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de bijzondere meerderheden : een massa nieuwe 
grendeltjes 

gevaarlijke onduidelijkheid over de grendel op 
de taalwetgeving 

geen echte kultuurautonomie zonder eigen fis-
kaliteit 

het gewest Brussel als derde en beslissende macht 
op de wip 

grondwettelijke pariteit in de regering : vermin
king der demokratie 

beschamend dupe-spel inzake de regeling voor 
hoofdstad-brussel 

PLAN EYSKENS 
De regering heeft met het plan Eyskens een nieuwe faze geopend in de 

reeds lange geschiedenis van de grondwetsherziening. Voor ons die ja

renlang vrijwel alleen stonden met onze federalistische vizie op de 

staatshervorming is het een verheugend feit, de eerste-minister namens 

de ganse rege^ring en dus ook namens de meerderheidspartijen te horen 

verklaren dat « de unitaire staat, met zijn struktuur en zijn werkwijze 

achterhaald is » ; dat de gemeenschappen en de gewesten hun plaats 

moeten innemen in vernieuwde staatsstrukturen. De evolutie in federa-

lizerende richting heeft zich sedert de regeringsverklaring van 1968 on

betwistbaar steeds verder doorgezet. Meer dan ooit geloven wij dan ook 

in de oplossing zoals wij die zien : een loyaal maar konsekwent door

gevoerd federalisme met twee. Ons streven blijft gericht op deze af

doende en definitieve oplossing, waarvan de verwezenlijking tans bin

nen het verschiet ligt. 

Indien wij evenwel ons programma 
niet integraal en onmiddellijk kunnen 
Verwezenlijken, hoeft dit geen hinder
paal te zijn voor ons om mee te werken 
aan een grondwetsherziening die in de 
door ons gewenste richting gaat, op 
voorwaarde dat men de Vlamingen geen 
buitensporige prijs wil laten betalen 
voor gedeeltelijke en gebrekkige ver
wezenlijkingen. Wij hebben destijds 
reeds, na de regeringsverklaring, tegen
voorstellen gedaan onder de vorm van 
amendementen die in de senaatskom-
missie voor de grondwetsherziening 
Werden ingediend. Ook in de Werkgroep 
der 28 hebben wij gepoogd, tot een aan
vaardbare oplossing te komen en onze 
pozitieve voorstellen hebben wij in een 
Schriftelijke nota geformuleerd. 

Maar wij hebben ook steeds herhaald : 
liever geen grondwetsherziening nu, 
dan onaanvaardbare en onherstelbare 
toegevingen te doen. 

Daarom hebben wij onze medewer
king geweigerd en stop gezet toen wij 

-Vaststelden waar het naar toeging. Twee 
zaken waren voor ons essentieel : 
*— het prijsgeven van vlaams gebied en 
Vlaamse mensen aan het verfransen d 
imperialisme van het hoofdstedelijk ge
bied ; 

noodfonds 
LIMBURG 

— het prijsgeven van de vlaamse meer-
derheidspozitie door het aanvaarden 
van grendelprocedures. 

Wij denken er niet aan, onze houding 
te wijzigen. Maar waarom zouden wij 
niet vaststellen dat wij door ons koppig 
verzet dan toch enig rezultaat hebben 
bereikt ? 

Wanneer wij de regeringsmededeling 

betreffende het plan Eyskens onder 
ogen nemen, stellen wij vast dat het 
twee luiken bevat : enerzijds de grond
wettelijke bepalingen, de eigenlijke 
grondwetsherziening, en anderzijds een 
groot aantal wettelijke bepalingen. Nu 
is het duidelijk dat deze wettelijke be
palingen slechts onder de vorm van 
wetsontwerpen bij het parlement zullen 
kunnen ingediend worden nadat de 
grondwet zal gewijzigd zijn. Ik wil hier 
vooralsnog aandacht besteden aan de 
grondwettelijke bepalingen die ons 
voorgesteld worden 

Het belangrijkst van uit het oogpunt 
der staatshervorming zijn de punten 4 
en 7. Zoals wij voorgesteld en aanbevo
len hadden, beogen zij in de grondwet 
het beginsel in te schrijven van de over
dracht van wetgevende bevoegdheid 
door het parlement aan de autonome or
ganen van de gemeenschappen. Ook in
dien niet onmiddellijk volledige bevre
diging bekomen is, wordt in de toe
komst een evolutie mogelijk gemaakt 
zonder dat het nodig is tot een nieuwe 
grondwetsherziening over te gaan. Es
sentieel is dat hierdoor de unitaire 
strukturen doorbroken worden en ver-

zie biz. 9 
Bijzondere meerderheid 

dere federalizering mogelijk wordt. De 
vraag dient gesteld te worden in hoever 
het wenselijk of nodig is, voor iedere 
verbetering of wijziging in de toekomst 
een niet nader bepaalde « bijzondere 
meerderheid » te eisen. 

Het is trouwens zo, dat in het alge
meen trouwens misbruik gemaakt wordt 
van « de bijzondere meerderheden », die 
niet alleen telkens een grendel zijn 
maar die een minderheid het veto-recht 
in handen geven om iedere vooruitgang, 
iedere vernieuwing, iedere evolutie te
gen te houden. 

Wanneer wij het huidig voorstel on
derzoeken vanuit het oogpunt van de 
door ons gemaakte bezwaren tegen 
vroegere voorstellen, stellen wij vast 
wat de zgn. grendelprocedures betreft, 
dat de alarmprocedure — vroeger voor
zien in artikel 138 bis — uit de grond
wet zelf verwijderd wordt, doch dat de 
mogelijkheid in de grondwet ingeschre
ven wordt om een dergelijke procedure 
in het leven te roepen door een wet. 
De bedreiging wordt dus verschoven 
naar later. 

Doch er was ook de grendel van de 
dubbele meerderheid, voorzien in het 
nieuwe artikel 23 : een meerderheid in 
beide taalgroepen zou vereist zijn voor 
iedere wijziging aan de taalwetgeving, 
in zover deze onder de bevoegdheid valt 
van het parlement. 

Dit is zeer belangrijk. Waarom ? Om
dat het duidelijk is dat de franstaligen 
geen enkel belang hebben bij de verbe
tering van de taalwetgeving en dat in 
feite de helft plus één van de franstali
gen, hetzij 48 leden op de 212 van de 
Kamer, een echt en effektief veto-recht 
bekomen, waardoor de vlaamse meer
derheid en zelfs de meerderheid in het 
algemeen machteloos gemaakt wordt, 
ledere wijziging, iedere verbetering, ie
dere aanvulling van de algemene taal
wetgeving wordt aldus onmogelijk in da 
toekomst. 

