sprak men reeds van
een nieuwe « alliantie westelijk van
Suez », waartegen overigens zopas de
franse prezident Pompidou heeft gewaarschuwd onder verwijzing naar het
tussen Frankrijk en Libië afgesloten
Mirage-akkoord. Of deze waarschuwing
Tripolis ervan zou weerhouden met
Kaïro een federatie aan te gaan, kan nu
niet uitgemaakt worden. Er is de reeds
bestaande innige samenwerking met
Egypte, dat momenteel reeds twee duizend artsen, technici, ingenieurs, ziekenverpleegsters en militaire advizeurs
in Libië telt. een groep die nog door andere egyptische kadermensen zal aangevuld worden. Libië moet nu eenmaal
de door de zuivering ontstane leemten
in zijn kaders aanvullen en doet dat bij
voorkeur door een beroep op Kaïro, dat
immers de omverwerping van de libische monarchie ten volle heeft gesteund
Zclts al IS er een zcKere slagnatie in
de libische ekonomie ontstaan, de olieproduktie bleef een sterke troef. Als
vierde in de wereldrangschikking van
de olieproducenten kon Libiè aldus de
invoer van levensmiddelen en verbruiksgoederen voor zijn 1,8 miljoen
zielen tellende bevolking op peil houden. Voor machines en bouwmateriaal
was dat niet het geval, doch wel voor
de franse Mirages en de 180 in Engeland
bestelde pantserwagens. Het is trouwens zo (lat Libië's olierijkdom de westerse mogendheden tot een zeer voorzichtige en welwillende houding aanzet. Toen Parijs begon te vrezen de Sahara-olie niet te kunnen behouden, schakelde de franse regering geleidelijk
over naar een intensiever handelspolitiek met de arabische landen en profiteerde ze van de libische ommekeer om
door middel van het Mirage-akkoord
haar oliebehoeften veiliger te stellen.

• De twee te Moskou wegens betoging
ten gunste van onder dwang levende
Sovjet-mtellektuelen
tot een jaar
werkkamp veroordeelde
italiaanse
studenten onverwacht in vrijheid
gesteld en naar Rome afgereisd.
• Het buitengewoon kongres van de
franse radikaal-socialisten te Parijs
keurt op één stem na het zeer vooruitstrevend manifest voor politieke
en sociaal-ekonomische
hervorming
van de nieuwe partijsekretaris J.J,
Servan-Schreiber goed.
• Adolf von Thadden tijdens N.P.D.kongres te Wertheim tot partijvoorzitter herkozen. De politie geraakt
slaags met duizende tegenbetogers.
• Zware amerikaanse
luchtaanvallen
op noordvietnamese
troepenkoncentraties in Laos. Algemene terugtocht van laotaanse regeringstroepen
in de KYuïkenvlakte onder noordvietnamese en Pathet-Lao-druk.

LESOTHO
ter aan, zoals in alle afrikaanse staten waar de geneeskunde heeft ingegrepen, en er is in de Republiek meer
te verdienen dan in het eigen land.
Dat dit werk buiten het eigen gebied
problemen schept is nogal duidelijk,
maar misschien begrüpen we daar nu
gemakkelijker iets van dan toen wij
zelf nog geen turkse, griekse, marokkaanse, algerijnse, Portugese, spaanse
en italiaanse gastarbeiders hadden.
(Bijna schreven we « hielden » !)
In elk geval wordt de passieve handelsbalans van het land in evenwicht gebracht door het geld dat deze
gastarbeiders naar huis sturen.
Lesotho is een parlementaire monarchie, maar volgens de eerste
grondwet was de koning, Moshoeshoe
n , slechts als vertegenwoordiger van
de britse kroon gemachtigd de eersteminister aan te duiden. De huidige
krizis in het land is echter niet de
eerste : na een lange strjd over de
grondwet verplichtte de koning zich
in het begin van 1967 nog enkel een
reprezentatieve rol te vervullen. Dat
de koning zich niet daaraan zou hebben gehouden is trouwens een van de
elementen in het nieuwe konflikt.
L. Jonathan die sinds 1966 eersteminister was deed na de recente verkiezingen een staatsgreep. Het streven naar persoonliike macht zal daar
beslist niet vreemd aan zijn, zoals
dat ook het geval is in zeer vele andere afrikaanse staten, en niet alleen
ükkrl Maar Lesotho is ook volledig
afhankelijk en volledig omringd door
Zuid-Afrika. en heeft dus een goede
nabuurschap absoluut nodig. Een
harde werkelijkheid, maar een werkelijkheid. En dit erkennen, betekent
niet dat men staatsgrepen goedkeurt!
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KREMLIN-VALKEN

Zowat overal wordt tegenwoordig de tegenstelling tussen
de politieke leiders die een harde en zij die een meer soepele
koers willen varen, aangeduid
door de termen valken en duiven. « D e r Spiegel» m e e n t te
kunnen beweren dat in het
Kremlin de valken een minderheid zijn geworden. Zelfs als
alle gegevens waarop deze stelling steunt juist zijn, dan blijft
h e t toch nog zo dat « Der Spiegel » vergeet er duidelijk de
aandacht op te vestigen, dat het
alleen m a a r gaat om de verhouding tot de duitse Bondsrepubliek ! Dat is nooit de gehele
wereldpolitiek geweest en is
h e t nu minder dan ooit. Zijn
d i e « duiven » tegenover Duitsl a n d misschien « d u i v e n » geworden om « valken » te kunn e n zijn tegenover het rijk van
Mao?

DEZE
WERELD
IN
WOORD
EN
BEELD

NIET TE VLUG

De ziveedse premier Olaf Palme ontxnapte aan de dood, toen de
straaljager waarmee hij reisde 'n lekke band kreeg bij de landing.

BEDANKJES

BOMMEN IN BERLIJN

Deze geschiedenis is eentonig,
m a a r ze moet eens verteld worden. Op 6 m a a r t 1968 ontplofte
een bom onder een bank in h e t
gerechtshof v a n Moabit. Op 4
november werd een brandbom
geworpen in de paardestal van
d e politie. Op 21 november en
op 19 december werden op and e r e plaatsen
brandbommen
v a n dezelfde makelij geworpen.
Op 9 m a a r t veroorzaakte eenzelfde bom een brand in de
amerikaanse biblioteek. Dan
volgde een aanslag op de biblioteek van het berlijnse huis voor
afgevaardigden. De aanslag op
10 november kreeg wel enige
aandacht : hij greep plaats in
d e joodse sinagoge en mislukte,
m a a r hij had vele slachtoffers
k u n n e n kosten. Op 28 november
ontplofte een bom bij het huis
v a n een rechter die Pawla (de
m a n die de gerechtszaal met 'n
W.C. verwarde) veroordeelde.
Op 29 november gebeurde een
aanslag bij een andere rechter,
medeverantwoordelijk voor de
veroordeling van Pawla. Op 11
december volgde een aanslag
öp een auto bij de amerikaanse
klub. Op 20 december werd een
poging tot brandstichting in
een handelszaak ondernomen.
Het juristenbal kreeg een bom
geplaatst op 11 januari van dit
Jaar Op 26 januari nog een aanslag op een gevangenisdirekteur. Op 26 januari nog een op
een rechter. Eentonig, maar
gevaarlijk!
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Een ztü eedse jerryhoot kan slechts in het kielzog van een
zijn dienst op de Baltische Zee doen.

ijsbreker

Wat men daar vandaag ook
moge over uitgalmen, we beschouwen dankbaarheid als een
deugdelijke d e u g d ! Maar de
bedankjes die de nigeriaanse
regering na de overwinning
heeft
rondgestrooid
spreken
toch wel heel duidelijke taal.
Reeds de dag na de kapitulatie
outving Gowon de russische
ambassadeur Alexander Romanov (over wie maanden geleden in dit blad een portret
verscheen) om hem t e bedanken Romanov beleefde een grote dag. De nigeriaanse gezant in
Moskou, Karoebo, bracht een
« ontroerde hulde » aan de Sovjets « omwille van de onmetelijke h u l p » die zij aan zijn regering verleend hadden. En
zeggen dat onze « Rode Vaan »
daar allemaal niets van schijnt
to weten. Ongefeoflijk!'

In Japan wordt een « wónder-helikopter
» gehoniüd : krui/^snelheid 570 km. per uur, wanneer
straks uitgerust zal zijn met turbo-props.

Chahan-Delmas van Frankrijk
Parijs. Naar verluidt

heeft een lïezoek
was hij onder de

gebracht
indruk..^

aan de bidonvilles

roiid

ENAHORO

Na het einde van de onafhankelijkheid van Biafra kwam de
minister van Informatie v a n
Nigeria Enahoro nogal eens in
het nieuws. De man verzekerde
dan telkens hoe grootmoedig en
zorgvol de regering zich m e t
de rebellen zou bezig houden.
Enahoro is pas sinds 1967 m i nister van Informatie en toen
kwam hij vers uit de gevan.genis waarin hij werd opgesloten
wegens medeplichtigheid m e t
K w a m e N'Kroema! Enahoro
was de man die in Moskou h u l p
kwam vragen voor het leger e n
die ook kreeg. Enahoro is geen
proietariër, hij is een « c h e f » ,
een belangrijke figuur in d e
stammenhiërarchie. De meest
vooruitstrevenden, misschien d e
enige socialisten en kommunisten in Nigeria leefden in
Biafra, waar zelfs de stam m e e r
demokratisch
georganizeerd
war Maar de Sovjets wisten
dat zij door de eenheid van Nigeria te steunen het meest sim»
patie konden verwerven en een
machtspozitie. Ze hebben h u n
« f l a t e r » in Kongo niet h e r - ,
haald!

hij

KULTURELE BAND

Eerste-mlnister

De ziekelijke
gevoeligheid
van de nigeriaanse regering ia
verband met alles wat hulpverlening betreft is gewoonweg
eï-gerlijk. Of is het niet ergerlijk dat hulp geweigerd wordt
omwille van het vliegtuig waarmee ze wordt aangevoerd ?
Vooral geen militaire vliegtuigen ! We zullen maar veronderstellen dat het is omdat de n i geriaanse bewindslieden er de
laatste jaren al te veel hebben
gezien. Maar zelfs als er op d e
hulpvliegtuigen helemaal niets
aar. te merken valt. worden ze
nog
geweigerd.
De
duitse
Bondsregering bood twee T r a n sall-vliegtuigen mét bemanningen aan voor de binnenlandse
hulpverlening, volledig ter beschikking van de nigeriaanse
regering. Deze vliegtuigen bleven vier dagen lang ongebruikt
op het vliegveld v?n Lagos
staan. En werden toen gewoon
terug gestuurd. Niet alleen ergerlijk, onmenselijk is d a t !

In Spanje studeren ongeveer
dertien duizend studenten uit
Latijns-Amerika. Iets w a t ongetwijfeld bijdraagt tot het verstevigen van de traditionele
kulturele band die nog altijd
bestaat tussen de fiere onafhankelijke republieken in ZuidAmerika en het « moederland »,
dai ze toch nooi^ helemaal vergeten. Behalve m e t Mexiko, Argentinië en Venezuela, bestaan
m e t alle andere spaanssprekende landen van dit kontinent
kulturele akkoorden over de
erkenning van de studies en de
titels. Dit geldt ook voor de Filippijnen. Een voorbeeld voor
ons ministerie van Buitenlandse Zaken dat op dit punt nog
altijd niets bereikte : de belgische diploma's gelden niet in
Nederland en o m g e k e e r d !

GOED ORGANIZEREN

Terwijl hier nog altijd een
aantal mensen m e t heimweö
rondlopen omwille van de nH
ï t e n minste in princiep)' gesplitste leuvense universiteift
e a h e t saboteren v a n d e overheveling helemaal niet w e r d
opgegeven, gaat m e n in h e l
buitenland rustig door m e t h e l
góéd organizeren van xmiverslteiten. De nieuwe fakulteïl
voor politieke, ekonomische e a
kommerciële
wetenschappea
van de autonome universitell
van Madrid werd dit akademisch jaar geopend in het gebied van Somosaguas-Porzuelov
op twaalf kilometer van d e
campus van de universiteit
zelf. Er werd echter voor studenten en professoren geen
prachtige « n i e u w e s t a d » gebouwd. Zij doen het met een
autobusdienst en een ter plaat=50 ingericht eethuis Praktisch
en bescheiden en sober.
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VLAAMSE LUCHT!

** de weg is vol, de lucht is vrij" staat boven op het foldertje von#J

bond dat de juffrouw van het bureeltje ons in de handen stopte, m

loot, die ons zal vertellen over de werking van, de v.l.b. de fienik£
se luchthaven is. helder blauw, een cessna staat klaar voor een v'
«De luchtvaartbond wil de lichte luchtvaart in
Vlaanderen bevorderen » zegt Eddy, de monitor die
ons te woord staat. « Dat is het hoofddoel, maar er
komt nog heel wat bij, zoals werken voor het behoud en de uitbreiding van luchthaven Deurne. De
VLB. wil iedereen in staat stellen vliegscholing te
volgen.» Eddy heeft ons naar het leslokaal van de
vereniging gevoerd, waar we rustig kunnen praten.
« Onze prijzen liggen tamelijk laag, waardoor wij
op korte tijd een aanzienlijk aantal leden verwierven. Bewijs van demokratizering ? Eén van onze
mensen is ijsventer, terwijl een andere beheerder
is van een belangrijk antwerps bedrijf. »
Over de moeilijkheidsgraad van de scholing vertelt de monitor : « Onze scholing is zeker niet gemakkelijker dan die van andere instellingen. Aan
de kandidaat-piloten worden zware eisen gesteld.
Een vliegtuig besturen is immers niet het eerste het
beste spelletje.»
Doordat de prijs voor de scholing bij de V.L.B,
zeer laag gehouden werd, zijn er bepaalde verliesposten, die niet gedekt worden. «Om ie putjes te
vullen, doen wij aan luchtarbeid. We organizerea
rondvluchten boven de antwerpse agglomeratie en
grotere luchtreizen boven het Delta-gebied in Nederland, naar Rotterdam, enz. Verder slepen we ook
luchtreklame, stellen onze toestellen met piloot ter
beschikking voor luchtfotografie en chartervluchten en op doktersvoorschrift doen wij ook kinkhoestvluchten, die voor bepaalde patiënten een zeer
grote geneeskundige waarde hebben. Die aktiviteiten zijn er evenwel vooral om de kosten te dekken.
Hoofdzaak is de scholing.»
De Vlaamse Luchtvaartbond geeft geen opleiding
tot beroepspiloot. Het blijft bij het sportvliegen.
«Om privaat vliegtuigbestuurder te worden»,
legt Eddy uit, « moet men buiten het geneeskundig
onderzoek slagen in een praktische en een teoretische proef. Het teoretisch gedeelte omvat vliegtechniek, weerkunde, navigatie en luchtvaartreglementering. Verder moet de kandidaat 15 uren vliegen
met een monitor. Dan doet hij zijn eerste solovlucht. Na 5 uren solo, praktische koersbepaling ea
oefening in het opstijgen, de verkeerskring maken
en het landen («touch and g o i noemen wij daf,
omdat de maneuvers na elkaar worden uitgevoerd£

krijgt de kandidaat reeds een beperkt brevet dat
hem toelaat een vliegtuig te besturen boven het
belgisch grondgebied, op voorwaarde dat de piloot
alleen aan boord is.»
Eddy zet ons verder uiteen, wat er nog allemaal
nodig is om het eigenlijke brevet van privaat vliegtuigbestuurder in handen te krijgen : « Als de kursist zijn voorlopig brevet gekregen heeft, worden
de vlieglessen vooral gericht op het praktische
cksamen. Tolvluchten worden uitgevoerd. Het nemen van scherpe bochten staat eveneens op het
programma. De toekomstige piloot moet de mogelijkheden van zijn vliegtuig leren kennen. Proefondervindelijk leert hij waar de grote gevaren
schuilen.»
Bij het einde van de scholing wordt de kandidaat
aan een eksaminator voorgesteld. Deze laatste is
vast verbonden aan de vereniging, doch wordt aangeduid door de Regie der Luchtwegen. Wanneer
alles goed gaat heeft de kursist na 40 vlieguren een
brevet in handen, dat hem toelaat een vliegtuig te
besturen waar ook ter wereld Het is hem evenwel
verboden zich te laten vergoeden voor vluchten.
Een monitor bij de Vlaamse Luchtvaart bond moet
IfiL kunnen geven aan personen van alle slag « Vliegen en zeker opstijgen en landen is een kwestie
van gevoel», zegt onze monitor. « Het heeft niet zo
heel veel met verstand te maken. Natuurlijk heeft
een intellektueel meestal wel meer inzicht op ruimtelijk vlak. Zo zal hij zich door logisch nadenken
gemakkelijker uit een of andere netelige situatie
kunnen redden.
De Vlaamse Luchtvaartbond beschikt op het ogenblik over een achttal toestellen, waarvan er vijf
plaats bieden aan vier personen. Het ligt in de bedoeling de vloot binnen afzienbare tijd uit te breiden.
Om ons een idee te geven van een lesvlucht nodigt Eddy ons uit om een korte luchtreis te maken
aan boord van een Cessna 172. Het toestel staat in
de loods en moet er door de piloot en de andere bemanningsleden uitgesleept worden.
Tijdens de eerste praktische les wordt de teorie
die op school geleerd werd in de realiteit beproefd. Voor men aan de les begint kijkt de piloot
de boordinstnunenten na. Er wordt daarbij bijzon-