Nu is het de vraag —- en net is een 
vraag die hier uitdrukkelijk moet ge
steld worden — of de verwijzing onder 
punt 4 b naar artikel 23 alleen een ver
wijzing is naar het kader, de bevoegd
heidssfeer zoals in dit artikel omschre
ven, dan wel tevens een verwijzing naar 
de bizondere procedure der dubbele 
meerderheid. Dit is een kapitaal punt, 
waaraan wii het grootste belang hech
ten. 

In verband met de kultuurautonomie 
moet nog een ander voorbehoud ge
maakt wórden. Er worden wel eigen in
komsten, een eigen fiskaliteit vocrxien 
voor de gewesten, de agglomeraties, de 
federaties : doch nergens is er sprake 
^an de eigen inkomsten van de kultuur-
.iemeenschappen. Dit is nochtans be
langrijk. Ik herinner mij dat deze aan-

(vervolg op blz. 4^ 
Mr F. VAN DER ELST, 
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BRUSSEL NATIONAAL 

Niet alleen is het taalkundig 
vaak niet in orde op Brussel 
Nationaal (luchthaven) ook op 
sociaal gebied is het in menig 
opzicht niet zoals het hoort. Er 
heerst een slordigheid, die men 
bij de Regie der Luchtwegen 
(onder bevoegdheid van « Lim
burger » Bertrand) niet kan 
aanvaarden. Zo zijn er sinds 
lang allerlei verkeersborden en 
andere aanduidingen evenals 
omheiningen beschadigd zon
der dat deze hersteld worden. 
Met de wachthuizen voor het 
bewakingspersoneel is het hier 
en daar droevig gesteld : ka
potte wc's, beschadigd meubi
lair, waterafvoerinstallaties die 
als wasplaats moeten gebruikt 
worden, kortom een slechte 
materiële verzorging. Daarbij 
komt nog dat het bewakings
personeel soms onderhoudsta
ken opgelegd wordt, waarvoor 
dit personeel normaal niet in 
aanmerking komt. Dit is o.a. 
mogelij_k omdat het bewakings
personeel geen eigenlijk of 
welomlijnd statuut heeft. Ook 
met de naleving van de veilig
heidsregels is het eerder droe
vig gesteld. 

Klachten bij de vakbonden 
(we kennen ze nu sinds Lim
burg ') en bij de ministers hel
pen niet. 

•Het wordt hoog tijd dat daar 
eens een onderzoek wordt in
gesteld of dat er eens een par
lementslid Bertrand onder
vraagt over deze wantoestan
den. 

K. V. B., Brussel. 

LAND VAN LAGE LONEN 

Als het zo nog enkele jaren 
voortgaat, is Vlaanderen voor 
de rest van zijn bestaan gehi-
potikeerd. Wil de Volksunie 
slagen, dan moet zij rezoluut 
de sociale weg inslaan, dan vol
staat het niet Vlaanderen's' cen-
trumpa-rtij te worden, want 
wie niet achter de Volksunie 
staat is automatisch een be
wust of onbewust ondergraver 
van de welvaart en de toe
komst in Vlaanderen, De 
Volksunie moet daarom streven 
naar de absolute vertegenwoor
diging van de Vlamingen, wil 
Vlaanderen werkelijk als ge-
hjke met Wallonië kunnen on
derhandelen. En haar wil moet 
tot uiting komen op elke, over
tuigende wijze : massamanifes-

en gij 
tatie, staking en desnoods de 
boycot. 

Ik hoop met gans mijn hart 
dat Vlaanderen het zal halen, 
•zodat men zich in Vlaanderen 
op zekere dag toch eens kan 
bezighouden met de talrijke 
eigen problemen op te lossen : 
de latente armoede van een 
minderheid in. de landbouw-
streken bijvoorbeeld en de mo
gelijkheid van een universitai
re vorming in elk van de hui
dige Vlaamse provincies. Zodat 
men niet meer spreken kan 
over Vlaanderen, het land van 
de lage lonen .. 

R W., Ekeren. 

MIJNWERKERSLONEN 

Wij « Wij-Vlamingen » staan 
natuurlijk allen aan de zijde 
der mijnwerkers uit Limburg. 

Maar een ding is mij opge
vallen ; in geen enkel blad ook 
in « Wij » niet heeft men ge
zegd, wat die mijnwerkers ver
dienen. Het zou nochtans een
voudig geweest zijn een kleine 
schets te geven hoeveel de 
mijnwerkers in Wallonië ver
dienen voor hetzelfde — vuil 
en lastig — werk en in Lim
burg. 

A. J. V., Koekelberg. 

PARLEMENTAIRE 
KRABBELS 

De heer A.B. verwijt som
mige parlementsleden, dat ze 
niet genoeg tussenkomen in 
het parlement Weet deze heer 
niet, dat er in iedere partij per
sonen zijn, aangesteld om het 
te zeggen en andere, bestemd 
voor dienstbetoon. De tijd is 
voorbij dat men in een her
berg op tafel springt om de 
mensen wat wijs te maken. Ik 
persoonlijk ken een volksver
tegenwoordiger die inzake 
dienstbetoon een ware kam
pioen is : de heer Lootens 
uit Koekelare, en toch hoort 
men niet veel van hem in 
het parlement. Ik ben ak
koord met de h. A.B. dat er in 
de Volksunie geen plaats is 
voor lamzakken. Doch wees 
niet te rap met beschuldigin
gen. Wij hebben voor het mo
ment een sterke ploeg, en ik 
hoop dat wij hem binnenkort 
nog zullen kunnen versterken 
met zeggers en werkers. 

P. P., Koekelare. 

Brilmonturen 
Invoerders : VANDERBRUGGEN & C, Provinciestraat 95, ANTWERPEN 

TEL. (03)36.12.94 - Opticiens : Vraagt het bezoek van onze 
ver tegenwoordiger ! 

POL S BROODJES 
Pol's broodjes zijn steeds verse broodjes met kv/al i teitsbeleg 
(mart ino - krab - k ip - f i le t américain - kaas) 

• 
Voor* Uw feesten, bals, kermissen, vergader ingen 
• 
Specialiteit : recepties, feesfmenu's (koude schotel) 
• 
Speciale voorwaarden voor V U.-afdelingen 
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ZONDER WEDDE 

Met alle respijt voor het 
noeste werk dat de V.U.-verte-
genwoordigers in het parle
ment verrichten, verwondert 
ons ten zeerste in « WIJ » zo 
weinig te vernemen over de 
ergerlijke toestand welke bij 
de « jongst-benoemde » onder
wijzers heerst ! Sedert oktober 
1969 geen wedde ! 

Men spreekt over het schan
dalig manoeuver van de rege
ring, over de ehantage-midde-
len welke deze monster-rege
ring gebruikt om de limburgse 
mijnwerkers uit te hongeren. 
Maar over onderwijzers die 
hun rechtmatige wedde moe
ten derven over verscheidene 
maanden mag ook iets geschre
ven worden. Daaronder zijn 
ko.stwinners voor hun minder 
bemiddelde ouders, andere jon
ge gehuwden : allen kunnen 
uithongeren ! Zij « werken » 
toch aan de opvoeding van de 
juegd, de toekomst van het 
« ondankbare vaderland ».,. dat 
die opvoeders niet betaalt. 

Moest dit gebeuren in een 
privaat bedrijf, dan waren de 
sindikaten reeds lang op de 
bres. Doch de « opvoeders » 
vormen maar een « quantité 
neghgeable » ! Waar blijven 
hun organizaties. Of zijn ook 
21] verkocht ? Hoelang zullen 
die opvoeders moeten wachten 

op hun loon voor het geleverd 
werk ? We zwijgen dan nog 
over de andere diskriminatie's. 

A. V., Gent. 

MAANDLOON 

Als sekretaris van de Chris
telijke Centrale der Metaalbe
werkers (A.C.V.) gewest Gent 
(meer dan 9000 leden, talrijke 
grote ondernemingen), dacht 
ik een « vrijgestelde te zijn met 
enige verantwoordelijkheid ». 

Een artikel in uw blad heeft 
me overtuigd dat ik al te veel 
pretentie had. Immers, volgens 
« Wij » ontvangt « een vrijge
stelde met ' enige verantwoor
delijkheid al gauw een maand
loon van veertig duizend en 
meer, met daarbij kansen op 
onbeperkte kumuls ». 

Volgens deze normen kan ik, 
en zeer vele van mijn kollega's, 
niet de minste verantwoorde
lijkheid hebben. Stel U voor : 
onze bruto maandwedde (voor 
mij ; 18 jaren dienst, indexaan
passing, premie moeder aan de 
haard inbegrepen) bedraagt 
nog niet de helft van uw 40.000 
fr. 

Uit mijn onbeperkte kumuls 
trok ik in 18 jaar 325 fr. 
Mag ik hierbij zeggen dat in de 

C.C.M.B. niemand, van de jong
ste administratieve medewer
ker tot en met de nationale 
voorzitter, een maandwedde 
heeft die uw cijfers benadert. 

G R, Gent. 

REFERENDUM 
OF WONDER VAN HET 
TOEVAL 

Volgens de eerste telling zou
den er van de 13.427 ingestuur
de kiesbrieven (na aftelling 
van de blanko's en ongeldige 

stemmen 13.177) 53,38 % ja en 
46,62 % neen hebben gestemd 
betreffende de werkhervatting 
in de mijnen. Nadien zijn er 
nog 2.723 stembrieven binnen 
gekomen, zodat het uiteinde
lijk totaal van de inge!5tuurde 
kiesbrieven 16.447 bedroeg, (na 
aftelling van blanko's en ongel
dige stemmen 15.738). Na de 
tweede telling kwam men nog 
steeds tot hetzelfde rezultaat : 
53,38 % ja en 46,62 % neen 
stemmen. 

Het is zeer verwonderlijk en 
heel « toevallig » dat bij de 
2.723 stemmen het aantal blan
ko's en ongeldige het aantal ia-
en neen-.stemmen in verhou
ding op 1/100 van een percen
tage hetzelfde is als dat van 
de 13.724 stemmen. Van « toe
val » gesproken of hebben ze 
ons weer wat willen wijsma
ken ? 

J- D, Genk. 

« ESTABLISHMENT » 

Voor « establishment » in de 
algemene zin van : « de geves
tigde machten », bestaat ".lef 
goed-nederlandse woord « het 
bestel ». Dit woord leent zich' 
desgewenst tot allerlei verbin
dingen zoals : het staatsbestel, 
het partijbestel, het vakbonds-
bestel, het omroepbestel, het 
dagbladbestel, enzovoorts. 

R. v. A., Amsterdam. 

De redaktie draagt geen ver* 
antwoordelijkheid voor de in-
hond der gepubliceerde lezers-
brieven. Ze behoudt zich h ^ 
recht van keuze en fnkortinj 
voor. Over de lezersbrieven 
wordt geen briefwisseling s« 
voerd. 

van de redaktie 
Brassel, 26 februari 1970, 

Betr. : berichtgeving mijnstaking. 
De jongste faze in de geschiecienis Tan de belgi-
sche joemalistiek is die van de meetlat. De 
jongens van de B.R.T.-nieuwsdienst hebben eens 
netjes uitgemeten, hoeveel zendtijd er besteed 
uerd aan het standpunt van de limburgse stakers 
en hoeveel aan dat van de sindikaten. Wiskundig 
gezien blijken de sindikale beschuldigingen over 
scheefgetrokken berichtgeving een flop te zijn : 
Debjinne, Houthuys en hun aanhang kregen alvast 
meer zendtijd en meer beurten dat Siegers en de 
s takers . 
Er zijn echter nog andere dan wiskundige k r i t e -
r i a . We vragen ons bijvoorbeeld eif, hoe de jon
gens van de B.R.T.-nieuwsdienst de verdeling ge-
mAakt hebben inzake het debat, dat Siegers t e 
genover twee limburgse s indikal is ten stelde in 
de t v . Men zou kunnen zeggen : reken de hel f t 
voor Siegers en de he l f t voor de s ind ika l i s ten . 
M-en zou ook kunnen zeggen : reken één-derde voor 
Siegers, één-derde voor het A.C.V. en één-derde 
voor het A.B.V.V. Meb zou tens lo t t e op het skript 
bannen gaan nalezen, dat Siegers minder gebruikt 
heeft dan één-derde van de t i jd die het debat 
duurde. 
Maar dan weet men nog altijd niet veel. Want 
Siegers sprak inderdaad het minst, maar zegde, 
het meest'. De beide s indikal is ten hebben zeer 
vlot en welbespraakt zo goed a l s n ie t s gezegd. 
De sindikaten moeten dan maar eisen, dat hun 
woordv(5erder^ voortaan al leen nog mogen gekon- . 
frontaard worden met mensen die stommer zijn 
dan zijzelf. En dan maar zoeken ... t \ j"̂  