der veel aandacht besteed aan de elektrische I^din»
gen.
De motor draait, alles is in orde. Eddy neemt kontakt op met de kontroletoren en krijgt toelating OM
over het plein te taxiën.
« Wij vertrekken voor een vlucht boven de Kenv
pen, die ongeveer 45 minuten zal duren», bericht
de piloot aan de kontrole. De toren geeft de laatste
bijzonderheden aangaande luchtdruk, windrichting,
windkracht en de baan die moet gebruikt worden
om op te stijgen.
Aan het begin van de startbaan voeren leerling
en monitor de laatste kontroles uit. De motor gaat
op volle kracht draaien. Wij zijn klaar om te vertrekken. De kontroletoren geeft toelating.
Opstijgen doet je iets, vooral in zo'n klein vliegtuigje en als je de stuurknuppel zelf vasthoudt.
« De boordinstrumenten heb je nu niet allemaal
nodig », zegt Eddy. « De zichtbaarheid is zeer goed
en we vliegen maar op ongeveer 300 meter hoogte.
We kunnen dus aan navigatie op zicht doen. >
Onze snelheid ligt rond de 180 km. Nochtans
glijdt het landschap beneden ons zeer traag voorbij.
« Seffens », zegt onze piloot, « boven Zoersel, gaan •
we een schijnnoodlanding maken. We moeten eerst
een geschikte plaats vinden hier in de buurt. Er mogen geen bomen staan en het terrein moet tamelijS
effen liggen.»
Wij vinden een uitgestrekte zandstrook. We naderen de landingsplaats. We gaan steeds lager vliegen, nog steeds zeer snel, tot op een 15-tal meter
van de grond. Dan trekt Eddy aan de knuppel en
stijgt het toestel weer tot 300 meter. Het was een
schijnlanding. Echt zou de operatie waarschijnlijk
zeer goed geslaagd zijn. De wind zat goed, het te^
rein was geschikt.
«Dat zijn zaken», vertelt de monitor, « die wij
aan de leerlingen ook voorstellen. Zoiets moeten ze
kunnen voor ze hun brevet krijgen. Moeilijk is het
evenwel niet. Je moet je aUeen kunnen beheersen
en koncentreren.»
Of we c het» kunnen verdragen, vraagt de piloot
Met « het» bedoelt hij het draaien, tollen en keren
van het kleine toestelletje, dat af en toe meer OP
een herfstblad lijkt. We kunnen «het» verdragen'
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«Dan nog enkele wings», lacht onze monitor,
Ü overhellen naar links of rechts ».
Bij die wings is het net of je een deel van je getócht verliest, of je kaken blijven hangen en de rest
wegvalt.
We vliegen terug naar Antwerpen. Eddy wijst
Ons hoe je het moet doen om op richting te vliegen;
koers 240 in ons geval. We merken op dat een behendige piloot zoals Eddy — hij heeft reeds meer
dan 800 vlieguren op zijn aktief — zijn toestel kan
besturen met de knieën. De stuurknuppel staat tussen de benen van de bestuurder. Vooral voor langere vluchten komt dat goed van pas.
In zo'n klein sportvliegtuigje is wel veel lawaai.
Je zit vlak achter de motor. Je went daar aan.
Na een vlotte landing brengt Eddy ons naar de
bar, waar we nog even verpozen bij een glaasje.
Of een vliegtuig veel kost, willen we weten. «In
ons land zijn de toestellen nog vrij duur. Het blijft
ivrijwel onmogelijk voor een gewoon man om een
eigen vliegtuig te kopen ».
In het leslokaal wordt ondertussen kursus gegeven. We mogen even storen. Een negental leerlingen, vooral mensen tussen de 30 en de 40, zitten
achter een schrijftafel met een boek voor zich. Een
monitor tekent op een bord een schema en heeft
het over het bepalen van de reisroute. Aan een
'kalm tempo worden de moeilijkste zaken zeer vatbaar voorgesteld. Er moeten niet overdreven veel
nota's genomen worden. De kursisten kunnen volgen in een handboek.
Thuis kunnen zij de stof nog eens overlopen.
Moesten er zich nog moeilijkheden voordoen, dan
kan bij de volgende les uitleg gevraagd worden.
«Bij de teoretische zowel als bij de praktische
lessen is alles op spontaniteit gebazeerd», vertelt
Eddy. «Geen schoolse metode, maar een vriendschappelijke sfeer.»
Buiten, voor het klublokaal wordt onze Cessna
afgewassen. « Straks moet ik weer de lucht in, drie
proeflessen >.

Tekst r Pleter Lievens
Foto's : Erik De Leebeeck

Bij de foto's : De kandidaat-piloten van de V.L.B over een moeilijk probleem gebogen. Eddy, de monitor,
legt het in het lang en het breed uit. Ingewikkeld voor leken, maar een nodig handigheidje voor mensen
die de lucht in willen. Met de V.L.B, kan je vlot van de grond en alle richtingen uit... Vóór de vlucht wordt
het oliepeil van de Jan van Gent nog even nagekeken Nadat de piloot van de kontrolewen
de toelating
gekregen heeft om te starten wordt de OO-VAB naar de startbaan gereden.
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Wie oog in oog staat met de grote politiekers van dit
land, loopt weinig gevaar onder de indruk te komen van
hun fascinerende persoonlijkheid. Fascinerende vrouwelijke persoonlijkheden zijn hier blijkbaar nog moeilijker te
vinden. Daarvoor moeten onze joernalisten helemaal naar
India. Daar is dan Indira Gandhi. Ze kwamen onder de indruk. « Het bewind heeft haar uiterlijk geen mannelijke
allures gegeven ». Zo staat het in « De Standaard », getekend L.D.L., zwart op wit. Daar sta je van te kijken als
westers joernalist, vooral als je vaststelt : « Ze regeert
vastberaden, bewust van haar invloed en van haar macht,
zonder schrik ». Is dat dan niet voldoende om het hormonaal evenwicht te verstoren ? Men konstateert zelfs « een
charme, een fijngevoeligheid die men alleen bij een vrouw
waarneemt ». Hoe bestaat het. En aan die vrouw, door
een amerikaans joernalist de belangrijkste vrouw van de
wereld genoemd, mogen de belgische joernalisten twee
vragen stellen, niet meer. Ze steken de koppen bijeen en
ze vinden er twee. De tweede luidt : « Hoe gevoelt zich
een vrouw als eerste-minister van een land met 450 miljoen zielen ? » En ze krijgen een ironisch antwoord, inderdaad. Om zo'n vraag te stellen aan een van de belangrijkste politieke leiders van de derde wereld, daarvoor moet
je onder mannen zijn, daarvoor moet je uit een heel klein
land komen. Wij kunnen erom huilen of lachen maar wij
twijfelen niet aan de eerlijkheid van die vraag.

EMANCIPATIE VOOR
OUDE TANTES

FabioJa : vooral lief zijn...

Als je dat zo zegt, zal dat
door de meesten wel aanvaard
worden. Het woord vrouwenemancipatie is afgezaagd, achterhaald, ouderwets. Vrouwen
die de konsekwenties van dit
principe stellen en vinden dat
er wat moet aan gedaan worden, krijgen van « progressieven » het verwijt te horen dat
zij « reformistisch » zijn. Mannen vinden dergelijke praat
goed voor oude tantes. Indira
Gandhi stelt het echter als
volgt : « In Europa en in Amerika heeft de vrouw haar
emancipatie bevpchten tegen
de man - en doet zij dat nog.
Bu ons heeft de vrouw samen
met de man gevochten voor de
vrijheid en de zelfstandigheid.»
Inderdaad, de ontvoogdingsstrijd van de burger, van de
arbeider, van het vlaamse volk
is gestart in de negentiende
eeuw. Toen werd de vrouw in
het Westen nog algemeen geacht en geminacht als goed
voor kerk, keuken en kinderen.
De vrouw voelde zich daar
goed bij. In de ontwikkelmgs-

ALLEMAAL LIEF ZIJN

Bij ons leeft nog altijd de
idee dat een vrouw zich slechts
met politiek kan bezig houden
ten koste van haar vrouw-zijn,
wat dat dan ook voor mitische
inhoud mag hebben. Zowel de
mannen (en dat is begrijpelijk)
als de vrouwen doen hier nog
steeds ijverig hun best om de
vrouwelijkheid in stand te houden door hel « sois belle et
tais-toi » dat, gezien onze zedige volksaard vertaald wordt als
c wees goed en bemoei je niet
met onze zaken ». Wij hebben
het noch tegen de schoonheid,
noch tegen de goedheid maar
wij beschouwen dat als menselijke kwaliteiten die niet door
een sekse moeten gemonopolizeerd worden. Mannen mogen
ook aantrekkelijke mannen en
goede mannen zijn. Onder mensen gesproken kan je dan ook
rustig stellen dat zowel de uitbouw van een gezin als de uitbouw van de maatschappijzaak
van ons allemaal is. Noch bij
het ene, noch in het andere
kunnen wij elkaar missen. Bovendien hebben wij allemaal,
gewoon als mens, de opdracht
om ons eigen levensplan te verwezenlijken.

haar

paola

indira ghandhi
landen heeft men echter ingezien dat zowel mannen als
vrouwen in slavernij leefden.
Het volk werd door buitenlandse machten onderdrukt. In de
strijd tegen de buitenlandse
verdrukker streden allen samen. In het bevrijde land werden alle taboes opgeruimd, ook
deze die het lot van de vrouw
bepaalden. Met een vanzelfsprekend gebaar nemen de
vrouwen hun plaats in, als
voorzitter van de UNO, als premier, als woordvoerster op de
panjse vredesbesprekingen, als
medestrijder. In geen enkel
westers land, Engeland misschien uitgezonderd, zijn de
vrouwen zo kompleksloos gaan
meehelpen aan de opbouw van
de maatschappij. Wellicht komt
het omdat wij in het Westen
aan een echte bevrijdmgsstrijd
van het volk nog niet toe zijn
In elk geval is 't duidelijk dat
de verantwoordelijkheid over
vormgeving van onze samenleving moet toevertrouwd worden aan de besten. Of dat dan
toevallig een man of een vrouw
is, dat is bijzaak. Maar dit
brengt een gevolgtrekking mee:
zowel mannen als vrouwen dienen zich af te vragen wat zij
kunnen doen in de gemeenschap. Als zij tot het besluit komen dat zij zich kunnen inzetten voor het geluk van de gemeenschap langs de politiek,
dan moet zij dit ook doen. De
grootte van het terrein is hierin
bijzaak. Indira Gandhi zegt
« het doet er niet toe of een
land veel of weinig zielen
heeft, het heeft telkens zijn'
problemen ». Teruggebracht
tot zijn belgische verhoudingen
( en die zijn veel kleiner ) betekent dit. dat het waardevolle
niet afhangt van het niveau :
ot 18 aan gemeentepolitiek doet
provinciaal of nationaal werkt,
telkens zijn de problemen belangrijk omdat zij ingrijpen in
het leven van mensen. En mensen zün altijd belangrijk.
GEMEENTE :
VROUWELIJKE TAAK

Paola : vooral mooi zijn...

, fabiola

Omdat wij voor de gemeenteverkiezingen staan wil ik op
het belang hiervan nog even
ingaan. Zowel in de funktie
van de staat als in de funktie
van de gemeente is een sterke
wijziging opgetreden. Vroeger
lag de nadruk op de orde en
ieder dopte zijn eigen boontjes.
Dat gaat niet langer. Het leven
wordt veel te ingewikkeld, de
eisen veel te talrijk, de onderlinge afhankelijkheid van elr
kaar veel groter. Als wij deze
wereld menselijk en leefbaar

willen houden, moeten meer en
meer dingen gemeenschappelijk geregeld worden, voor iedereen en door iedereen. Vrijwaring van groene ruimten, ordening van de ruimte, woningbouw, wegen, gemeenschapshuizen voor ontmoeting, kul-

lost. We kunnen de opsomming
verder zetten maar het gaat er
slechts om aan te tonen dat
zich tegenwoordig problemen
stellen, waarover de vrouw
mag noch kan onverschillig
blijven. Bovendien is het duidelijk dat de vrouwlij ke inbreng

Indira Ghandhi : moeder van 450 miljoen
tuur en verzorging. Dat alles
moet gepland, gefinancierd, beheerd. Het gevaar \ a n technokratie en b.ureaukratie wordt
steeds dreigender indien de
mens in dit alles niet centraal
staat, de mens als lid van de
volksgemeenschap. Staat en gemeente krijgen dus een verzorgende funktie, niet meer alleen langs de K.O.O. In traditionele termen zou je kunnen
zeggen dat zij een « vrouwelijke » rol krijgen. Onder nationalisten kunnen wij glimlachend
zeggen dat Vadertje Staat de
plaats ruimt voor Moeder
Vlaanderen.
Daarom is het ook aangewezen dat de vrouw hierbij niet
meer onverschillig mag blijven.
Zelfs als wij ons op de eerste
plaats moeder voelen, is het
duidelijk dat onze taak zich
verlengt : de veiligheid van onze kinderen, de gezondheid van
onze kinderen, de gezondheid
van ons gezin, de kansen op een
vredige oude dag kunnen niet
meer uitsluitend van uit ons
gezin, behartigd worden. Onze
taak als opvoeder delen wij
met scholen, jeugdklubs. biblioteken, jeugdbewegingen, enz.
Zelfs de ontspanningsproblemen van onze gezinsleden krijgen wij niet meer alleen opge-

zielen...

hier een noodzaak is om een
menselijke uitbouw mogelijk
te maken want anders staaa
onze dochters morgen weer als
vreemden voor de poort van
een mannenwereld die niet op
hun formaat is berekend.

Moed is nodig om hieruit de passende besluiten
te trekken, als politieke partij, als man, als vrouw.
Vrouwen in de politiek
brengen, als vrouw aan politiek doen, is tegendraads.
Omwille van ons volk, omwille van de mens wil de
V.U. ook hierin voorgaan.
Of dit kan, hangt ook van
u af, lezer. Van de wijze
waarop u reageert op vrouwelijke kandidaten of kandidaat-kandidaten. Van je
eigen voorkeur, lezer : Paola, Fabiola of... Indira Gandhi. En twijfel vooral niet ;
het zijn wel degelijk drie
vrouwen.
Nelly Maes
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TWEE
GEBROKEN
SPIEGELS
« Gebroken spiegels » zijn geen volmaalite dingen.
Eerder integendeel, zij hebben de volmaalitheid
niet, die zij konden hebben, die men zelfs met enig
recht er van mocht verwachten. Maar een gebroken spiegel is toch nog altijd iets meer dan een
hoopje zand en de hitte waaruit hij werd samengesteld. We hebben dus ernstige kritiek op de tjvee
werkjes die hier worden besproken : zowel op dat
van Boey (Geloven : weg naar vrijheid ?) als op dat
van De Buck (Bestaat god?). Maar deze kritiek
gaat samen met een zeker heimwee. Oorspronkelijk
nederlands werk, voor een groter publiek ten minste, over dergelijke, toch belangrijke onderwerpen,
is eerder zeldzaam, en ook om die reden hadden we
wel graag «gebroken» weggelaten, al waren deze
werkjes niets anders geweest dan «spiegels» van
wat in deze tijd gedacht wordt, we zouden die
eigenschap graag hebben vermeld. Ze zijn echter
ook d^t niet, tenzij dan hier en daar in een splinter
die hier en daar nog een zonnestraal weerkaatst.