\ 
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I Naar een europese munt ? 

voorlopig 

nog een 

droombeeld 
'(aco) Maandag en dinsdag vergader

den de ministers van Financiën der zes 
E.E.G.-landen te Parijs. Wie oppervlak
kig oordeelt, kon bij lezing van de kran
tenberichten de indruk hebben dat men 
een eind gevorderd is in de r icht ing 
van een gemeenschapoelijke europese 
munt . Misschien zal de E.E.G. in 1930 
haa r eenheidsvaluta hebben, blokletter-
den een paar geestdriftige joernalisten. 

Dit optimisme vergt nogal wat voor
behoud. Als werkdokument over mone
ta i r beleid lag vóór de konferentie he t 
zogeheten plan Barre voor, dat in zijn 
huidige vorm beslist ongeschikt is als 
bazis voor het tot s tand brengen van een 
gemeenschappelijk monetair beleid, 
( laat staan een gemeenschaopelijke 
munteenheid) . Dat bleek te Pari js al 
daaruit , dat verschillende ministers van 
Financiën met nieuwe projekten voor 
de dag zijn gekomen. Het meest invloed 
OD de besprekingen had het duitse voor
stel : minister Schiller, als vertegen
woordiger van het monetair s terkste 
land, voorziet twee lange overgangsfa
zen, ti jdens welke doelstellingen zouden 
nagestreefd worden die niet nieuw zijn 
en waarover al geruime tijd spraak was. 
Eerst moeten de E E G.-landen inder
daad een identiek ekonomisch beleid 
volgen, en slechts daarna kan op die ba
zis een begin worden gemaakt met een 
paralleel verlopend monetair beleid. 

De valuta-politiek op gemeenschaos-
vlak kan niet tot stand komen als niet 
vooraf het kommunautai r beleid veel 
verder is gevorderd dan tans het geval 
ïs. Slechts in de laatse faze ziet Schil
ler de mogeliikheid, dat een E.E.G.-va-
luta zou geboren worden. 

België legde een plan voor dat niet 
ver afwijkt van Schiller's doelstellin-

tcn. Baron Snoy aksentueert echter in 
e eerste fazen van zijn plan de louter 

monetaire faktoren Zo wil hij b.v in 
de eerste faze de schommelingen tussen 
de wisselkoersen van de euronese valu
ta ' s beperken tot 0.75 a 0,50 %. Daarna 
zou een faze volgen waarin de koersen 
niet meer van elkaar mogen afwijken 
en vervolgens zou de E.E.G.-munteen-

heid gekreeërd worden, niet als reken
eenheid, maar als werkelijk bestaand 
autonoom betaalmiddel. 

De werkeli jkheid is niet zo mooi als 
de schijn. Men is te Pari js taktvol ge
noeg geweest, of té zeer propagandis
tisch geïnspireerd, om te herinneren aan 
de bi t tere ervaringen die de E.E.G. op 
monetair gebied in de jongste maanden 
doorgemaakt heeft. 

Tijdens de meest dramatische uren 
van de europese monetaire krizis — toen 
de D-Mark ging geherwaardeerd wor
den en het europese vluchtkapitaal met 
miljarden tegelijk over de grenzen 
stroomde — was de E.E G. simpelweg 
onbestaand. De E E.G.-kommisie of dito
minis terraad had niet de minste prak
tische invloed op de gang der monetaire 
zaken. En dat is slechts enkele maanden 
geleden. 

We geven toe dat juist die opvallende 
monetaire onmacht van de E E.G. een 
aanmaning kan zijn om de Gemeenschap 
in dat domein te versterken. Zo vat ten 
wij het op, maar we twijfelen aan de 
reële kansen die er bestaan om hic et 
nunc de E E.G. on monetair gebied nieu
we aktiemogelijkheden te geven. 

Het Verdrag van Rome is op het ge
bied van monetaire doelstellingen van 
de E E.G. en van monetaire bevoegdheid 
van haar in,stellingen opvallend terug
houdend geweest. Daar ligt een initiale 
leemte. 

Daarenboven is het onmogelijk een 
monetaire eenheid tot stand te breneen, 
als niet vooral de algemeen-ekonomi-
sche en vooral de politieke integrat ie 
veel verder gevorderd zijn dan tans. 

Men is te Pari js voorzichtig heen ge
gleden over de afstand van soevereini
tei t die o.m. van PYankrijk gevorderd 
wordt indien er ooit een eurooese valu
ta ontstond. Sedert onheugeliike t i iden 
is het monopolie van de muntslag het 
regaal recht bij uitstek, het opper<:te 
kenmerk van de soevereiniteit. We kun
nen ons niet voorstelden dat de Bannue 
de France, met haar t radi t ie van haute 
banque protestante en totale autonomie, 
bereid zou zijn zich te onderwerpen aan 
en genoegen te nemen met een onderge
schikt verband, in een soort rezerve-sis-
teem van de E E.G 

Zelfs de louter technische bezwaren 
zijn talrijk. De vertegenwoordiger van 
een kleine instelling zoals de Nationale 
Bank van België, Cecil de Strijcker, 
vond het gepast enkele uren voor hot 
begin van de bijeenkomst der mini'^t^'^s 
van Financiën zijn zienswijze mee *e 
delen. Ze kwam hierop neer dat de 
E E.G een te kleine ruimte is voor een 
autonoom monetair beleid en dat er 
geen oplossingen bereikbaar zijn waar
van het Internationaal Muntfonds niet 
de kern is. 

Zulke verklar ing legt een ambte lük 
belgisch bankier slechts af als hij zich 
door grotere machten in de rug gedekt 
weet. 

De C.V.P. en de mijnstaking 

alles 

in één 

zinnetje 
(aco) De Volksunie heeft het er nooit 

op aangelegd om de so»"'!)!?! <>' >. 
mische ondergang van Limburg en de 
daarui t voortvloeiende mijnwerkerssta
king te versmallen tot een parti.ipolitie-
ke aangelegenheid. 

We denken dat we als vlaamsnationa-
Ie part i j in Limburg de juiste houding 
hebben aangenomen. 

Indien de andere politieke partijen — 
vooral zij die regeringsverantwoorde
lijkheid dragen — eveneens hun plicht 
gedaan hadden, zouden we er ons over 
verheugd hebben. Dat ze ook ditmaal 
weigerrien de weg naar ons volk te zoe
ken over alle versperringen heen van 
het kanitalisti'^fh staatsbelang, betreu
ren we diep. We kunnen ons over dat 
ziekteverschijnsel in het vlaamse ge
meen "^ohapsorganisme onmogelijk ver
heugen. 

Het is dan ook met soijt en e r r ^ m ' s 
dat we de jongste aflevering van r̂ e 
« C.V.P.-Eichtlijnen » naast ons hebben 
neergelegd. Die pubhkatie is een rnaanr". 
blad, bestemd voor de p'aatselijke af
delingen van 's lands grootste par t i j . 
Het is een tioisch intern orgaan waarin 
men, ten behoeve van de kaderleden, 
méér kan schrijven dan in kranten die 
in eenieders handen komen. 

In de aflevering januari-februari van 
de « _C V.P.-Richtliinen » wordt slechts 
OD één plaats gewag gemaakt van he t 
limburgse drama : in een inleidend ar t i 
kel, getiteld « 1Q70 : moeilijk iaar » Het 
is ondertekend door mej. Alice He^li
mans sekretaris-generaal van de C.V.P. 

Over Limburg weet de C.V.P.-top 
slechts het volgende te zeggen (we ci
teren) : « De sociale sektor kwam (in 
1970) in beroering. Vooral Limburg eis
te en eist nog steeds de aandacht, n ie t 
alleen van de sociale en politieke lei
ders maar van ieder van ons, want allen 
voelen we dat daar een écht probleem 
een échte oplossing vraagt ». 

Einde van het citaat. Aldus heeft de 
C.V.P. blijkbaar alles uitgesproken wa t 
ze over Limburg te zeggen had De res t 
van het artikel is praktisch integraal 
aan de gemeenteverkiezingen gewijd 

De 20 andere bladziiden van dit ver
trouwelijk intern C.VP.-orgaan zijn ge
wijd aan de grootheid en de roem van 
de C.V.P. en van haar mandatarissen. 
Dan is er ook nog een artikeltje over 
europese nroblem^n en twee bladzijden 
bibliografisch nieuws. 

Hiermee kunnen de plaatseliike afde
lingen van de <"• V.P., ook in Limburg, 
het weeral stellen ! 

Een gebeurtenis van slechts één zinnetje... 

SOCIAAL-EKONOMISCH 
EENDAGSPARLEMENT 

Over de maandag begonnen so-
ciaal-ekonomische konferentie lo
pen de meningen uiteen. Van pa-
tronale zijde was men weinig in
genomen met het initiatief dat 
trouwens terecht een afleidings-
maneuver van regering en sindi-
katen wordt genoemd, na de bar
slechte beurt die beide in Lim
burg hebben gemaakt. Heel het 
verloop van de eerste bijeenkomst 
verraadt ten andere het improvi-
zatorisch karakter van deze konfe
rentie, die de sindikaten vooral als 
alibi moet dienen. De sindikale 
bladen kunnen zelf niet verhelen, 
dat de konferentie een middel is 
om het slerht geweten van de sin
dikale leiders te sussen. Dat blijkt 
ook uit het sindikaal eisenpakket 
én door zijn omvang én door de 
ietwa" krampachtige formulering 
ervan. 

De limburgse stakingen zijn de 
onmiddellüke aanleiding tot deze 
konferentie geweest, samen met 
tal van andere grote en kleine 
« officiële » en « wilde » stakingen, 
die zowat overal in het land uit
braken, zonder evenwel ->en soli-
dari tei tskarakter met Limburg 
aan te nemen, doch veroorzaakt 
door looneisen of eisen tot een be
tere werkregeling. De limburgse 
staking legde meteen enkele kc»n-
kerplekken van het huidig sindi
kaal bestel bloot, die we hier niet 
nader hoeven te beschrijven. 

Het improvizatiekarakter is on
middellijk gebleken uit het feit 
dat men een werkgroep heeft moe
ten samenstellen, die de tweede 
zitt ing van de sociaal-ekonomische 
konferentie zal moeten voorberei
den. Het ligt er werk f ' ük vinger-
dik op, dat deze « arbeidskonferen-

tie » dus vooral bedoeld is om het 
fel gehavend blazoen van regering 
en sindikaten op te kalefateren. 
Hoezeer ook de houding van het 
münna t ronaa t in Limburg te heke
len valt. van deze frankofone kapi
talistische groep had men geen an
dere houding verwacht terwiil het 
in algemene zin toch nooit de 
werkgeverspartner zal zijn die het 

gens en eisen van de bazis. Over 
dit onderwerp zal waarschijnlijk 
wel zedig gezwegen worden, te 
meer daar ook het patronaat er 
alle belang bij beeft de met hen 
zo vaak in de diverse betekenis
sen van het woord tafelende sin
dikale bonzen niet te veel op de 
tenen te trappen. Het is nog twij
felachtiger of deze konferentie 

beroepsHALVE 
bekeken 

eerst op een konfrontatie zal aan
dringen. 

Afgezien van de «aannassing 
van 't arbeidersaandeel in de wel
vaart, waarvan de arbeider toch 
de uitvoerende kracht is» en van 
de aanpassing, herziening of her
vorming van het stelsel van de 
sociale programmatic (dat lang 
niet bet ideale sisteem is gebleken, 
tenzij o.a. voor de autokratische 
leiders van de sindikaten !) stellen 
zich toch een paar andere vragen. 
De eerste is of deze konferentie, 
waar in een geheel van eisen 
wordt aangedrongen op de ekono-
mische demokratie, ook zal gespro
ken worden over de demokratie in 
de sindikaten zelf! Het is toch zo 
dat niet alleen de gesindikeerden 
geen inspraak meer hebben, doch 
dat de sindikale leidende kringen 
regelrecht ingaan tegen de verlan-

werkelijk naar de ekonomische dis-
kriminat ie in België zal peilen, zo
als deze zo duidelijk in Limburg 
aan het licht is gekomen. Men 
spreekt voortdurend over ekono
mische decentralizatie, maar zou 
het — op een ogenblik dat de ge-
meenschapsvraagstukken defini
tief aan het bewegen schiinen te 
gaan — ook niet logisch zijn eens 
te spreken over een sociale de
centralizatie, vermits er zo duide
lijk sprake kan ziin van ekonomi
sche wanverhoudingen tussen 
Vlaanderen en Wallonië? 