Het boekje van dr. Anton De Buck, « Bestaat
god ? » telt 192 blz., is w a t het formaat betreft niet
veel groter dan een degelijke zakkalender, het is
g e d r u k t in een grote, leesbare letter, beschikt over
een uitvoerige inhoudstafel (achtentwintig verschillende punten worden aangegeven!) en voetnoten. Het werkje van Boey is iets groter van form a a t m a a r telt slechts 68 blz. m e t een kleine, voor
de breedte van de bladzijden iets t e kleine hoewel
mooie letter bedrukt. Er is echter,geen inhoudstafel, e r zijn slechts negen afzonderlijke opstellen,
zonder titel, m a a r die telkens met een soms nogal
lang citaat beginnen. Wie weten wil w a a r Boey het
eigenlijk over heeft is wel verplicht deze 68 blz.
van het begin tot het einde door tte lezen," iets w a t
ons inziens niet past bij de hoffelijkheid die we van
een schrijver menen te mogen verwachten ! Ten
Blotte komen in de beide boekjes zetfouten voor die
onaanvaardbaar zijn, en die soms, vooral dan in de
tekst van De Buck, gewoonweg pijnlijk zijn.
« Bestaat god ? » is een titel in vraagvorm, en we
willen niet betwijfelen dat het de eerlijke bedoeling van Anton De Buck is geweest zichzelf en zijn
lezer een vraag te stellen. Maar uit de titel van h e t
eerste hoofdstuk (en niet alleen uit de titel, m a a r
evenzeer uit de inhoud van het gehele boek !) « Het
ontstaan van illuzies », blijkt dat die v r a a g al werd
beantwoord voordat m e t het opstellen van de tekst
werd begonnen. Op zichzelf is dat vrijwel normaal,
m a a r het zou toch even normaal zijn dat wij (als
deze vrkkg wordt behandeld!) het beantwoorden
meemaken. En dan konkreet in deze vorm : is de
godsgedachte, of beter nog is het vermoeden of de
overtuiging dat zo iets als « God » bestaat, een illuzie of n i e t !
Dit betekent echter niet dat de schriiver geen
pogingen zou doen om vragen op te roepen. Hij

tracht dit integendeel wel t e doen, m a a r telkens
weer met het antwoord erbij. En dan een antwoord
d a t steunt op al te weinig gegevens of overwegingen. Dit is ons inziens bijvoorbeeld het geval met
« De teïstische idee : De transcendente persoonlijke
g o d » (niet veel groter dan een WIJnaziin in dit
blad), en dat wordt niet goedgemaakt door de volgende paragraaf « Het dilemma ». Een opeenvolging
van zeer korte, eenzijdig gekozen en in elk geval
zeer onvolledige citaten zou misschien nog kunnen
verdedigd worden als het zou gaan om een heftige,
duidelijk partijdige polemiek, m a a r in geen geval
in een werk dat zich als filozofisch onderzoek aandient !
De Buck citeert heel veel, al te veel P ü n ü i k e r
vinden we (louter intellektueel!) de zeer besliste
beoordelingen van niet veel meer dan een paar kort e regels die dan volgen op uitspraken over onderstelde stellingen, zoals bijvoorbeeld dit . « het ateïsm e als noodzakelijk gevolg van de onkenbaarheid
van een eventueel bestaande transcendente god ' » .
Welke beperking van het menseliik « kennen » dit
insluit wordt ook niet verantwoord door het inleidende citaat uit Wittgenstein, die trouwens na het
« Tractatus Logioo-Philosophicus » nog een andere,
verdere ontwikkeling d o o r m a a k t e '
Al hebben we dus heel w a t aan te merken op de
wijze van behandelen, al menen we dat dit onderw e r p béter verdiende, toch waarderen we oprecht
de zeker ernstig bedoelde poging zichzelf en de lezer te dokumenteren( al is die dokumentatie eenzijdig) en vooral de belangstelling van de schriiver.
Onze kritiek betekent ook helemaal niet dat wij
zijn kritiek op bepaalde auteurs en standpunten en
houdingen niet zouden waarderen en zelfs delen.
Als de lezer dit boekje sluiten zou met de gedachte :
n u weet ik het nog niet, heeft de schriiver een goede bijdrage geleverd tot de ontwikkeling van een
persoonlijk nadenken Hiervoor alle waardering '
We vermoeden dat Boev een aanvaardbaar katoliek standpunt heeft willen weerfreven, hii heeft
om een « i m p r i m a t u r » gevraagd Wij vermoeden
ook dat Boey meent een dinamisch. een van de eerste tot de laatste bladziide meeslepende analize
heeft willen schrijven, waarbii dan telkens weer
zijn inzicht verder ontwikkeld tot uitdrukking
komt. We menen echter dat. wat het eerste p u n t
betreft, hij dat gedaan heeft m e t een zekere T-orgeloosheid m a a r hopeliik zonder bewust^ dubbelzinnigheid. Zo wordt bijvoorbeeld gezegd' j a t de gelovige « de bewerker (is) van ziin verdere geloofsgroei ». We hebben altijd geloofd dat het geen teologische teorie m a a r geloofsleer is dat het geloof
een genadegave van God is en ook de ontwikkeling
daarvan. Natuurlijk niet zonder de mede-werking
van de gelovige zelf, mafer dat staat er n e r g e n s !
Als Boey spreekt over « het moderne mens- en wereldbeeld » dat ontstond in de renaissance komt dat
niet zo goed overeen met die andere uitsoraak dat
« d e vragen .. die aan het wezenlijke van de menselijke werkeliikheid raken » kreatief door Marx,
Nietzsche en Freud werden gesteld! We zien wel
dat hij een ontwikkeling sinds het « ontstaan » niet
uitsluit, m a a r misschien waren de industriële en
ekonomische en intellektuele v e r a n d e n n a e n tiidens
de voorbije honderd jaar toch iets méér dan zo
m a a r een evolutie ! En voor de tronen van de drie
geciteerde auteurs wensen wii ons ook niet zonder
m e e r te buigen ' Evenmin als we een aantal eigentijdse « vanzelfsprekendheden » wensen te erkennen als onaantastbaar voor altijd verworven inzichten.
Misschien is het dinamische van de uiteenzetting
duidelijk als de schrijver zijn tekst zelf zou voorlezen, als gewone lezer heeft het ons moeite gevraagd
de tekst door te lezen Misschien zijn we niet voldoende vertrouwd met een zekere omslachtige,
woordrijke manier van zich uitdrukken, met een
bepaalde woordenkeus, die n a a r men egt een bepaalde teologie eieen is
Toch bliift wel waar wat Leibniz eens zei • dat
men zelfs het kleinste en onbelangriikste boekje
(we hebben de termen gemilderd !) m e t enig nut
kan lezen.
A. De Buck « Bestaat
ge » • Brugge

God ? » Uitgeverij

Boev « Geloven weg naar
Davidifonds
- Leuven,

vrijheid

?»

« De GatUitgeverij

DAT NOET U...

• Van 25 februari tot en met 6 maart organiseert de Vereniging
ter bevordering
van
het Vlaamse Boekwezen voor de achtste maal
in de tentoonstellingszalen
van het centraal
station te Briissel een Vlaamse
Boekenbeurs.
Dit is mogelijk dank zij de ruime
samenwerking van de te Brussel gevestigde
vlaamse
boekhandéis
eensdeels en van de
medewerking der belangrijke vlaamse uitgeverijen
en
de vertegenuioordigers
van in ons land gevestigde nederlandse
uitgeversfondsen
anderdeels.
De bedoeling is niet alleen op een centraal
punt van de hoofdstad een overzicht
brengen
van hetgeen de nederlandse
kultuur
door
middel van het boek heeft te bieden doch ook
de dagelijkse doorstroming van
tienduizenden
forensen in het centraal station in
kontakt
te brengen met het goede boek (niet oucral
zijn er goed uitgeruste
boekhandels).
Ten
slotte vestigt deze boekenbeurs
de aandacht
op de kennismaking
met de te Brussel gevestigde boekhandels, die er het hele jaar door
voor de nederlandstalige
kultuur een pioniersrol
vervullen.
De Boekenbeurs
in het centraal
station
Brussel is de drukst bezochte
tentoonstelling
in dit centrum Vorig jaar waren er niet mirvder dan 32.500 bezoekers.

• Tot en met 3 maart stelt de sinds kort te
Lissabon
wonende
Westvlaming
Jacques
Ghesquière
(geboren te Menen) in de zaal
« Caryatide », Vriiheidsplein 4 te Brtissel
ten toon. Hij was reeds woonachtig te Parijs
en te Rome en hield talrijke
tentoonstellingen in binnen- en buitenland. Zijn werk spitst
zich toe op de figuur : teenagers, spaanse vissers, flamencodansers,
parijse clochards enz.
Tijdens dezelfde periode stelt Sylvain
Ceyssens in het zelfde centrum ten toon.
• De kunstkring
Arek, afdeling
van de
Vlaamse Vriendenkring
St. Job in 't Goor,
stelt van 23 februari tot 14 maart ten toon
in de galerij Roeland. Lieve
Vrouwbroersstraat 10 te Bru'isel Het gaat om
schilderijen,
beeldhouwwerken
en
keramiek.

• Het belgisch Instituut
voor
Voorlichting
en Dokumentatie
Montoyerstraat
3,1040 Bru.ssel. geeft in diverse talen een
grammofoon^
plaat uit, waarop korte klanksekwenties
van
koncerten,
flashes van volksfeesten
en dergelijke meer voorkomen,
gekommentarieerd
door een akteur en een aktrice. Voor de nederlandse versie zijn dat Hugo van den Berghe en Maria Verheyden. De plaat duurt 45
minuten
en kost 240 fr bij het
voornoemd
instituut.

De galerie

du Commerce

en de galerie Saint-Hubert
bate van een nederlands

stukjes brussel.te frankofone
kultureel
centrum.

folklore,

gaan er aan

ten

• Op 27 februari a.s. om 20 30 u. programmeert de Vlaamse Klub Kust in de Kursaal
te Oostende een jazz-avond van het hoogste
gehalte met de « The cotton city jactband »,
« Roland and his workshop » en Alex Campell • een avond vol ritme maar ook van melancholische blues. Jeugd en studenten <<lr^hfs
50 fr. overige kaarten tegen 150 en 100 ir.
Lokatie : Kursaal
Oostende.
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GASTON
THEUNYNCK
Gaston Theunynck uit Esen —
tans bij Diksrauide ingelijfd —
is een kloeke zestiger, die als
scliilder een zekere naam heeft
gemaakt in g'ans Vlaanderen.
Niet alleen omdat hij met zijn
weids opgevatte landschappen
sukses heeft doch omdat daar-

bij komt dat hij een autodidakt
is. Eigenlijk is Gaston Theunvnck van beroep landbouwer
die al zijn leven wel gekrabbeld
en getekend had doch die pas
volop begon te schilderen toen
hij uit « de kweek van zijn kinders» was zoals de Westvla-

De tweede carrière van deze overtuigde Vlaming
is begonnen met een tentoonstelling in een kroegje,
dat destijds te Oostende werd gehouden door een
kunstschilder, die overdag schilderde en 's avonds
tapte. « Boer Theunynck » deed het net andersom :
hij bewerkte zijn land overdag en dreef de boerendoenmg met behulp van zoons en dochters en schilderde 's avonds of de zondagnamiddag. Zijn polderlandschappen, hoe onhandig en naief in de beginne
ook, getuigden echter van zulk een panoramische
vizie dat sommigen er wat in zagen en Theunynck
aanmoedigden, met zijn werk voor de dag te komen.
Het werd te Oostende een zeer gezellige opening
en daarmee vond de schilderende boer van het Eikhof zijn draai in zijn nieuw « bedrijf ».
Er liggen vijftien jaar tussen deze oostendse happening en de tentoonstelling die Gaston Theu-

PUTENRUBRIEK
— Electrola — « Hör Zu »
Tschaikowski — Klavierkonzert nr. 1 -op. 23 —
SHZE 161.
Grammophon zendt ons ditmaal uit haar reeks
« Hor Zu » — reeks die hij ons wellicht nog niet
de bekendheid geniet die ze verdient — twee LP's
met opnamen van overbekende klassieke werken.
Inderdaad, wie is niet vertrouiod met het Pianoconcert nr. 1 van Tschaikowsky ? Bijna dagelijks
klinken ons over de eter de vertrouwde aanvangsakkoorden — zij het soms min of meer gemodernizeerd — in de oren. En toch blijft het immer fascinerend mooi vooral dan wanneer het zoals
hier, uitgevoerd wordt door een begenadigd kunstenaar.
Claudio Arrau, de zuidamerikaanse dokterszoon,
die zijn carrière reeds op de leeftijd van 5 jaar
aan^nng, en sindsdien doorheen heel de wereld koncerten gaf, behoort tot dé topklasse der pianisten
van onze eeuw.
Hij wordt hier begeleid door het filharmonisch
orkest van Londen onder leiding van A. Galliera.
— Electrola — « Hör Zu »
Beethoven — « die Neunte » Herbert von Karajan — HZE 107.
Hetzelfde orkest, maar ditmaal geleid door de grote
von Karajan, vertolkt hier Beethovens Negende,
met als solisten een waaier klinkende namen w.o,
E Schwarzkopf, Ernst Haeflinger, Otto Edelman.
Goede wijn behoeft geen krans ! Al wat over
Beethovens 9de simfonie te zeggen of te schrijven
was, is reeds gezegd, en waar specialisten ter zake
misschien nog mogen diskussiëren over de details
in de uitvoering, kan het volstaan met overgave te
Iw stèren naar deze onsterfelijke schepping.
Tenslotte nog een praktische wenk. « Hör Zu »
heeft er voor gezorgd dat de volledige 9de simfonie,
onverkort, op één enkele LP werd gebracht. Voorwaar een niet te onderschatten financieel voordeel!
— Frans Liszt.
Ungarische Rhapsodien nrs 6 en 15
Diverse Klavier werken.
Hehodor 89 806.
— Klavierkoncert nr. 1
Les Préludes
Rhapsodic nr. 2
Deutsche Grammophon 135 138
Een bloemlezing uit het omvangrijke oeuvre van
Frans Liszt wordt ons hier op de twee bovenvermelde LP's voorgeschoteld.
Op Heliodor vertolkt Tamas Vasary op virtuoze
wi]ze enkele van de meest gekende klavier stukken
van Frans Liszt : Rhapsodies nr. 6 en 15, Valse-im^
promptu, Consolations nr. 2 en 3 en last but not
least het rag-fijne Campanella. Voor fijnproevers
een LP om van te snoepen !
Een meer spektakulaire Liszt krijgen we op Deutsche Grammophon. Dezelfde solist — Tamas Vasary — brengt beurtelings gedirigeerd door Ferenc
Fricsay. Richard Kraus en Felix Prohoska, : « Les
Préludes », Ungarische Rhapsodie nr. 2 en Klavierkoncert nr. 2. Drie briljante
koncertstukken
die nog altijd tot de meest gespeelde en geliefde
werken behoren van deze grote romantieker.
Buitengewoon verzorgde opname, waardig van
de faam der Deutsche Grammophon Gesellschafft.
W.

mingen zeggen. Dat moet nu
ongeveer een vijftiental jaren
geleden zijn en sindsdien heeft
deze autodidakt zijn weg gemaak*^ in zijn «tweede roeping», weg die een opgaande
kurve vertoont en geleid heeft
naar een uitgesproken sukses.