Deze sociaal-ekonomische konfe
rentie verloopt nog geheel in het 
kader van het • nitair belgische 
bestel. Het uurwerk der sindika
ten en der patroons loopt in dit 
opzicht nog vreselijk achter. Het 
wordt dus tijd dat het sociaal-eko-
nomisch bestel aansluit ing gaat 

zoeken bij de politieke evolutie in 
dit land. Dat zal meteen bijdragen 
tot een vervollediging van 'n halve 
of eenzijdige sociaal-ekonomische 
evolutie. 

ERNSTIGE VOORBEREIDING 

Het gebeurt zelden dat in deze 
kroniek over het partijleven ge
handeld wordt. Toch wijzen we 
graag even op de voorbereiding 
van het nationaal Volksuniekon-
gres (26 apri l) , vooral omdat te
genover de verstarring of verstik
king van de demokratie in de 
kleurnartijen en de sindikaten de 
inspraak van de Volksunie-bazis 
bij de voorbereiding van dit kon-
gres zo duidpliik tot uiting komt. 
Dat bliikt uit de arrondissemente-
le kongressen die momenteel de 
ontwerprezoluties voor het natio
naal kongres onderzoeken en 
amend'^menten formuleren. Na het 
bijwonen van een dezer regionale 
kongressen feliciteren we graag 
onze kaderleden voor de ernst en 
de openheid waarin de disknssie 
plaats grijnt . dat is nu eens echt 
inspraak en ernstige voorberei
ding. Uit de diskussie bliikt ook 
grondige kennis van de gemeente
lijke wetgeving bij heel wat ka
derleden en gemeentelijke of pro
vinciale V U.-mandatarissen. bij 
zoverre dat men tans reeds kan 
spreken van welkome en noodza-
keliike korrekties op bepaalde ont 
wernteksten. 

Dit verloop van zaken garan
deert nu reeds een Volksunfe-kon-
gres. waarop een jonge en n i euve 
vizie op het gemeentelijk beleid 
kracht ie en overtuigend zal naar 
voor treden 
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BRUSSEL NATIONAAL 

Niet alleen is het taalkundig 
vaak niet in orde op Brussel 
Nationaal (luchthaven) ook op 
sociaal gebied is het in menig 
opzicht niet zoals het hoort. Er 
heerst een slordigheid, die men 
bij de Regie der Luchtwegen 
(onder bevoegdheid van « Lim
burger » Bertrand) niet kan 
aanvaarden. Zo zijn er sinds 
lang allerlei verkeersborden en 
andere aanduidingen evenals 
omheiningen beschadigd zon
der dat deze hersteld worden. 
Met de wachthuizen voor het 
bewakingspersoneel is het hier 
en daar droevig gesteld : ka
potte wc's, beschadigd meubi
lair, waterafvoerinstallaties die 
als wasplaats moeten gebruikt 
worden, kortom een slechte 
materiële verzorging. Daarbij 
komt nog dat het bewakings
personeel soms onderhoudsta
ken opgelegd wordt, waarvoor 
dit personeel normaal niet in 
aanmerking komt. Dit is o.a. 
mogeli:^^ omdat het bewakings
personeel geen eigenlijk of 
welomlijnd statuut heeft. Ook 
met de nalevmg van de veilig
heidsregels is het eerder droe
vig gesteld. 

Klachten bij de vakbonden 
(we kennen ze nu sinds Lim
burg !) en bij de ministers hel
pen niet. 

•Het wordt hoog tijd dat daar 
eens een onderzoek wordt in
gesteld of dat er eens een par
lementslid Bertrand onder
vraagt over deze wantoestan
den. 

K. V, B., Brussel. 

LAND VAN LAGE LONEN 

Als het zo nog enkele jaren 
voortgaat, is Vlaanderen voor 
de rest van zijn bestaan gehi-
potikeerd. Wil de Volksunie 
slagen, dan moet zij rezoluut 
de sociale weg inslaan, dan vol
staat het niet Vlaanderen's' cen
trumpartij te worden, want 
wie niet achter de Volksunie 
staat is automatisch een be
wust of onbewust ondergraver 
van de welvaart en de toe
komst in Vlaanderen, De 
Volksunie moet daarom streven 
naar de absolute vertegenwoor
diging van de Vlamingen, wil 
Vlaanderen werkelijk als ge
lijke met Wallonië kunnen on
derhandelen. En haar wil moet 
tot uiting komen op elke, over
tuigende wijze : massamanifes

tatie, staking en desnoods de 
boycot. 

Ik hoop met gans mijn hart 
dat Vlaanderen het zal halen, 
•zodat men zich in Vlaanderen 
op zekere dag toch eens kan 
bezighouden met de talrijke 
eigen problemen op te lossen : 
de latente armoede van een 
minderheid in» de landbouw-
streken bijvoorbeeld en de mo
gelijkheid van een universitai
re vorming in elk van de hui
dige Vlaamse provincies. Zodat 
men niet meer spreken kan 
over Vlaanderen, het land van 
de lage lonen... 

R. W., Ekeren. 

MUNWERKERSLONEN 

Wij « Wij-Vlamingen » staan 
natuurlijk allen aan de zijde 
der mijnwerkers uit Limburg. 

Maar een ding is mij opge
vallen : in geen enkel blad ook 
in « Wij » niet heeft men ge
zegd, wat die mijnwerkers ver
dienen. Het zou nochtans een
voudig geweest zijn een kleine 
schets te geven hoeveel de 
mijnwerkers in Wallonië ver
dienen voor hetzelfde — vuil 
en lastig — werk en in Lim
burg. 