nynck momenteel in een brusselse galerij houdt. Er
is ook vijftien jaar technisch verschil. Van de onhandige beginneling is praktisch niets meer overgebleven. Gebleven is het ietwat naïeve aanvoelen
van het religieuze gebeuren, waarbij Theunynck
zowat het voetspoor treedt van bvb. Felix Timmermans, die al lang geleden het evangelisch verhaal
in Vlaanderen liet afspelen en de weidse vizie op
het landschap, die Theunynck zelf kosmisch noemt
en die hem zelfs vaak in een soort abstrakt-koloristische vervoering doet belanden zonder dat hij
dat zelf beseft. Dit koloriet is fris, soms bijna koeleterisch, schril kontrast met de zware figuur van
de schilder, die zich zelfzeker door het leven beweegt. De zelfzekerheid speelt hem geen perten
zolang hij zich aan het landschap — zelfs aan het
imaginaire landschap — houdt, doch doet hem wel
ontsporen waar hij zich aan de figuur waagt Ze
blijven bij wijze van spreken in de verf steken en
daar helpt geen « hineininterpretieren » om ze uit
hun pikturale onvolwassenheid los te maken met
een of andere literaire kneep, waarvan sommige
kritici het even goedkoop als handig geheim bezitten.
Om « boer Theunynck » onder de naïeve schilders
te rangschikken — naief schilderen is tegenwoordig
mode — is hij technisch al te ver gevorderd en
staat hij vooral als landschapschilder te vast in zijn
schoenen. Het is onvermijdelijk dat zijn werk in
de loop der jaren van het spontane heeft ingeboet,
doch dat is nu eenmaal de tol die ook hij aan de
overgang naar de status van beroepskunstenaar
heeft moeten betalen. Hij js in elk geval een eigenaardige figuur in het leger vlaamse beeldende kunstenaars dat nog dagelijks aangroeit, een figuur die
kent wat hij schildert omdat hij er een heel mensenleven heeft ingestaan en omdat hij een natuurtalent is, dat zich heel uit eigen aandrift heeft opgewerkt. Ergens moet de doorsneebekijker van schilderijen iets daarvan herkennen als hij Theunvncks
werk ziet en er wellicht eigen pikturale jeugddromen in terugvindt, die hij (de kijker) niet heeft
kunnen verwezenljken en Theunynck wel.
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EEN
HANDVOL
KINDERBOEKEN
Zeer fraaie boekjes voor de kleinen
(zeven tot tien jaar) zijn de « Klontje
en Klaartje «-verhalen, geschreven door
Cyriel Verleyen, prachtig geïllustreerd
door Henri Branton e- uitgegeven door
Van In te Lier (45 fr voor elk der twee
deeltjes). Met hun stevige, kleurige omslag zijn ze bestand tegen een stootje en
ze bewijzen, dat het vlaamse kinderboek een eervolle plaats heeft veroverd
naast de bestt uitgaven in het buitenland.
Eveneens bij Van Ia verscheen «De
vrolijke dierentuin», geschreven door
Jan Van Hoften en uniek geïllustreerd
door de bekende tekenaar W. Peleman
(65 fr). Deze bundel koldereske dieren-

gedichten zal niet alleen door de jeugd
maar — misschien zelfs wel vooral —
door jong geheven ouders doorgenomen
worden. Een pracht van een frisse, vrolijke model-uitgave.
« Van de tv naar de boekenmarkt» is
een weg, die door de kinderlektuur
steeds vaker wordt genomen. Bij « Uitgeverij De Standaard » verscheen van
Louis De Groof «Kapitein Zeppos;
Tweng», naar de gelijknamige tv-serie
voor de jeugd Een adembenemend
jeugdboek van 112 blz., met een massa
prachtige foto's en in een fraaie, kleiu-ige band waarop Zeppos in volle aktie.
Voor twee Lannoo-uitgaven willen we
even speciaal de aandacht vragen. De
eerste is «Simon en de verhalenstoel»,
een prachtboek geschreven door de bekende Mariette Vanhalewijn en op
meesterliike wijze geïllustreerd door
Jaklien. Dit boek "an 110 blz., met zijn
mooie tekeninen in Liestijl, is zijn 108
fr méér dan waard. Het behoort qua inhoud en prezentatie tot het beste wat er
voor de kinderen — van acht tot zowat
veertien — te vinden is. Zeer sterk aanbevolen.
Zo mogelijk nog sterker aanbevolen :
«Lannoo's Jeugdencyklopedie», een heus
naslagwerk van 416 bladzijden met 800
foto's en tekeningen, zeer fraai en degelijk uitgegeven (220 fr gebonden) Het
is_ meer ee.. gezins- dan alleen maar een
kinderboek, en dat is geen geringe lof!
Weetgierige jongeren vinden er antwoord op de duizend vragen die zij zich
stellen Een voortreffelijke uitgave, die
we graag in iedere boekenkast in Vlaanderen zouden weten staan.
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Zaterdag 21 februari
17 u : BRUSSEL NED.
Van bezetting tot bevrijding
(hedendaag'ie
geschiedenis).
20u30 : BRUSSEL F R A N S
Le président
(film van
Verneuil
met Gabin en Blier).
21u55 : NEDERLAND 1
Cabaretaiia
(kleinkunstkalender).
18u35 : DUITSLAND 1
De laatste wilde dieren van Europa (een
zoektocht).

Zondag 22 februari
19u30 : BRUSSEL NED.
Mangrove
(eksploratiefthn).
20u40 : BRUSSEL NED.
Wij, heren van
Zichem.
21u25 : BRUSSEL NED.
Duke Ellington
70 (een
reportage)12ul5 : BRUSSEL F R A N S
Face a la presse.
19u05 : NEDERLAND 1
Huib Oosterhuis
(een
filntportret).
19u30 : NEDERLAND 1
Kunst in Peru (een
zoektocht).
20ul5 : NEDERLAND 1
Velen met mij (problemen
voor
de
Vara-ombudsman).
20u40 : F R A N K R I J K 1
Adorable Julia
(speelfilm).

Maandag 23 februari
2«u25 : BRUSSEL NED.
Houdt de dief (triller van Hitchcock).
20u45 : NEDERLAND 1
De straaljagerpiloot
(het waarom
van deze
beroepskeuze).
21ul0 : NEDERLAND 2
Coventry (dokumentaire
over een
stad).
21u : DUITSLAND 2
Le Journal d'une femme de chainbre (film van
Bumiel).

Dinsdag 24 februari
20u35 : : BRUSSEL NED.
Schleicher,
de generaal van het
laatste
ogenblik
(speldokumentaire).
21ul0 : BRUSSEL FRANS
Paris n'existe pas
(surrealistische
filmkomedie).
21u : F R A N K R I J K 2
Isabelle (tv-bewerking
naar stuk
van André
Gide).

Woensdag 25 februari
20u50 : BRUSSEL NED.
Panorama.
20u30 : BRUSSEL FRANS
Aujourd'hui
(internationaal
aktualiteitenmagazine).
20u30 : NEDERLAND 1
Bushalte
(speelfilm
naar
werk
van William
Inge).
19u«4 : NEDERLAND 2
Het wonder der natuur
(eksploratie in de wilde
natuur).

Donderdag 26 februari
19u35 : BRUSSEL NED.
De Volksunie
(politieke
tribune).
20u30 : BRUSSEL F R A N S
Les plaisirs de l'enfer
(Peyton
Place).
20u35 : NEDERLAND 1
Aaah!
(show rond Adèle
Bloemendaal).
21ul5 : NEDERLAND 1
Cinestud
(studenten
maken
films).
22 u : NEDERLAND 1
Zwart en zilver
(eenakter).

tv - tv - tv - tv - tv - tv - tv tv - tv
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GROENE B.R.T.

PLANNING OF HOE HET

De boom-aktie van de B.R.T. kent
heelwat sukses. Uit alle hoeken van
Vlaanderen blijven enorme stapels entoeziaste brieven met massa's voorstellen en plannen bij de inrichters aankomen. Een paar merkwaardige feitjes.
Uit treurnis om het schamele en bescha-

NIET MOET
Er was eens een tv-zender dat over
heel w a t direkteuren beschikte. En over
dienstchefs en over dit en over dat. Alles was er in overvloed behalve hersenen. Soms w a r e n die er zelfs helemaal
niet. B.R.T. heette die zender, of ook
nog Vlaamse Televizie.
Een staaltje. Sinds ongeveer een jaar
weet men dat de Vlaamse inzending
voor Montreux, zoals elke inzending
voor de Gouden Roos ten allerlaatste
begin m a a r t in Montreux op het sekretariaat moet binnen zijn. Wat doet nu
onze B.R.T. ? Jeugdig en overmoedig
als zij is besluit zij haar kans te wagen.
Op 3 januari geeft zij zelfs opdracht
aan enkele tekstschrijvers een speciale
show te schrijven met als centrale vedette Nand Buyl. En begin februari
start men m e t de opnamen. Filmopnamen in kleur, meneer ! Begin maar
eens in een sneeuwstorm als de laatste
dagen een kleurenfilm te draaien ergens te velde.
Maar geen nood vrienden. Einde februari zal alles gefilmd zijn. Dan komt
er nog een dikke maand om te ontwikkelen en allerlei technische truukjes
toe te passen. Met het gevolg dat de
Vlaamse inzending voor Montreux pre-
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« Houdt

Er wordt druk gewerkt aan de voorbereiding van « De Schildknaap », een
stuk van Tone Brulin waarvan de opnam e n binnenkort gebeuren. De opnamen
voor « Zeven miljoen molekulen » zijn
onlangs beëindigd. Dit stuk werd speciaal voor tv door Manuel Loggem -»eschreven en tracht een antwoord te geven op de vraag waarom iemand een
prezident dood schiet.

INFORMATIE
Onze tv bereidt een reeks uitzendingen voor over de kommunikatie-media.
Een eerste programma n a a r een scenario van Jos De Man zal handelen over
de informatie zoals die via de pers tot
ons komt.

\

GEZIEN

Ellington
10», een
reportage.
oni 21u25 op Brussel
Ned.

mende figuur dat België vertoont in dit
natuurbeschermingsjaar willen een aantal mensen alleen treurwilgen planten.
Vijf kinderen die onlangs hun vader verloren zullen in de tuin van hun grootouders elk een boom planten om zijn
aandenken levend te houden Reeds 440
« groenkomitees» werden er gevormd.
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3.500 «groene boekjes» gingen reeds
n a a r belangstellenden. Het ziet er n a a r
uit dat de vlaamse tv van een geslaagde
aktie zal mogen spreken.
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Vrijdag 27 februari
2du25 : BRUSSEL NED.
De gevangenis (een
tv-spel).
21u55 : BRUSSEL NED.
Magesien
(satire).
20u30 : F R A N K R U K 2
Het gedicht van de zee
(lirische
film over een dorpje in de Oekraïne).

cies één maand te laat zal binnen zijn.
Niet getreurd echter, het is allemaal zo
eenvoudig. De B.R.T. heeft gewoon een
m a a n d uitstel gevraagd !
Ik heb het gezicht niet gezien van de
dames en heren in Montreux die dit
verzoek met de ochtendpost hebben
binnengekregen. Maar ik kan me wel
best voorstellen wat zij nu in Zwitserland denken over de planning en de
werkmetodes van ons aller B.R.T. Nu
weten zij ook wat wij allang weten :
heel ons tv-bestel is een geïmprovizeerde klucht.
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de dief » is een triller van Hitchcock met Grace Kelly
Maandag om 20u25 op Brussel
Ned.

en Gary

STIJL
« Stijl Steinmetz » heette het programma dat de vlaamse tv zaterdagavond
uitzond. J e kan de liedjes van Therèse
goed vinden of niet. Ik vind haar een
zangeres met stem en persoonlijkheid,
iets wat dus eerder zeldzaam is in onze
showwereld. Maar ik geloof wel dat iedereen zal moeten toegeven dat het een
zeer vlotte uitzending was met een simpatieke prezentatie en vooral een beheerste regie van Jef Cassiers. Als het
goed is zeg ik het ook.

TRUE
Dat de Amerikanen een feuilletonreeks
maken over spannende dingen die daarbij waar gebeurd zijn is hun goed recht.
Dat zij daarbij handig gebruik weten
te maken van de klassieke spanningselem e n t e n in onvervalste westernstijl is
daarbij nog handig gezien. Maar dat er
vorige zaterdag nog een oervervelende
prezentator een zedenles moest ten beste geven door de doeltreffendheid van
de amerikaanse scherpschutters m een
militair kleedje op te hemelen is een
beetje walgelijk voor een land dat zijn
prezidenten door scherpschutters laat
neerkogelen. Helaas is ook dat «.True ».

Grant.
Tidax

VEILIGHErO
De sport heeft andermaal het noodlot
op haar pad ontmoet. Te Val-d'Isère
stortte een lawine neer op het verblijf
v a n jonge ski-beoefenaars. Te Rochefort werden vier speleologen ingesloten
door het plotse stijgen van de Lomme
in de grot « Trou Maulin ». Voor de
speleologen liep het goed af. Dank zij
Öe uitgebreide (en waarschijnlijk zeer
dure) reddingsoperaties konden zij tijdig uit hun onderaards verblijf worden
Ëehaald. Van de jongens en meisjes in
et k a m p te Val-d'Isère vonden er een
veertigtal de dood. Niemand kan het
w a t e r van de Lomme beletten te stijgen en niemand kan een reusachtige
Uiwine tegenhouden. Aan de ongelukken te Rochefort en te Val-d'Isère heeft
niemand schuld. Maar dat belet toch
niet dat beide drama's de zoveelste
droevige aanleiding zou moeten zijn om
pich nog maar eens af te vragen of wel
aUe mogelijke maatregelen worden genomen om ongelukken te vermijden,
daar ze wél te vermijden zijn. Kampen,
etages, openluchtleven, avontuurlijke
tochten, het is allemaal heel goed, maar
j e hebben al veel slachtoffers gevergd.

HONGERLOON
.

De juistheid van volgende cijfers laten wij over aan de verantwoordelijkheid van « Les Sports ». Het is namelijk
in die k r a n t dat wij de voorwaarden
lazen die Roger Claessen zou stellen
aan Gantoise (klub uit Gand - Flandre
Oriëntale) om eventueel kollega te worden van Jeuf Jurion (die, zelfs als welstellend zakenman, bij deze cijfers toch
even achter de oren zal krabben). Wel
« l'ami Roger » vraagt een vaste jaarilijkse vergoeding van 30.000 mark, een
.maandsalaris van 1500 mark, en 500
mark per gewonnen punt. In de veronderstelling dat de klub in een seizoen
i40 punten zou verzamelen, zou Claessen
dus 68.000 mark of iets meer dan 800.000
fr opstrijken. Plus natuurlijk de gewon e vergoedingen voor verplaatsing en
huisvesting. Toen we destijds van onze
prezident vijftig frank kregen, dan had
hij de gewoonte van ons strak te bekijken, en te zeggen « peinsde gij dat
gi.1 voor vijftig frank laten zien hebt
aan de mensen ? ». Wij zouden aan
Claessen de vraag willen stellen die
men zich te Gent zeker stelt ; « Peinsde
gij dat waard te zijn ? ».

FIJNE SPORT
Naar het schiint boekt de hocheysport m Duitsland geweldig veel vooruitgang. De oorzaak moet gezocht worden in het feit dat de hockeyspelers,
meer dan de andere sportlui, mooie en
talrijke reisjes mogen maken naar alle
plaatsen op aarde Feitelijk zijn de hockeyklubs al evenveel reisagentschappen
als sportklubs dus, en is het hun entoeziaste leden meer om de reizen dan om
de sport te doen. Daar is niet het minste bezwaar tegen, maar het impliceert
dat de hockeysport de sport blijft van
een kapitaalkrachtige « elite » (en daardoor m haar ontwikkelingsmogelijkheden •'eer beperkt) Al die reizen vragen
van de deelnemers primo veel meer
vrije tijd dan de « werkende mens »
er heeft en secundo veel geld, zelfs als
de klub zogezegd alle onkosten dra?igi,

Racng Mechelen kon teoretisch de nederJaag tijdens de heen-wedstrijd
opgelopen nog overbruggen. De praktijk was
echter anders. Racing verdween uit de
kioartfinale
van de heker der kampioenen.

en zelfs als de staat, zoals hier in België,
die reizen gedeeltelijk bekostigt om ons
onbegrijpelijke redenen.

TIPISCH
Een van de nadelen van ons (neven)beroep is dat wij iedere zondagavond
aan ons teeveeke gekluisterd zitten,
wachtend op nochtans zo zeldzame
bruikbare sportinformatie. Dit, omdat
onze kopij 's maandags al dient onderworpen aan het strenge rode potlood
des heren hoofdredakteur. Verleden
zondag hebben wij aldus, tegen beter
weten in, zitten wachten op enige kommentaar over het kongres van de mensen van het olimpisch komitee over de
sport als vrijetijdsbesteding. Geen mens
die eraan twijfelt dat dit kongres belangrijk was, al was het maar als bewijs van belangstelling vanwege de
kampioenen van de kommerciële sportopvatting voor de sport als kultuurelement. Wat wisten de feniksen van het
teeveesportje erover te vertellen : noppes. Het hjkt ons wel tipisch voor de opvatting der heren Fred, Danny, Willy
en Lowie.

EFFEN MENSELIJK WEZEN
Wij gaan deze week beginnen met
het begin, en dus Claudine en Eddy
Merckx van harte gelukwensen met de

geboorte van hun dochtertje. Voor hen
hopen we dat de « nieuwsmedia » n u
eens niet al te onnozel zullen doen en
het gewoon menselijk geluk van h e t
jonge echtpaar niet helemaal zullen
vergallen met een onoverzichtelijke
hoop flauwe kul, en dat zij al niet v a n
de' eerste dagen af het pasgeboren Sabientje publicitair renderend zullen proberen te maken. Voor de rest moeten
wij zeggen dat Merckx, ondanks zijn
vele geld een rotstiel heeft, vermits hij
al dadelijk na de geboorte van zijn eersteling lijk een zot naar Milaan kon
vliegen om daar gedurende zes dagen
deel te n e m e n aan het zesdaagsekomedieken. Voor ons, ouderwetse knul, moet
een jonge vader op zulke dagen thuis

WAAROM NIET?
Dat maakt dat ivij aan de heroeps-atletieksport
toe zi]n. Op 5
februari
werd in Long
Beach
(Californië) de eerste
vergadering
gehouden van de
beroepsatleten.
Een nieuw soort mensen, want tot
dusver waren alle atleten,
zoals
u wel weet uit verklaringen
m
.verband met de olimpische
spelen
bij voorbeeld, allemaal reine amateurs die nooit ofte zjamais
een
cent vergoeding
vroegen of kregen voor hun prestaties
Dat weten de inrichters van crossen en
zo nog best van allemaal
Daarin
gaat dus
verandering
komen.
Voortaan zullen er ook beroepsatleten
zijn.
Het opzet is vrij
eenvoudig.
Een manager zal een
tachtigtal
atleten
aanwerven
en met
die
mensen de wereld rond reizen om
van stad tot stad een
spektakel,
onder de vorm van een
atletiekmeeting, op te voeren. Zo maar
onder elkaar. Later misschien, wie
weet, tegen amateursploegen
(nationale ploegen bij voorbeeld)
uit
verschillende
landen.
En
misschien nog later tegen andere atletenstallen
; want als de zaak
moest floreren, dan
verwachten
wij meer van dergelijke
initiatieven.
Financieel
lijkt de zaak goed
bekeken. De atleten krijgen
een
vast loon (aanvankelijk
een half
miljoen per jaar) en
vergoeding
van al hun onkosten. Aan iedere
meeting zijn voor een bepaald bedrag aan prijzen verbonden,
bij
wijze van bijverdienste
voor de
atleten. ledere opvoering kost dus
zo en zoveel. Zoveel moet de inrichter betalen (die maar kan zien
dat hij genoeg publiek bij elkaar
krijgt) en zoveel is de ivinst. De
beste atleten zullen worden aangeworven, zodanig dat de inrichter die ze aan zijn piibliek
wil
voorstellen, loel verplicht zal zijn
het hele cirkus te engageren. Voeg
daar nog de publiciteit aan toe en
de radio en de televizie , ge krijgt
vanzelf de indruk dat het een renderende zaak kan lüorden.
De sportpers
schijnt
nochtans
niet erg geestdriftig over het projekt. Er wordt op gewezen
dat
de atletiekmeeting
gedegradeerd
lüordt tot een op voorhand
georganizeerd en gerepeteerd
komedieke De atleten kunnen de prijzen gemakkelijk
verdelen en gemakkelijk alles zo « arrangeren »,
dat zij de minste inspanning
aan
een maksimum van
bijverdiensten
komen. Er zullen allerlei onnozelheden bijgesleurd ivorden om de

zaak sensationeel en
spektakulair
te maken, onmisbare
voorwaarde
om nog publiek te lokken.
Heel
de kommerciéle
affaire zal met ,
de sport ni^ts meer t^,maken
hei>-j
ben. Het meest elem^jitair^ ,/ceq-v„„
merk van Ae sport — dat er voor
de overwinning
wordt gestreden
•
— loordt verworpen. De grote heldendaden
worden
gedresseerde
nummertjes.
De publiciteit zal er
zich mee moeien. Er zullen misbruiken
komen. De mooie
atletieksport wordt een vulgair showke van het zoveelste knopsgat. En
de beste topatleten zullen voor de
olimpische
sport verloren
gaan,
evenals voor de nationale
ploegen.
Dat is allemaal waar.
Maar waarom zou in deze tijd
dat alles konsumptie
wordt, ook
de atletieksport
geen
konsumptieartikel mogen worden ? Waarom
zouden de atleten niet doen wat
de tennisseplers
doen en de catchers en de wielrenners
? Waar
ligt het wezenlijk
verschil
tussen
een georganizeerde
aflapperij
onder die beroepsatleten
en een tornooi van beroepstennissers
of een
zwanske van catchers of een kriteriumke
van mijn voeten
van
Zjang van Buggenhout
? En als
het publiek nu zover « opgevoed »
is dat het blijgezind
een aantal
briefjes neertelt om rond een veld
te komen staan waarop
volgens
plan jongens en meisjes
rondhuppelen en daarbij nog naar hartelust mag gillen en krijsen,
zoals
het pubiiefc het fijv vindt
koereurs rond een piste of een kerktoren te zien hotsebotsen zelfs als
verkiezingen
van half-blote
miss'en en het optreden
van
échte
klowns de zaak nog wat
moeten
versieren
waarom zou men het
publiek dan niet geven wat het
vraagt '^ Zeker als er nog een cent
aan verdiend is.
Wi] hebben dus niet het minste
bezwaar tegen die
beroepsatletiek.
Als men daarbij tenminste de atleet niet degradeert van vrij en
zelfstandig mens tot een horig wezen dat men alles kan doen doen,
'zoals men het met de
koereurs
gedaan heeft. En als men ons niet
komt wijsmaken
dat het allemaal
« serieus » is en weldadig voor de
men.s/ieid en groots en
magnifiek
en al die andere blazen die men
ons nu ook in de loelwillende
nek
slaat in verband met velo's en
koereurs En als men van ons niet
verlangt dat toij het zouden betalen.
Als men ons met rust laat, waarom dan ,niet ' Vooruit met de beroepsatlêten '

zijn, bij vrouw en kind. Al was Eddy
dan volgens de rappe m a n n e n v a n
« Sport 70 » al papa een kleine week
vóór de geboorte van zijn jongste.

GEEN WINTER, MAAR...
Volgens nonkel Georges zijn er d*
dag van vandaag geen winters meer»
vergeleken m e t « in onzen tijd ». Dit
belet evenwel niet dat deze w i n t e r
69-70, die er geen is, toch verschillende
sportkompetities door elkaar heeft geklutst. De klassementen zeggen niks
meer, omdat m e n er rekening moet m e e
houden dat de ene klub t w e e w e d s t r i j den meer heeft gespeeld, en de a n d e r e
een minder. Daar k o m t het nadeel b i j
dat verschillende uitgestelde w e d s t r i j den « later wel eens » gespeeld zullen
worden, als ze niet het minste belang
meer hebben, en als de belangstelling
ervoor « n a v e n a n t » is, tot wanhoop
van de schatbewaarders (dat zijn d e
m a n n e n die in de klubs de hopen onbetaalde rekeningen b e w a k e n ) . Men zou
er dus goed aan doen een sisteem t e
zoeken om deze treurige situatie in d e
toekomst te vermijden, al is het veel
gemakkelijker dit te zeggen, dan t e
z ^ g e n hoe m e n dit moet klaarspelen.

NOG WANTROUWEN
Het belgisch olimpisch komitee heeft
een studiedag gewijd aan de sport als
vrijetijdsbesteding. P r i m a initiafief. Het
moet ons nochtans van het h a r t dat wij
nog wantrouwig blijven tegenover de
initiatieven van de olimpische jongens.
Primo vinden wij dat ze voor ons t e
volksvreemd zijn om met kennis v a n
zaken te k u n n e n praten over de sport
als integrerend deel van onze k u i t u u r ,
en secundo geeft het olimpisch komitee,
goede moeder aller federaties, ons altijd de indruk alles te zien in het licht
van de belangen van die federaties. N u
ook weer vrezen wij dat « de sport als
vrijetijdsbesteding » voor hen vooral
« de ronseling voor de sport in klubv e r b a n d » betekent. Natuurlijk, die
sport mag en moet er zijn, m a a r m e n
mag de sport als vrijetijdsbesteding
toch niet proberen te wringen in het
enge kadertje van klubs, federaties en
h u n kommerciële belangetjes.

Graag zetten wij eens eev. doelwachter
in de schijnwerper.
Hij is een belangrijke figuur op het veld. Met hem wint
of verliest de ploeg, oofc al verdedigde
hij puik.

ALS DE NOOD HET GROOTST IS...

GioU f eui:
GLAZEN « MONTUMM.
GrAlU voor vintUtótn,

WaHer ROLAND
— Gtdiplomeetd Oplidi.l —
Kerïs»r««t, 58 — Ailwcrpen
|Ut «uk- op •>•• kui'"""'"" '1
Tiltfoon: 35 8».U
10 91 lorttn^ op v.iïoon doi«.

Aanbevolen
Huizen
PAPYRUS
Boek- e n Papierhandel
Zaakvoerder : Fons Labeau
de Ribaucourtstraat 7
( n a b i j het Sint-Jansplein)
StnI-Jans-Molenbeek - Brussel 8
Telefoon
( 0 2 ) 2 8 87 09
Aanbouw-KEUKENS
Specialist : H . D O X P v b a.
Carnotstraat 135. A n t w e r p e n
tel. 35.17.14

VOOR VLAAMSE
PEUTERTUINEN
EN VLAAMSE
SCHOLEN
IN
BRUSSEL-HOOFDSTAD
Het
limburgs
simfonieorkest
speelt w e r k e n v a n Beethoven,
Sibelius en Ravel o p v r i j d a g 27
f e b r u a r i a s. o m 20 15 u. in de
grote zaal v a n het Paleis v o o r
Schone Kunsten te Brussel.
Het Vlaams O n d e r w i j s c e n t r u m
Brussel n o d i g t alle V l a m i n g e n
uit.
Prijzen d e r plaatsen :
80 - 65 - 40 f r .
G e n u m m e r d e plaatsbewijzen
te bestellen b i j het

De nood in de limbui'gse mijnwerkersgezinnen is werkelijk groot!
Om te verhelpen aan deze erbarmelijke situatie, gevolg van de
mensonwaardige uithongeringspolitiek van de regering opent de
Volksunie op haar postrekening een solidariteitsfonds ten voordele van de getroffen limburgse families. Giften, hoe klein ook, kunt
u overmaken op postrekening 14.76.97. van VOLKSUNIE, v.z.w.
Brussel.
In naam van de arbeidersgezinnen die u zult helpen danken wij
n bij voorbaat van harte.
EINDE

DOUANEBESLAG
LAATSTE 8 DAGEN

N U N O G ruime keuze in talrijke SALONS - SLAAPKAMERS - EETKAMERS (tienfaMen m o d e l l e n w a n d k a s t e n ) - KEUKENS enz...
NU N O G enkele w o l l e n TAPIJTEN - BUREAUS - BIBLIOTEKEN - G A S V U REN en WASMACHINES, alsook nog h o n d e r d e n artjkelen de moeite
waard om N U te komen zien. OPEN ALLE DAGEN V A N 10 - 20 uur Z O N D A G OPEN V A N 10 tot 17 uur - DINSDAG GESLOTEN - Financieringsdienst in de toonzaal

HERMES
SCH^eL
Zuidlaan 54, Brustal

N.B. VERKOPERS gevraagd v o o r Z A f E R D A G en Z O N D A G alsook
VRIJE VERKOPERS(STERS) in v r i j e uren (20.000 f r . per m.) schrijven
OUDE BRUSSELSTRAAT 6 TERNAT 1740 of t e l e f o n e e r in d e v o o r m i d dag 02-52.23.70.

Volledige

•

H. PELEMAN-MARCKX
Van Den Nestlei 16, A n t w e r p e n
Tel.
39.19.27
f.V - RADIO
ALLE ELEKTRI
SCHE TOESTELLEN
HERSTEL
LINGEN A A N HUIS
T.V PELMAR 61 scherm.
11.995 fr. i.p.v 16.995 fr.
^nde»*? -nfarWaï- '^rootcto

^rrïiriO

« PIET POT »
A n t w e r p e n ' s gezelligste
Bierkelder
Grote Pieter Potstraat 4
( b i j Suikerrul)
O p e n vanaf 8 uur 's avonds
Maandaa 9 " dinsdaa aesloter"

Bezoek « Casthot
DE VEERMAN

Tapi'iten CASPERS

Kaai 26 S« Am-inds a d Schelde

Mechanische e n Perzisch©
Tapijten
Vloerbekledingen
Gentsestraal 6 AALST
Tel (053)291.89

Tel. (052)332.75
Mosselen
Paling
Uitbater
Jan Brugmana
3-2-68

STENO- en DACTYLOGRAFIE
In vier talen

van de v.u. - leiding

BOEKHOUDEN
MODERNE TALEN
HANDELSCORRESPONDENTIE

KADERBLAD

DAG-

TWEE MOOIE PAASREiZEN NAAR HET
IBERISCH SCHIEREILAND
Vijftiendaagse autocarreis naar Spanje en Portugal
Heenreis door Frankrijk, via Chartres, Bordeaux en de
Landes. In Spanje o.m. bezoek aan San Sebastian, Burgos,
Salamanca, Seviila, Cordoba, Toledo, Madrid, en Zaragoza. In Portugal o.m. bezoek aan Cuarda, Coïmbra, Nazaré,
Fatima, Lissabon en Setubal. Terugreis door de Rhónevailei
Reissom : 12.100 fr.

Elfdaagse groepsreis per vliegtuig naar Portugal.

•ecretariaatkursussen

Het laatste nummer van 1969 komt eerlangrs bij de abonnees
toe. Deze laatsten worden langs deze weg vriendelijk verzocht
hun abonnementsgeld voor 1970 te storten op postrekening
nr. 1476.97 van de Volksunie, v.z.w. Brussel 1, met vermelding
van de reden der betaling op de strook.

M a n é g e < VOLMOLEN >
Opoeteren (L.)
Paardenpension
Rijlessen
Wandelingen
Restaurant-Bar-ZwembadCamping
TEl (011)648.34

Fabrieken te Ramsdonck
feL 015/714.47
Vochtbestand
Vuurvast
M a t i g e prijs
Voor West-Vlaanderen
DE MEYER Walter
Bruggestraat 136, Zwevezele
«el 0 5 1 / 6 1 2 8 '

VLAAMS ONDERWIJSCENTRUM BRUSSEL vzw
Troonstraat 125
1050 Brussel
tel. 02-13.91.70
Prk. VOC 1543.68

van he»

GROENSTRAAT 84 ANTWERPEN nabij Kerkstraat
KEIZERSTRAAT 2 TERNAT nabij M a r k t

Standaard e n M a a t w e r k • MilmSZeyher Keukens • Elektrische
toestellen tegen
groothandelsprijs

AL AL KEUKENS GLASAL

Vertrekdatum : 31 maart.
Per vliegtuig naar Lissabon. Twee volle dagen verblijf met
bezoeken en uitstappen. Zesdaagse rondreis per autocar
met o.m bezoek aan Fatima, Coïmbra en Porto.
Reissom : 15.500 fr.
PROGRAMMA'S EN ALLE INLICHTINGEN : V.T.B.-sekretariaat; St.-Jakobsmarkt 45, A n t w e r p e n ( t e l . 03-31.09.95) e n alle V.T,B.-V.A.B.kantoren.

ENZ
EN AVONDLESSEN

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

Zaterdag 7 maart 1970

OE school waar Vlamingen
zich thuis voelen

om 20.30 uur

y

^ ^ meester
Q
kleermaker ^ _ ^

y VERMEESCH ^ J
^

5^
STEENHOUWERSVESr 5 8
ANTWERPEN
Tel, 31.35.83

NATIONALE

GROTE
WIINAVOND

LOTERIJ

4<i« TRANCHE
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SEN SUPERHOOG lOT VAN
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TIEN MILJOEN
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Ballaertstraat 80 ANTWERPEN
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ZO'VEEL BETER

16-B
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Trtliking op 2 maart

193

ten bate van het boetefonds V . M . 0 .

|

LEUTE-

HET B l U n I 300 rr.
HET TIENDE t 22 Ir.

18-3

VERMINDERING VOOR
v u LEDEN

in lokaal « O D A L »

KAMERAADSCHAP - VERRASSINGEN
77.ia5lOIENVOOIIEENTOI*ALVAN 7 2

MJLJOEN

Turn,
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#

n
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^

de dansende vendels
NODIGEN U UIT OP HUN 4e DANSFEEST

Zaterdag 28 februari
21 uur
RiDDERSHOEVE.
Kasteelpark, Schoten.
Toegang : 50 fr.
Orkest : GUY A N T O N I
Inh'chtingen ; 0 3 / 7 9 . 1 7 09

20

wu

PERS

geweest. En wat Brussel aangaat, houdt
zij tot het hoogst mogelijke m a x i m u m
rekening met tegenover elkaar staande
standpunten.
» Het voorstel van de regering is voorzeker een vergelijk. Het is onmogelijk
er op een andere manier uit te geraken.
En de reusachtige meerderheid van de
openbare opinie vraagt dat men er uit
geraakt ».

DE NIEUWE GAZET

Het wicht dat na dagen « nachtwerk »
ter wereld kwam als messias voor de
eindoplossing van wat er nog aan problemen bestaat in het land van Walen
en Vlamingen is in elk geval met veel
tamtam begroet.
De omringende familie-schreeuwt des
te harder « mijn kind schoon kind » om
de gebreken niet te zien. En misschien
ook om de aandacht af te wenden van
het feit dat deze regeringsfamilie door
haar
uithongeiingspolitiek
limburgs
Biafra op de knieën heeft gekregen.
Want in Limburg heeft deze regering
getoond zo principieel sociaal te zi.in als
de engelse Labourregering in Biafra.