A. J. V., Koekelberg, 

PARLEMENTAIRE 
KRABBELS 

De heer A.B. verwijt som
mige parlementsleden, dat ze 
niet genoeg tussenkomen in 
het parlement Weet deze heer 
niet, dat er in iedere partij per
sonen zijn, aangesteld om het 
te zeggen en andere, bestemd 
voor dienstbetoon. De tijd is 
voorbij dat men in een her
berg op tafel springt om de 
mensen wat wijs te maken. Ik 
persoonlijk ken een volksver
tegenwoordiger die inzake 
dienstbetoon een ware kam
pioen is : de heer Lootens 
uit Koekelare, en toch hoort 
men niet veel van hem in 
het parlement. Ik ben ak
koord met de h. A.B. dat er in 
de Volksunie geen plaats is 
voor lamzakken. Doch wees 
niet te rap met beschuldigin
gen. Wij hebben voor het mo
ment een sterke ploeg, en ik 
hoop dat wij hem binnenkort 
nog zullen kunnen versterken 
met zeggers en werkers. 

P. P., Koekelare. 

Br i lmont -u ren 

Invoerders : VANDERBRUGGEN & C°, Provinciestraat 95, ANTWERPEN 
TEL. (03)36.12.94 - Opticiens : Vraagt het bezoek van onze 

vertegenwoordiger ! 

POLS BROODJES 
Pol's broodies zi jn steeds verse broodjes met l<vi/aliteitsbeleg 
(mart ino - krab - kip - f i le t américain - kaas) 

• 
Voor- Uw feesten, bals, kermissen, vergaderingen 

Specialiteit : recepties, feestmenu's (koude sctiotel) 
• 
Speciale voorwaarden voor V U.-afdel ingen 

PYCKESTRAAT 39 — 2000 ANTWERPEN 

ZONDER WEDDE 

Met alle respijt voor het 
noeste werk dat de V.U.-verte-
genwoordigers in het parle
ment verrichten, verwondert 
ons ten zeerste in « WIJ » zo 
weinig te vernemen over de 
ergerlijke toestand welke bij 
de « jongst-benoemde » onder
wijzers heerst ! Sedert oktober 
1969 geen wedde ! 

Men spreekt over het schan
dalig manoeuver van de rege
ring, over de chantage-midde-
len welke deze monster-rege
ring gebruikt om de limburgse 
mijnwerkers uit te hongeren. 
Maar over onderwijzers die 
hun rechtmatige wedde moe
ten derven over verscheidene 
maanden mag ook iets geschre
ven worden. Daaronder zijn 
kostwinners voor hun minder 
bemiddelde ouders, andere jon
ge gehuwden : allen kunnen 
uithongeren ! Zij « werken » 
toch aan de opvoeding van de 
juegd, de toekomst van het 
« ondankbare vaderland »... dat 
die opvoeders niet betaalt. 

Moest dit gebeuren in een 
privaat bedrijf, dan waren de 
sindikaten reeds lang op de 
bres. Doch de « opvoeders » 
vormen maar een « quantité 
negligeablfi » ! Waar blijven 
hun organizaties. Of zijn ook 
zij verkocht ? Hoelang zullen 
die opvoeders moeten wachten 

op hun loon voor het geleverd 
werk ? We zwijgen dan nog 
over de andere diskriminatie's, 

A. V., Gent. 

MAANDLOON 

Als sekretaris van de Chris
telijke Centrale der Metaalbe
werkers (A.C.V.) gewest Gent 
(meer dan 9000 leden, talrijke 
grote ondernemingen), dacht 
ik een « vrijgestelde te zijn met 
enige verantwoordelijkheid ». 

Een artikel in uw blad heeft 
me overtuigd dat ik al te veel 
pretentie had. Immers, volgens 
« Wij » ontvangt « een vrijge
stelde met ' enige verantwoor
delijkheid al gauw een maand
loon van veertig duizend en 
meer, met daarbij kansen op 
onbeperkte kumuls ». 

Volgens deze normen kan ik, 
en zeer vele van mijn kollega's, 
niet de minste verantwoorde
lijkheid hebben. Stel U voor : 
onze bruto maandwedde (voor 
mij : 18 jaren dienst, indexaan-
pas.sing, premie moeder aan de 
haard inbegrepen) bedraagt 
nog niet de helft van uw 40.000 
fr. 

Uit mijn onbeperkte kumuls 
trok ik in 18 jaar 325 fr. 
Mag ik hierbij zeggen dat in de 

C.C.M.B, niemand, van de jong
ste administratieve medewer
ker tot en met de nationale 
voorzitter, een maandwedde 
heeft die uw cijfers benadert. 

G. R., Gent. 

REFERENDUM 
OF WONDER VAN HET 
TOEVAL 

Volgens de eerste telling zou
den er van de 13.427 ingestuur
de kiesbrieven (na aftelling 
van de blanko's en ongeldige 

stemmen 13.177) 53,38 % ja en 
46,62 % neen hebben gestemd 
betreffende de werkhervatting 
in de mijnen. Nadien zijn er 
nog 2.723 stembrieven binnen 
gekomen, zodat het uiteinde
lijk totaal van de ingestuurde 
kiesbrieven 16.447 bedroeg, (na 
aftelling van blanko's en ongel
dige stemmen 15.738). Na de 
tweede telling kwam men nog 
steeds tot hetzelfde rezultaat : 
53,38 % ja en 46,62 % neen 
stemmen. 

Het is zeer verwonderlijk en 
heel « toevallig » dat bij de 
2.723 stemmen het aantal blan
ko's en ongeldige het aantal ia-
en neen-stemmen in verhou
ding op 1/100 van een percen
tage hetzelfde is als dat van 
de 13.724 stemmen. Van « toe
val » gesproken of hebben ze 
ons weer wat willen wijsma
ken ? 

J. D., Genk, 

« ESTABLISHMENT » 

Voor « establishment » in de 
algemene zin van : « de geves
tigde machten », bestaat '.lef 
goed-nederlandse woord « het 
bestel ». Dit woord leent zich 
desgewenst tot allerlei verbin
dingen zoals : het staatsbestel, 
het partijbestel. het vakbonds-
bestel, het omroepbestel, het 
dagbladbestel, enzovoorts. 

R. v. A., Amsterdam. 

De redaktie draagt geen ver» 
antwoordelijkheid voor de In
houd der gepubliceerde lezers» 
brieven. Ze behoudt zich het 
recht van keure en Inkorting 
voor. Over de lezersbrieven 
wordt geen briefwisseling f 
voerd. 

de 

van de redaktie 
Brassel, 26 februari 1970. 