HET LAATSTE NIEUWS
Vóór de Eyskensboreling uit de verloskamer wordt gebracht zegt Piet Van
Brabant welke eigenschappen de baby
moet hebben, om door de Vlamingen als
messias te kunnen aanvaard worden.
Enkele hiervan zijn volgens hem :
< Een akkoord, hoe totaal en globaal
ook, zou voor de Vlamingen slechts aanvaardbaar zijn :
1 als er in de brusselse agglomeratie
telf een bestuur wordt ingericht, waarin aan de Vlamingen beslissingsbevoegdheid wordt verleend, zodat de volstrekte
gelijkheid van franstaligen en nederlandstaligen in de toekomst zou gewaarborgd zijn.
» als er een formule wordt voorgesteld, die de vlaamse randgemeenten en
het overige van Vlaams-Brabant veilig
stelt tegen de annexatiedrang en de pogingen tot verfransing vanwege sommige franstalige brusselse kringen.
» als de regering elke grendel verzaakt, die een inbreuk zou betekenen op
de werking van onze parlementaire instellingen en de rechten van de meerderheid.
» De Vlamingen stellen geen onredelijke eisen, maar wie de toestand in de
hoofdstad kent, zal erkennen dat zij de
eisende partij zijn ».

DE NIEUWE GIDS
Ken die op alles heilwensen uitbrengt
als het van Kyskens komt is de « Nieuwe Gids »-hoofdredakteur. Nog voor het
kind gezien te hebben looft hij de heer
Eyskens, omwille van zijn kunst « ook
de meest tegenstrijdige standpunten te
verzoenen ». Het rezultaat is er dan ook
gewoonlijk naar.
« Zondagavond, even na 22 u. 30, kon
de h. Eyskens aan de moedige vertegenwoordigers van de pers. die vele uren in
de perskamer hadden gesleten, aankondigen dat het kind geboren was. De vader was zichtbaar voldaan zoals de ministeriële familieleden die naast hem
stonden toen hij aankondigde dat de
hele familie — 29 man sterk — akkoord
was gekomen over een «totale» en «globale» overeenstemming betreffende de
kommunautaire problemen.
» Wij willen niet de laatste zijn om
premier Eyskens en de regeringsleden
geluk te wensen voor hun moed, uithoudingsvermogen, volharding, nationale
zin en de kunst om ook de meest tegenstrijdige standpunten te verzoenen ».

LE PEUPLE
Collard de Fiihrer aller B.S.P.-ers
spreekt gelijktijdig in « Le Peuple »,
« Volksgazet » (vertaald) en « Vooruit »
(vertaald). Doet Eyskens als Napoleon,
Collard spreekt in de stijl Napoleon, die
zowat de overwinning van Austerlitz
aankondigt. Tenzij het Waterloo wordt.
« De regering verdient gefeliciteerd
te worden. Men vroeg haar de motor
van de herziening van onze instellingen
te zijn. Zij is het. Men eiste van haar
dat zij een globale oplossing zou indienen. Dat doet zij.
» Op het ogenblik waarop ik dit
schrijf weet ik nog niet w a t deze globale oplossing behelst. Ik kan veronderstellen dat zij geïnspireerd is door de
grote lijnen die merkbaar werden na de
werkzaamheden van de kommissie van
28, die op verre na niet nutteloos zijn

En de stem van de « derde nationale ».
« Flamingant » Grootjans is het allemaal beu. Hoe meer over die waalsvlaamse verhoudingen wordt gesproken
hoe feller schokken de P.V.V. krijgt.
Daarom stem het mee, j a m m e r t Grootjans, eender wat als er maar een akkoord uit de bus komt.
« Voor de P.V.V. breekt nu het u u r
van de waarheid aan. De grootste oppozitiepartij zal tans moeten bewijzen dat
ze te vinden is voor een gematigd vergelijk, dat reeds de instemming van een
brede waaier toonaangevende figuren
uit de rangen van de P.S.C, de C.V.P.,
de B.S.P., de waalse socialisten en de
groep Vanden Boeynants heeft verworven.
» Met andere woorden, de P.V.V. zal
nu te kiezen hebben tussen het extremisme van de hh. Demuyter, Mundeleer en konsoorten en die redelijken in
dit land, die het ogenblik gekomen achten om onze gemeenschapsvraagstukken
in hun geheel uit de wereld te helpen.
» We blijven geloven dat dergelijke
oplossing niet alleen een goede zaak is
voor het land, maar ook voor de partijen, die mede dit land moeten lelden
en besturen.
» De P.V.V. in het bijzonder krijgt nu
een enige kans om van de kommunautaire hipoteek, die haar opgang sedert
twee jaar heeft afgeremd, eindelijk verlost te geraken.
» Het gebeurt niet alle dagen dat het
algemeen landsbelang zo volledig samenvalt met het engere belang van een
politieke partij in de oppozitie. De keuze lijkt ons dan ook niet zo moeilijk »'.

GAZET VAN ANTWERPEN
Kapitein op de lange vaart Eyskens
krijgt van deze krant de raad, zich niet
blind te staren op de liberalen. Als het
over het volkerenprobleem in België
gaat is het te gek, de partij weg te cijferen die de bewuste Vlamingen groepeert en sterker is in Vlaanderen dan
de P V V .
« Er zijn nog andere dan blauwe oppozitiepartijen, en in Vlaanderen zelfs
sterkere. Een grondwetsherziening moet
steunen op een brede volksinstemming,
en dus...
» Over de inhoud van de akkoorden
en vooral van de teksten kan men op dit
ogenblik alleen maar eerste indrukken
weergeven, steunend op wellicht onvolledige informaties. Dat blijft een kwestie van enkele dagen geduld. Zoals de
dingen tans bekend zijn kan men zich
echter voorstellen dat het principiële
verzet, dat van de kant van de Volksunie werd naar voren gebracht in al zijn
heftigheid kan worden verdergezet. Ér
blijkt een bazis van onderhandelingen
voorhanden te zijn. Maar dan moet men
ook willen praten. En dat is nu de grote
vraag, of de regering werkelijk wil praten met anderen dan de liberalen.
» Een kapitein die voor een ijsschots
komt te staan, vraagt zich niet af of de
technici aan boord wel best m e t hem
overweg kunnen. Hij spreekt aan wie
kan helpen om de klip te omzeilen ».

VOOR ALLEN - DE VOLKSWIL
Waar men wel moet spreken over «die
Volksunie» is in Limburg. De .socialistische « Voor Allen » besteedt een voorpagina aan het beantwoorden van kri^
tieken die de B.S.P. krijgt blijkbaar ook
van oud-simpatizanten. Op het smoesje
van de « verkochte Volksunie aan grootkapitaal » zullen wij kortelings eens een
vergelijkend boekje opendoen.
« Tussen de brieven van onze gelegenheidskorrespondenten onthouden wij
deze van een gewezen mijnwerker uit
het Genkse. Wij weten dat het noodlot
hem niet heeft gespaard, wij begrijpen
maar al te goed zijn bitterheid.
» Dezelfde korrespondent zweert bij
de Volksunie ; dat is zijn goed recht,
hoewel het een normaal verschijnsel is
dat bij ernstige konflikten de beste
stuurlui meestal aan wal blijven. De
waarde van bepaalde mensen kan m e n
alleen meten vanaf het ogenblik dat zij
verantwoordelijkheid dragen en beslissingen moeten nemen ; dan pas zal men
kunnen weten of zij het vertrouwen van
hun kiezers waardig zijn.
» Wanneer hij h e t dan over bonzen
heeft willen wij hem toch de raad geven
te gaan informeren naar de funkties die
de grote meerderheid van de mandatarissen van zijn geliefkoosde partij in het
privé bekleden. Hij zal kunnen vaststellen dat heel wat Volksunie-parlementsleden van zeer kortbij betrokken zijn in
het hoge industrieel financieel of handelsleven ».

HET BELANG VAN LIMBURG
Tenax houdt zijn hart vast bij de gedachte dat de B.S.P., op wat winst hopend verkiezingen zou durven uitlokken. Het zou niet helemaal slecht zijn
van aan verkiezingen te denken. Maar
wat met de gevreesde « extremisten » ?
Is het nog te stoppen ? « Demain on verra » zegt oud-rexist Leynen.
« Alleen moet gehoopt en bedongen
worden, dat de B.S.P. haar zelfzekerheid niet zo ver drijft dat de breuk zou
uitgelokt worden. Vervroegde verkiezingen zijn altijd slecht voor de stabiliteit van het regime, vooral in een land
als België, waar het uitblijven van een
goed omlijnde h e r s t r u k t u r e r i n g van de
staat, een klimaat van ongedurigheid
geschapen heeft. Zou het extremisme in
alle landsgedeelten door een verkiezing
gestopt worden, dan zou de kans op een
grondwetsherziening worden vergemakkelijkt.
» Men heeft echter geen zekerheid in
dit opzicht, inzonderheid niet te Brussel, waar de e.k, gemeenteverkiezingen
een schouwspel van v e r w a r r i n g zullen
bieden, zoals we in ons land nog nooit
beleefd hebben.
» Wij opteren daarom voor de veiligste weg, d.w.z. het terzijde leggen van
alle politieke spekulaties, het in stand
houden van de koalitie tot aan de normale vervaldag, en het voortzetten van
deze regering binnen het raam van de
politieke mogelijkheden. Et demain on
verra ! ».

» De vermoeidheid, het gebrek aan een
regelmatig inkomen, de propaganda en
de druk van buiten- en bovenuit, en zoals gezegd het gemis aan enige omvangrijke solidariteitsbeweging, doen h e t
limburgse stakingsfront geleidelijk afbrokkelen ».
W. LUYTEN.

T. van Overstraeten
Hoofdredakteur
Alle briefwisseling voor
redaktia naar :
Rotatyp, Sylvaln Dupuislaan
110 Brussel 7 - Tel. 23.11.98
Beheer
Voldersstraat 7 1 , Brussel 1
Tel. ( 0 2 ) 1 2 5 . 1 6 0 .
A l l e klachten v o o r niet o n t v a n gen van blad op dit adres.
Jaarabonnement : 300 f r .
Halfjaarlijks : 170 fr.
Driemaandelijks : 95 f r .
Abonnement buitenland :

480 fr.

DE NIEUWE
Terugblikkend op de gebeurtenissen
in Limburg, op het optreden bij het stakingsbreken, dit alles onder een socialistisch minister van Binnenlandse Zaken, weigert dit blad het woord socialisme nog vuil te maken aan het B.S.P.isme.
« Dit stukje zal ons weer erg kwalijk
worden gnomen, daar zijn wij ons uitstekend van bewust. Echter, zo gaat h e t
niet langer : als B.S.P.-ers zich laten
verleiden tot het voeren van een politiek die tot hiertoe het privilege was
van de meest reaktionaire elementen in
België, dan moet dat aangeklaagd worden. Zulke « socialisten » zijn veel erger
dan géén socialisten. Wie de kelk tot de
bodem wil drinken, kan hierbij nog mijmeren over de omstandigheid dat de
huidige minister van Binnenlandse Zaken tot aan zijn ministerschap bekend
stond als een lid van de zogenoemde
« linkerzijde » in de B.S.P.
» Het bovenstaande was al geschreven
toen men v e r n a m dat de minister van
Binnenlandse Zaken, na de incidenten
bij Ford-Genk, aan de rijkswacht opdracht heeft gegeven krachtiger op t e
treden in Limburg. Het bevel werd ditmaal gepubliceerd. In de kontekst van
het bovenstaande en als intimidatie is
het zo cru, dat men er hoop en al nog
cinisch bij kan worden : straks is er in
dit land geen reaktie meer nodig, w a n t
linkse socialisten doen het veel beter ».

HET VRIJE WAASLAND
Geeft een koel-nuchtere samenvatting
van het verloop der limburgse staking.
In die nuchterheid worden de verantwoordelijkheden des te duidelijker getekend.
« Het was duidelijk dat het de regering en de vakbonden erom te doen was
de limburgse mijnstaking langzaam
m a a r zeker uit te laten doven als een
kaars. De 15 % loonsverhoging, ten slotte een gematigde eis, komt er niet, en
hoewel h e t p e r m a n e n t stakingskomitee
de morele overwinnaar kan genoemd
worden, is het toch zo dat een afmattingstaktiek uiteindelijk vruchten heeft
gedragen, des te meer daar een brede
arbeiderssolidariteit zoek i». Men lost te
Luik poolse kookskolen voor de luikse
nijverheid (zoals de oost-europese landen de Spaanse mijnwerkers, eveneens
in stakink, saboteren met kolenleveringen aan Spanje ! )
» Tn ieder geval, de stakingsbeweging
schijnt gedoemd om stilaan dood te bloeden. Het is nu de vraag of men naar de
kern van de zaak zal gaan en aan de sociaal-ekonomische diskriminatie ten nadele van Limburg een einde zal stellen?

Steunabonnement : 820 fr.
(minimum)
Losse nummers : 8 fr.
A l l e stortingen voor hef b l a d
op
postrekening
:
1711.39,
« W i j » Vlaams-nationaal w e e k blad.
V e r a n t w . uitgever Mr. F. V a n
der Eist, Beizegemstraat 2 0 ,
Brussel 12.

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

IEDER DORTMUNDER
THIER BRAU HOF
kan U op ieder ogenblik van
de dag van het jaar middagen avondmalen aanbieden.
INTERESSANT
Avondmaal op vrijdag,
zaterdag of zondagavond
in een gezellige sfeer.
Nadien krijgt U gratis gedurende 5 uur een der beste
Oberbayern orkesten.
M i d d a g - en avondmaal In groep
g e z e l l i g , f i j n , goed en g o e d k o o p .
De grote specialiteiten z i j n : Ochtenschwanzsuppe - Hongaarse gaelat{ Eisbein mit Sauerkraut - Kip aan het
spit - Krachtvleesschotel, beter dan in
Duitsland.

Inlichtingen ter plaatse

THIER BRAU HOF
SURDIAC-Centraal
meer kamerverwarming
BULEX - TRI-MATIC

Leuven - Tel. (016)46311

THIER BRAU HOF
Hulste - Tel. (056)71536

THIER BRAU HOF

SANITAIR

Antwerpen - Tel. (03)312037

K. Verschraegen

DE KLAROEN
Aalst - Tel. (053)22853
THIER BRAU HOF
Nieuwbrugstr. 28, Brussel 1
Tel. (02)18.74.89

Dr. Em. Maeyensstraat 36
ST. AMANDSBERG
Tel. (09)28.45.05
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Mechelen
ARR. KADERDAG
De jaarlijkse arr. kaderdag
gaat door op zaterdag 28 februari om 14u30 in « De Dageraad », Hallestraat, Mechelen.
O n d e r w e r p : de gemeenteraadsverkiezingen.

bewegi
ANTWERPEN
Antwerpen (stad)
DANSFEESTEN
Alle leden en simpatizanten
w o r d t gevraagd zoveel mogelijk de volgende dansfeesten bij
t e wonen : 21 febr. Galabal in
Harmoniezaal en 14 m a a r t Lentebal op Linker Oever.

Berlaar
VOLKSBAL
Groot volksbal t e BerlaarH e i k a n t op zaterdag 28 februar i 1970 t e 20 u u r in de n i e u w e
r a a l Familia, Aarschotsebaan,
Berlaar-Heikant. Orkest : T h e
Tender Tunes.

Borgerhout
EEN D U r o E L I J K OVERZICHT
Op onze
ledenvergadering
gaf senator Edgard Bouwens
ons een duidelijk overzicht v a n
d e vele wederwaardigheden in
verband m e t h e t zoeken n a a r
een oplossing v a n de gemeenBchapsproblemen, m e t als logisch besluit : geen grendels
geen gebiedsroof, federalisme 1
STEUN VOOR PTAKENDE
MIJNWERKERS
Op
diezelfde
vergadering
werd een omhaling gedaan voor
d e mijnarbeiders. Ons bestuur
verdubbelde het bedrag zodat
m e e r dan 5000 fr konden overg e m a a k t worden. D a t bedrag,
omgezet
in
voedingswaren,
w e r d door een afvaardiging aan
h e t bevoegd komitee overgemaakt.
Heden zaterdag wordt er opnieuw ingezameld om morgen
rondag overhandigd t e worden.
Zij die wensen een pakje, m e t
niet bederfelijke voedingswaren, t e geven, worden verzocht
t e telefoneren m e t Bert Verbeelen, nr. 35.57.08, Jozef Posen a e r s s t r a a t 37. of h e t t e bezorgen bij Ludo Redig, Bouwhandelstraat 27.
DAGEN VAN H E T VLAAMSE
LIED
Dinsdag a.s. 24 februari te 18
u. zaal De Passer, Turnhoutseb a a n 34 t e Borgerhout, zangstonde m e t Willem De Meyer.
TIENDAAGSE VOOR J E U G D
EN GEZIN
Vrijdag 27 februari t e 20 u.
In de zaal Century, Drink,
kleinkunstavond « Met een m u ze op schoot ». K a a r t e n (60 fr
f(leden) en 80 fr) bij Karel
Èvkens, Weversfabriekstr. 40
tel. 355610.
W I J JONGEREN
Alle jongeren vanaf 16 jaar,
worden uitgenodigd op de disco-avond van heden zaterdag t e
20 u. in de « B l o k h u t » , K a r e l
Govaertstraat t e Deurne (nabij
Herentalsebaan).

Brasschaat
KLEINKUNSTAVOND VOOR
LIMBURG
In de zaal Middelheem, Bredabaan 445 t e Brasschaat heeft
op 25 februari a.s. om 20 u. een
'kleinkunstavond plaats, waarvan de opbrengst ten goede
komt aan de limburgse mijnwerkers. Treden op : Miek en
Roel ,Dirk Decleir, Ivo Deuven
en John Van der Veken.
Broechem
SOCIALE DIENST V.U
De oudstrijders van de beide
Wereldoorlogen
die
menen
recht te hebben op bepaalde

eretekens, krijgsgevangenerent e 40-45, lijfrente als gedeporteerde of werkweigeraar, een
kaart voor oudstrijders, wenden
zich tot de sociale dienst v a n
de plaatselijke V.U.-afdeling.
Inlichtingen bij het bestuur.

Ekeren
MIJNSTAKING IN LIMEURG
Het V.U.-bestuur Ekeren deed
een I e storting v a n 1500 fr als
steun voor de stakende limburgse mijnwerkers. Aan alle
steuners hartelijk dank. Wie
nog wil meedoen leze «V.U. in
de Branding » v a n 10 febr. 1970.
Wij rekenen op u.
HULDIGING P A U L I N E K E
PAUWELS-SMITS, 105 J A A R
Een afvaardiging v a n de
V.U.-Ekeren, w a s aanwezig bij
de openbare viering. Tijdens de
aanbieding v a n een bloemstuk
oogstten wij een w a r m applaus.
LEDENWERVING E N
ABONNEMENTENSLAG
39 nieuwe leden kwamen er
bij. Flink zo. Met de aanwerving van abonnementen op
« W I J » ging h e t minder vlot.
Een speciale inspanning is nodig.
HINDER- EN
NATUURBESCHERMING
8000 pamfletten werden in gans
de gemeente verspreid. Het
bestuur dankt alle medewerkers.
SEKRETARIAAT
Als nieuwe sekretaris werd
aangesteld dhr. A. Bollen, Koekoeklaan 7 t e 2070 Ekeren. De
vroegere sekretaresse, mevr. E.
Van Herzeele zal zich voortaan
wijden aan «Public relations».

-Herentals
STEUN
Het bestuur m a a k t e 500 fr
over op de P R van h e t P e r m a n e n t Stakingskomitee n r 9669
Kredietbank te Winterslag.
B R I E F AAN
STADSBESTUUR
Namens de V.U.-afdeling en
n a m e n s de V U J O w e r d een
brief gericht aan h e t stadsbestuur n a a r aanleiding der aktie S.O.S. natuur. A a n alle inwoners werd op 5.000 exemplaren een afschrift van deze brief
bezorgd. Tevens w e r d e n 2.000
pamfletten « Op weg n a a r zelfmoord ? » verspreid.

Merksem
ARS KREA 2000
Deze
jongerengemeenschap
die zich op vlaams nationaal
vlak beweegt, en medezeggenschap opeist voor de jeugd hield
'n zeer interessante gespreksavond op donderdag laatsleden.
Inlichtingen bij André Rammeloo, Roederdelft 10, Merksem
tel. 45.35 56
SPREEKBEURT
LODE CLAES
Op de vergadering voor V.U.leden en simpatizanten zal senator Lode Claes spreken over
Brussel op dinsdag 17 m a a r t in
ons lokaal Tijl, Bredabaan 298,
te 20u30.

Mortsel
IN MEMORIAM
We betuigen ons diep medevoelen aan dhr. Peeters en kinderen (Nieuwelei) bij het overlijden van mevrouw Peeters.
SOLIDARITEIT
Na onze oproep van vorige
week om financiële steun voor
onze stakende limburgse mijnwerkers, deed afdeling Mortsel
een eerste storting aan het permanent
stakerskomitee. U w
steun k a n u overmaken aan ons
centraal adres : Wim Claessens,
Liersesteenweg, 197 Mortsel
(Tel. 55.39.09) of door storting
op onze P.C. nr. 1151.12, v.z.w.
Volksunie - Mortsel
(zelfde
adres).

Nijlen
WINTERFEEST
Iedereen welkom op ons winteretentje op zaterdag 21 februari om 20u30 in « D e Bonte
Os ». Na het eten dans en leute.
Inschrijving tegen 75 fr bij de
bestuursleden.
V.U.-FANFARE
KEMPENLAND
Maandag 23 februari om 20 u.
grote herhaling in h e t V.U.-lokaal De Bonte Os te Nijlen.
Zaterdag 28 februari avonduitstap als inzet van h e t bal van
de Vlaamse K r i n g t e Berlaar.
Samenkomst om 17u30 in h e t
lokaal Rubens, M a r k t 4 te Berlaar.

Sint Katelijne-Waver
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.

Turnhout • Antwerpen
TREIN
In alle huizen v a n de stad
werden de pamfletten besteld
met de V.U.-eisen over de sneltrein Turnhout-Herentals-Antwerpen.
KANTONNALE
KONTAKTVERGADERING
Volgende kantonnale kont a k t v e r g a d e r i n g t e Wechelderzande in café Welkom op maandag 2 m a a r t te 20u30 stipt.
Kapellen
PROBLEEM BRUSSEL
Vrijdag 13 m a a r t om 20 u u r
zaal « S t a r r e n h o f »
Kapelsestraat, 61, dr. Vik Anciaux
spreekt over h e t probleem
Brussel.
Kesset
FEESTAVOND
Zaterdag 21 februari om 19u.
worden alle leden en simpatizanten uitgenodigd op h e t jaarlijks feestmaal in de feestzaal
« A x e l » , Dorpstraat 27.

Westerio
(kanton)
KOLPORTAGE
Morgen zondag 22 februari
kolportage t e Veerle, samenkomst om 10 u u r stipt Veerle
kerk. Ook de afdelingen Westerlo-Tongerlo en Oevel worden
verwacht.

Wilrijk
AFDELINGSTELEKS
Kolportage van zaterdag 14
februari geslaagd - centrum
gemeente deskundig afgekamd
- heel w a t mensen die verwonderd opkeken bij het beluisteren van een begeleidend geluidsbandje.
Bijzondere algemene ledenvergadering gaat door op maandag 2 m a a r t t e 20 u u r in het
« Sportlokaal » hoek Heistraat
en J u u l Moretuslei - spreker :
meester Hugo Schiltz - verwittig u w medeleden - e r wordt
ook over de lijst gepraat.
Afdelingsbal - de kaartenverkoop loopt h e t sterkst in h e t
centrum en op h e t Valaar wees er tijdig bij : zaterdag 14
m a a r t t e 21 u u r - affiches op

het sekretariaat
Cortlaan 56-2.

Frans

De

Wijnegem
VLAAMSE
VRIENDENKRING
Organizeert zaterdag 28 februari om 20 u. een vlaamsnationale zangavond m e t Lode
Dieltiens, Willem De Meyer,
A r m a n d Preud'homme, Trio
Van Attenhove, lagere Meisjesschool, Humaniora en het zangkoor Fidelitas. Feestzaal Normaalschool,
Turnhoutsebaan
400.

Hekelgem - Essene Teralfene
NACHTBAL
Zesde Volksunie-nachtbal op
zaterdag 28 februari 1970 in de
Zaal « Sportwereld», Brusselbaan. Hekelgem. Inkom : 40 fr.

Diegem

Brabant

IN FUNKTIE
Het arr. bestuur bevestigde
juf. Karlijn Verhegge als afdelingssekretaresse.

Brussel ( a r r . )
RANDGEMEENTEN VLAAMS
Deze aktie werd enkele weken uitgesteld. Alles w a t oorspronkelijk gepland werd, zal
uitgevoerd worden. Een aantal
affiches is verkrijgbaar op het
arr. sekretariaat, Dupontstr. 27
te Schaarbeek, 1030. TeL :
17.92.18.
Steun welkom op PCR 8654.50
van de Volksunie Arr. Brussel
te Brussel. Vermelden : Randgemeenten Vlaams.
ARR. SEKRETARIAAT
Vaste openingsdagen dinsdag
en de woensdag v a n 18u30 tot
21u30 en w a n n e e r er bestuursvergaderingen zijn, nl. elke 2de
en 4de donderdag van 19u30 tot
22 u. Dringende zaken bij arr.
sekretaris F r a n s Adang, Ruisbroeksestwg, 109 te St Pieters
Leeuw, gedurende de kantooruren te bereiken op tel. 56.02.88
KANTONNALE
VERGADERING
Donderdag 5 m a a r t om 20 u.
in het lokaal « Uilenspiegel »,
Pletinckxstraat, 38 t e Brussel.
Sprekers : senator Lode Claes
en volksvertegenwoordiger Hector Goemans naast de andere
brusselse verkozenen.
MAATSCHAPPELIJK
DIENSTBETOON
Zitdagen : elke dinsdag van
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.
MEDEDELINGEN
De afdelingen worden er op
gewezen, dat, om het politiek
kontakt t e houden m e t h u n
provincieraadsleden, zij deze,
zoals de kantonnale gevolmachtigden en h e t arr. bestuur
steeds op de hoogte dienen t e
brengen van h u n bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen. Dit geldt uiteraard alleen voor het provincieraadslid uit h u n kanton.
De
afdelingssekretarissen
worden verzocht alle lijsten
steeds in h e t dubbel aan het
arr. sekretariaat over t e maken.
LEDENHERNIEUWING
Steeds meer en meer afdelingen zijn reeds in orde m e t h u n
ledenvernieuwing voor 1970. De
achterblijvers moeten zich dus
spoeden. Ook zijn er een aantal afdelingen, die reeds v e r
boven h u n streefnorm bij de
ledenslag zijn. Als zij dat kunnen, dan kan elke afdeling dat.
ARR. KONGRES
Het arr. kongres ter voorbereiding van het nationaal kongres (26 april) heeft plaats op
zaterdag 28 februari om 14u30
stipt in de grote zaal van de
« Graaf van Egmont», J. Van
Praetstraat, 22 te Brussel. Amm e n d e m e n t e n op de ontwerprezoluties dienen aan het arr.
bestuur overgemaakt voor donderdag 26 februari.
VLAANDEREN LAAT
BRUSSEL NIET LOS
Wie helpt ons van op het
thuisfront ? Hebt u vlaamse
verwanten of kennissen t e
Brussel, geef ons dan h u n
adres : V.U. Brussel, Pletinckxstraat 38 t e 1000 Brussel. Wij laten ze wel weten, dat ze ook t e
Brussel bij de gemeenteraadsverkiezingen voor de Volksunie kunnen stemmen.

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

Hofstade
J A A R L I J K S AFDELINGSBAL
Zaterdag 14 m a s r t in de feest-zaal « V r e d e » (zaal achter de
kerk, Ambroosstwg). Orkest :
Jazz-Club 62.

zoekertjes
W o r d t g e v r voor Brussel 2 nederlandsfalige sekretaresson mof perfekte kennis Fran» - Engels strekt tot
aanbeveling O o k 2 monteurs eloktromekanlekers. Inl A Geen», t e l . t
09-702 268 of 02-174 145
T 155
Senator M . van Haegendoren zoekt
voor vlaams industrieel f u l l t i m e ,
half t i m e e n part time m e d e w e r k
(st)ers o.m. verkoopdienst vooral
Brabant e n A n t w e r p e n Schr G G e zellelaan 63, Heverlee.
T 23
W e l k jong vlaams gezin w\\ herberg
uitbaten te Loenhout ( p r o v Antw/erpen ?) M e n kan gebeurlijk 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,
Kapelstraat
1,
Loenhout, tel 67 61 72
T 24
Werkloos diamantslijper, 42 j , zoekt
w e r k , t i j d e l i j k ook ander
Andere
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
Jonge m a n , 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 80,
Mechelen. Tel. : 015-199 94
T 26
Firma in het Brusselse zoekt magazijniers. 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 o f lager m i d d e l b . o n d e r w i j s , n o tities Frans. Schr. • a l g . sekr V U.,
Voldersstr. 7 1 , 1000 Brussel, onder
letters G.E.
^ 27
Bediende 55 jaar klerk o p britse bazis te Emblem valt vanaf 1 april e k
zonder w e r k . Zoekt n i e u w werk te
A n t w e r p e n , Mechelen of o m g e v n g
Schrijven of telefoneren
senator
Jorissen, Astridlaan 80. Mechelen,
tel. 015-199 94
^ 28
Te koop : 10 000 n i e u w e flessen
van 1/2 I w i t glas, per stuk 1 fr.
Alois Buyens, Kerkstraat 8, 2180
Nieuwmoer (Kalmthout).
T 29
Einde maart a.s. zal een H e r r i n n e ringsalbum — Boek W i m Maes verschijnen door omstandigheden met
e n i g e v e r t r a g i n g . Reeds nu kan i n geschreven w o r d e n o p G i r o nr.
69.12.44 v a n Kredietbank, Brasschaat ten voordele van rekening
nr. 1151-13-04102 van M e v r W w e
W i m Maes, Mishaegen 110, Brasschaat. Prijs per boek : 220 f r
T 31
In okkazie te k o o p tekentafel met
kruk alsmede b u r o m e u b e l e n , merk
TDS-Sclessin.
In perfekte
staat.
V o o r d e l i g e prijzen. Tel. 02-52 83 49.
T 32
Kunstmin, w e d u w e 50 jaar, welst.,
j o n g voork., goede o p v o e d . , zoekt
kennismaking met f l . heer 48-58 j . ,
g e h e i m h o u d i n g v e r z e k e r d . Schrijv e n kantoor blad onder
T 30
BLANKENBERGE. Vlaams hotel zoekt
tijdens paas-, sinksen- e n g r o o t v e r lof voor h l u p In k e u k e n , zaal e n
kamers. Zich schr. w e n d e n Hotel
Breughel, Smet de Naeyerlaan 1 4 1 ,
tel. 050-416.37.
T 33

VIA "GROEP DE BONDT"
Coremansstraat 22

Berehem'Antwerpen

Telefoon • 0 3 ' 3 0 18 85

Brabant
Hoeleden
DANSFEEST
Zaterdag 28 februari eerste
bal. Voorzitter Roger Lenaerts
en pastoor Cleeren verwachten
een massa mensen uit het arrondissement in het « Breugelhuis » Dorpsplein Hoeleden.
Jette
OVERLIJDEN
Te J e t t e overleed de heer
Mare De Vadder, sekretaris van
het verbond der vlaamse verenigingen. Onze oprechte deelneming.
VUJO
s t e u n is steeds welkom op
4062.21 van de VUJO-Jette. Deze steun gaat integraal naar de
werking voor de gemeenteraadsverkiezingen. Beste dank.
Kraainem - St SteveirW o l u w e - Sterrebeek
Wezenbeek O p p e m .
DANSF»ÏEST
Het «Bal der Randgemeenten » heeft plaats op 14 m a a r t
a.s. om 20 u. in « Ons Huis» te
St Stevens-Woluwe.
Orkest
Rudi Anthony. Inkom : 50 fr.
Liedekerke
ALLERLEI
Het arr. bestuur heeft de heren Kiesebooms Gustaaf en
Bronselaer Achiel bevestigd in
de funkties van afdelingsvoorzitter en sekretaris. De afdeling
Liedekerke kreeg eveneens de
toelating om bij de gemeenteraadsverkiezingen een Volksunielijst in te dienen.

M-^lenbeek
L * 'VT BRUSSEL NIET LOS
Wn hebben medewerking nodi 2 van onze vrienden uit het
Vlaamse
landsgedeelte.
Wie
wenst er. in het kader van
steun (hulp) aan strijdgenoten,
het peterschap aan te nemen
van de afdeling St Jans Molenbeek '' Schrijven aan Jacobs M ,
Brigade Pironlaan 121, 1080
Brussel
Schaarbeek
K\NTONNALE
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 te
16 u. Algemene ledenvergadering. Jan & 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 te Ukkel 3. Peterschap
door de Volksunie-Burcht over
de Volksunie-Ukkel.
Indienen van kandidaturen
voor het bestuur kan geschieden bij de kantonnale gevolmai^htigde Luk Dekeyser, Carsoellaan 13 Ukkel, of op de
algemene vergadering.
Vaal beek
Sint-Joris-Weert
NIEUWE AFDELING
In de bedreigde streek tussen
Leuven en de taalgrens komt
e n nifcuwe afdeling (nu reeds
meer dan 40 leden, bestuursverkiezing 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 tot Trans Binon,
Grezstraat 14, Vaalbeek
Vilvoorde
PROFICIAT
Bestuur en leden van de afdeling wensen van h a r t e proficiat aan h u n trouwe kameraad

en mevrouw Kamiel De Tollenaere bij gelegenheid van het
huwelijk van hun dochter Lieve met lid Seneca Raymond,
Onze beste gelukwensen aan
het jonge paar.
KANTONNALE
VERGADERING
In « De Gouden Voorn » op
vrijdag 27 februari om 20 uur.
Sprekers Anciaux, Lode Claes
en E. De Facq. Niemand ontbreke !
Wolvertem
BAL
Tweede afdelinffsbal op zaterdag 28 februari 1970 om 20 u in
d'i feestzaal « Cecilia » te Wolvertem. Orkest Waltra.

Oost-Vlaanderen
Beveren Waas
UILENSPIEGELBAL
Op 28 februari bal in de zaal
Vier Eemers te 20 u u r met het
orkest de « Romeo's ». Het bal
s t ' t in het teken, zoals de benaming het zelf zegt, van ons
propagandablad « Uilenspiegel»
dat tijdens de komende verkiezingen een grote rol zal moeten
spelen. Kaarten te bekomen in
het Vlaams Huis en bij alle bestuursleden. Inkom : 50 fr.
Zondag 1 m a a r t te 19 uur tienerbal. Orkest «Georgy and
The Night Birds ». Kaarten aan
de zaail. Inkom : 30 fr.
VLAAMS HUIS
Nieuw adres : Kloosterstraat,
41. ledere zondagvoormiddag
zal een bestuurslid ter plaatse
zijn om alle suggesties aan te
nemen.
OMHALING VOOR
LIMBURGSE MIJNWERKERS
De afdeling doet het nodige
om gelden bijeen te zamelen
voor de stakende mijnwerkers,
maar wordt gehinderd door
het huidige gemeentebestuur,
dat in zijn wettekst «iets » gevonden heeft, dat een omhaling
in de weg zou staan...

Erembodegem Centrum Terjoden
DANSFEEST
Alle V.U.-ers en simpatizanten worden uitgenodigd op het
jaarlijks dansfeest op zaterdag
7 m a a r t te 21u30, zaal Animo
(Denderbrug
Erembodegem).
Kaarten bij de bestuursleden
der afdelingen.
De volledige winst dient voor
de verdere uitgave van « D e
K n o t s » en voor ons verkiezingsfonds.

Heusden
MIEL COOLS OP ONS
Ie LENTEBAL
V.U.-Heusden en Destelbergen richten zaterdag 11 april in
zaal Malpertuus (Dendermondsestg, 685, Destelbergen), hun
Ie lentebal in met Miei Cools
en het orkest André Baert.
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
Alle Vlamingen uit Heusden,
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 met Koen Van Meenen
(Nederbroekstraat, 1, Heusden)
tel : 52.73.88.
Alle kandidaturen moeten ten
laatste op zaterdag 11 april in
ons bezit zijn.

Kruibeke
ABONNEMENTENSLAG
De afdeling heeft haar streefcijfer behaald. De werving gaat
verder.
LEDENWERVING
De ledenwerving gaf reeds
goede rezultaten. Wij bereiken
eerlang de 200 leden. Ook de
hernieuwing der lidkaarten is
praktisch afgewerkt.
BAL
Heden zaterdag 21-2-70 om 20
u u r in zaal « Rubens », Kapellestraat. Orkest : De Romeo's. Optreden van zangeres «Didi ».
Tombola m e t mooie prijzen.

Mereibeke
BAL
Met een jongerenbal wou de
afdeling Mereibeke en Melle
een eerste kontakt leggen tussen de jongeren. Dat de Volksunie-jongeren in hun opzet werkelijk geslaagd zijn bewees
eens temeer het sukses van
hun opzet.
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 m e t vele en mooie
St A m a n d < ; b e r q - O o s t a k k e r
GOUDEN BRUILOFT
Het gezin Lod. Andries- Foquet vierde op 7 februari zijn
gouden bruiuloft. Beiden behoren tot de oudste en trouwste
medewerkers in de vlaamse
striid onzer gemeente, de heer
Andries was vrijwilliger in de
wereldoorlog 1914-1918 Zij zijn
nog steeds aktieve leden onzer
afdeling en van de V.O.S. Nog
vele jaren gezondheid en geluk! •
GFBOORTE
Het jong gezin Rob. De
Bruycker-Van Achte, Oostakker kreeg zijn eerste kindje,
Kurt. Onze oprechte gelukwensen.
M. COPPIETERS S P R E E K T
Vrijdag 6 m a a r t a.s. om 20 u.
in het lokaal « S i n t - A m a n d »
Antwerpse steenweg, 119 St
Amandsberg, spreekt volksvertegenwoordiger Maurits Coppieters.

St Niklaas
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 ».

Wetteren
ARR. BAL
Toegangskaarten voor het arrondissementeel bal van de
Volksunie op zaterdag 28 februari in de zaal Corcelis-Petit
te Schellebelle (orkest P e t e r
Philips, begin 21 u.'> zijn te
verkrijgen in het Vlaams Huis
« D e Reuzen», Markt 29, Wetteren.
Zulte
100ste VU-LID GEHULDIGD
Het lokaal was bijna te klein
om de aanwezigen op de eerste
ledenbijeenkomst een plaats t e
bieden.
Als inzet hadden we enkele
prachtige films van oude en aktuele IJzerbedevaarten op perfekte wijze afgerold door Hubert Willems en Daniel Van
Quichelberghe, onze propagandist van Olsene.
Gastspreker
Oswald
Van
Ooteghem gaf een schitterende
uiteenzetting over de huidige
problemen : Limburg, Zeebrugge en Brussel. Vooral het jeugdig aanwezig publiek was zeer
entoeziast.
Tot slot werd aan het 100ste
lid mevrouw Gallens een mooi
geschenk overhandigd, evenals
aan Jef De Coninck, die bijna
100 leden voor de Volksunie inschreef. Het startsein naar een
sterke afdeling is gegeven!

Zwijnaarde • De Pinte Zevergem
STEUN VOOR LIMBURG
Op 8 februari jl. werd door
de plaatselijke afdeling zoals
elk jaar een koffietafel aangeboden aan de gepensionneerden
van de afdeling. Het bestuur
beloofde de opgehaalde som
voor de limburgse stakers t e
verdubbelen. Op die manier
kon aan het steunfonds voor de
stakende mijnwerkers de som
van 2500 fr worden bezorgd.
Er is nog solidariteit onder de
a r b e i d e r s ! Vooral voor deze bejaarden een groots gebaar !

West-Vlaanderen
Alveringem
EIGEN AFDELING
Hedenavond vindt in « D e
Oude Burgweg», Lindemolen,
1 t e Alveringem een belangrijke ledenvergadering plaats voor
alle leden van Alveringem,
Hoogstade, Oeren en Sint-Rijkers. Indien voldoende bestuurskandidaten
aanwezig,
wordt de eigen afdeling heden
gesticht.
Brugge ( s t a d )
FEEST VAN DE
DERDE LEEFTIJD
Zondag 22 februari om 15 u.
in het Breydelhof « Namiddag
met Willem De Meyer », zang
en dia's over Zuid-Afrika. Damse vla en koffie.
LIMBURG NIET ALLEIN
Maandag 2 m a a r t om 20u30
spreekt in het « Breydelhof»,
Suvéestraat t e Brugge V U . volksvertegenwoordiger E v r a r d
Raskin over « A c h t e r g r o n d e n
van de limburgse mijnstaking ».
Mr Guido Van In zal de jongste evolutie inzake Groot-Brugge en Zeebrugge toelichten.
Alle leden en simpatizanten
moeten door h u n aanwezigheid
hun solidariteit betuigen m e t
de limburgse strijd.

Bredene
DANKWOORD
Na het suksesrijk bal, m e t 200
aanwezigen, dankt onze afdeling alle omliggende afdelingen en tevens al degenen die
zich voor het welslagen ingespannen hebben, van harte.
Gistel
NIEUW BESTUUR
Het totaal vernieuwd bestuur
werd 10 februari geïnstalleerd
en ziet er als volgt uit : H e r m a n
Peel, voorzitter; Anna Dekeyser,
sekretaresse,
Kamiel
Adriaens, ondervoorzitterfDirk
Despienter,
penningmeester;
Michel Bullynck, organizatie;
Carlo Bullynck, propaganda;
Mevr. Buggenhoudt, publit relations; Daniël Neels, raadslid;
Maurits Zwaenepoel, sociaal
dienstbetoon. Van deze gelegenheid maken w e gebruik om het
oude bestuur van h a r t e te danken, en vooral Hektor Neels in
de Ijloempjes te zetten die zo
lang de V I I . in onze stad heeft
voorgezeten.

Ichtegem - Eernegem
VOLKSUNIEBAL
Zaterdag 28 februari t e 20 u.
met « The Moonliners » in « De
E n g e l » te Ichtegem. Tombola
m e t 150 mooie prijzen. Inkom :
4v fr. Ingericht in samenwerking de afdeling Koekelare.
Kortrük ( a r r . )
DIA-REPORTAGE
Zaterdag 28 februari om 20 u.
in «1302» te Kortrijk Dia-reportage over Oostenrijk.
ARR. RAAD
Zaterdag 28 februari om 16 u.
in «1302» te Kortrijk, komen
de bestuursleden uit alle afdelingen bijeen om in uitgebreide
raad de ontwerprezoluties en
de eventuele amendementen te
bespreken.

Koekelare - Leke
AFDELINGSBAL
In samenwerking m e t de afd.
Ichtegem groot V.U.-bal op zaterdag 28 februauri om 20 u, in
« D e Engel»,
Oostendebaan,
Ichtegem. Orkest « T h e Moonlinners ;>. Grote tombola.
SENATOR PERSI.TN VOOR
DE LANDBOUWERS
Woensdag 25 februari om
20 u. organizeert onze afdeling
een vergadering in «De Beurs»,
Dorpsstraat Koekelare, w a a r
senator Willy Persijn spreekt
over «Vlaamse Boer, waarheen ? »
ARR. RAAt»
Door de grote groei van ons
aantal leden kreeg onze afdeling recht op een derde afgevaardigde in de arrondissementsraad. Op 6 februari werd
hiertoe aangeduid de heer René
Hemerijck.

Ledegem - Dadizele
LEDENHERNIEUWING 1970
Ook onze afd. heeft zijn leden hernieuwing 1970 beëindigd. 18 nieuwe leden zijn onze
rangen komen aanvullen.
GEMEENTEVERKIEZINGEN
Ieder die zich (ook vrouwen)!'
kandidaat wenst t e stellen voor
de aanstaande gemeenteverkiezingen worden vriendelijk verzocht zich kenbaar t e m a k e n
bij de afd. voorz. Vandenberghe Hendrik, Fabriekslaan 20.
8650 Ledegem of bij de sekret.
Raes Georges, Provinciebaan 23
Ledegem
KANTONNALE
KOLPORTAGE
Spijts de b u t e n d e koude v o rige zondagmorgen kolporteepden wij te Roeselare m e t 8 m a n ,
2 der afd. Ledegem en 6 der
afd.
Roeselare,
waaronder
volksvertegenwoordiger
Mik
Babyion. In een klein u u r t j e
w a r e n onze 120 n u m m e r s verkocht !

Lau>ve
KOLPORTAGE
De jongste kolportage w a s
een sukses. 23 deelnemres verkochten
300 « Wij »-nrs. in
een u u r tijds. E r w a r e n zeker
200 bladen t e kort.

Ooigem • Wielsbeke St Baafs-Viive
SHOWAVOND
De Vlaamse V r i e n d e n k r i n g
« T e r L e i e » nodigt uit op h a a r
showavond van zondag 1 m a a r t
1970 om 19 u. in de zaal van d e
meisjesschool t e Ooigem m e t de
bekende choreografische groep
« D e K o r n e t » uit Kortrijk (70
man).
Inkom 30 fr.
Oostende
J E U G D EN POLITIEK
Op vrijdag 27 februari a.s.
om 20u30 spreekt dhr Reddy
De Mey over « J e u g d en Politiek » in de « Noordzee », op h e t
Wapenplein.
Roeselare - Tielt
KONGRES GEMEENTEVERKIEZINGEN
Een biezcndere arrondissementele raadsvergadering gewijd aan de kongresrezolut'es
zal doorgaan op zaterdag 28 feb r u a r i in Izegem te 15 u u r in
het Vlaams Huis.
Stene
AGENDA
De V.U.-Stene k w a m bijeen
in bestuursvergadering om de
verdere w i n t e r w e r k i n g aan t e
pakken. De werkgroep vrouwen kwam eveneens samen in
een eerste kontaktavond en
n a m zeer gunstige initiatieven.
De
geplande
studieavonden
worden voortgezet. Een eet- en
ontspanningsavond gaat door in
de e.k. weken.
Morgen zondag 22 febr om
10 u. komt het bestuur samen
om de rezoluties van het kom e n d e partijkongres t e bespreken. Groentenveiling, Steense
dijk.
VERKIEZINGEN
Het voorbereidend w e r k en
besprekingen in het r a a m der
komende gemeenteraadsverkiezingen werden aangepakt en de
dokumentatie bijeengebracht.

Torhout - Aartrijke
LEDENSLAG
Nog een 10-tal leden en h e t
streefcijfer is bereikt. Doe een
inspanning en we zijn er. Namen en adressen van kandidaat-leden graag aan Jef Duflou, Brildam 18. tel. 221.96 of
Jef Vangheluwe, Ruddervoordestraat 29 tel. 227.74 (na 20 u.f,
STEUN VOOR LIMBURG
De afdeling stortte 500 fr als
steun voor de limburgse mijnwerkers.

Veurne
KOLPORTAGE
Morgen zondag 22 febr. t e
Leisele, Izenberghe en Beveren
aan de IJzer, kolportage. Alle
kolporteurs uit het
kanton
Veurne - Nieuwpoort
worden
verwacht om 9u30 aan de kerk
t e Leisele.
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SINDS NU 20 JAAR...
Is onze arbeider nummer één ook onze bedrijfsleider!
En wat bijvoor 10 jaar schreef, blijft waar én aktueel...
In elk huis hebben we iets van onszelf geschonken
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 oprechte genegen
dienstvaardigheid geschonken. W e hebben hun
droom gerespekteerd zonder hun middelen te misbruiken ».

« Ceen moeilijkheid zal voor mij te groof 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 i k h e d e n die w i j bieden, m e t een enige
keuze van voordelige b o u w g r o n d e n m e t de gunstige pniz'^n m e t volledige vnii^^id 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 i n 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 ) 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 eerlijke 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 onxe grote keuze...
1 Prachtig d o m e i n m e t v i s r i j k e vijvers, 25 GOOm' voor slechts 8 5 0 OOG F
2 Residentiële villapercelen ± 2 0 G G m ' van 2 6 0 GOG F af
3 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 OOG F at
4 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 325 GOG 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 OOG 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 l O m breed van slechts 170 OOG F af
7 Hoboken K i o s k p l e i n , voor m e e s t e r w o n i n g 6 x 3 0 m nog geen 150 0 0 0 F.
8 Genk: klaar o m in te stappen 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 van slechts 7 6 0 OOG F af
9 C e n t : D a m p o o r t prestigewoningen m e t 2 siks van slechts 8 5 0 OOG 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 van slechts 2 6 0 OOG 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 in ons b e d r i j f , de « s p i r i t » Het vakmanschap ' de beroepsfierheid ' de organisatie ! U v i n d t er « M o r e Heart ! M o r e brains ! »

Geen stempel, maar cachet !
Geen onpersoonlijke 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 belegging

600 ARBEIDERS... 1001 MOGELIJKHEDEN
ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN
ANTWERPEN
Meir 18
TeL: ( 0 3 ) 3 1 . 7 8 . 2 0

Tel.

CENT
Onderbergen 43
(09)25.19.23-(09)25.94.69

CENK
Winterslaj^straat 2 2
Tel.: (011)544 42

LEUVEN
Brusselfp'*rai9» 33
Tel • (016^^57 35

Zelfs

«4

WIJ

DE LAATSTE DAGEN
VAN EEN STAKING

BIJ DE FOTO'S

V.l.n.r. en v.b.n.o. : Verleden week stonden de vlaggen klaar voor
« "warte rlonderdag ». Dinsdag werd er te Leuven door de studenten opnieuw een solidariteitsbetoging gehouden. Vreemde helpers doken op aan de mijn : Julien Schoenaeris luistert naar
Sleeers. Met de zwarte '''laesen op kop de hoiigermarsj verleden
wepk. Pyskens ev Major : mikpunten van woede en verbittering.
In de •'necnw te Antwerpen trokken duizenden studenten door
de stad.

•