Betr. : berichtgeving mijnstaking. 
De jongste fase in de geschiedenis ^an de belgi-
sche joemalistiek is die van de meetlat. De 
jongens ran de B.R.T.-nieuwsdienst hebben eens 
netjes uitgemeten, hoereel zendtijd er besteed 
verd aan het standpunt van de limburgse stakers 
en hoeveel aan dat van de sindikaten. Wiskundig 
gezien blijken de sindikale beschuldigingen over 
scheefgetrokken berichtgeving een flop te zijn : 
Debdnne, Houthuys en hun aanhang kregen alvast 
meer zendtijd en meer beurten dat Siegers en d« 
stakers. 
Er zi jn echter nog andere dan wisk^undige k r i t e -
r i a . We vragen ons bijvoorbeeld af, hoe de jon
gens van de B.R.T.Hiieuwsdienst de verdeling ge
maakt hebben inzake het debat, dat Siegers t e 
genover tvee limburgse s indikal is ten stelde in 
de t v . Men zou kunnen zeggen : reken de hel f t 
voor Siegers en de he l f t voor de s ind ika l i s ten . 
Men zou ook kunnen zeggen : reken één-^erde voor 
Siegers, één-derde voor het A.C.V. en één-derde 
Toor het A.B.V.V. Meb zou tens lo t te op het skript 
bannen gaan nalezen, dat Siegers minder gebmikt 
heeft dan één-derde van de t i jd die het debat 
duurde. 
Maar dan weet men nog a l t i j d niet vee l . Want 
Siegers sprak inderdaad het minst, maar zegde, 
het meest'. De beide s indikal is ten hebben zeer 
vlot en welbespraakt zo goed a l s n ie t s gezegd. 
De sindikaten moeten dan maar eisen, dat hun 
woordvoerder^ voorta&n alleen nog mogen gekon- . 
frontesrd vorden met mensen die stommer zijn 
dan z i jze l f . En dan maar zo-eken . . . | \ ^ 

\ 

i 
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I Naar een europese munt ? 

voorlopig 

nog een 

droombeeld 
'(aco) Maandag en dinsdag vergader

den de ministers van Financiën der zes 
E.E.G.-landen te Parijs. Wie oppervlak
kig oordeelt, kon bij lezing van de kran
tenberichten de indruk hebben dat men 
een eind gevorderd is in de r icht ing 
van een gemeenschapoelijke europese 
munt . Misschien zal de E.E.G. in 19.30 
haa r eenheidsvaluta hebben, blokletter-
den een paar geestdriftige joernalisten. 

Dit optimisme vergt nogal wat voor
behoud. Als werkdokument over mone
ta i r beleid lag vóór de konferentie he t 
zogeheten plan Barre voor, dat in zijn 
huidige vorm beslist ongeschikt is als 
bazis voor het tot s tand brengen van een 
gemeenschappelijk monetair beleid, 
( laat staan een gemeenschanpelijke 
munteenhe id) . Dat bleek te Pari js al 
daaruit , dat verschillende ministers van 
Financiën met nieuwe projekten voor 
de dag zijn gekomen. Het meest invloed 
OD de besprekingen had het duitse voor
stel : minister Schiller, als vertegen
woordiger van he t monetair s terkste 
land, voorziet twee lange overgangsfa
zen, ti jdens welke doelstellingen zouden 
nagestreefd worden die niet nieuw zijn 
en waarover al geruime tijd spraak was. 
Eers t moeten de E.E G.-landen inder
daad een identiek ekonomisch beleid 
volgen, en slechts daarna kan op die ba
zis een begin worden gemaakt met een 
paralleel verlopend monetair beleid. 

De valuta-politiek op gemeenschans-
v lak kan niet tot stand komen als n ie t 
vooraf het kommunauta i r beleid veel 
verder is gevorderd dan tans het geval 
'is. Slechts in de laatse faze ziet Schil
ler de mogelijkheid, dat een E.E.G.-va-
luta zou geboren worden. 

België legde een plan voor dat niet 
ve r afwijkt van Schiller's doelstellin
gen. Baron Snoy aksentueert echter in 
de eerste fazen van zijn plan de louter 
monetaire faktoren. Zo wil hij b.v. in 
de eerste faze de schommelingen tussen 
de wisselkoersen van de euronese valu
ta 's beperken tot 0.75 a 0,50 %. Daarna 
zou een faze volgen waarin de koersen 
niet meer van elkaar mogen afwijken 
en vervolgens zou de E.E.G.-munteen-

heid gekreeërd worden, niet als reken
eenheid, maar als werkeli jk bestaand 
autonoom betaalmiddel. 

De werkelijkheid is niet zo mooi als 
de schijn. Men is te Pari js taktvol ge
noeg geweest, of té zeer propagandis
tisch geïnspireerd, om te herinneren aan 
de bi t tere ervaringen die de E.E.G. op 
monetair gebied in de jongste maanden 
doorgemaakt heeft. 

Tijdens de meest dramatische uren 
van de europese monetaire krizis — toen 
de D-Mark ging geherwaardeerd wor
den en het europese vluchtkapitaal me t 
miljarden tegelijk over de grenzen 
stroomde — was de E.E.G. simpelweg 
onbestaand. De E.E.G.-kommisie of dito
minis terraad had niet de minste prak
tische invloed op de gang der monetaire 
zaken. En dat is slechts enkele maanden 
geleden. 

We geven toe dat juist die opvallende 
monetaire onmacht van de E.E.G. een 
aanmaning kan zijn om de Gemeenschap 
in dat domein te versterken. Zo vat ten 
wij het op, maar we twijfelen aan de 
reële kansen die er bestaan om hic e t 
nunc de E.E.G. op monetair gebied nieu
we aktiemogelijkheden te geven. 

Het Verdrag van Rome is op he t ge
bied van monetaire doelstellingen van 
de E.E.G. en van monetaire bevoegdheid 
van haar instellingen opvallend terug
houdend geweest. Daar ligt een initiale 
leemte. 

Daarenboven is het onmogelijk een 
monetaire eenheid tot stand te breneen, 
als niet vooral de algemeen-ekonomi-
sche en vooral de politieke integrat ie 
veel verder gevorderd zijn dan tans. 

Men is te Pari js voorzichtig heen ge
gleden over de afstand van soevereini
tei t die o.m. van Frankr i jk gevorderd 
wordt indien er ooit een euronese valu
ta ontstond. Sedert onheugelijke t i iden 
is het monopolie van de muntslag het 
regaal recht bij uitstek, het opper-^te 
kenmerk van de soevereiniteit. We kun
nen ons niet voorstel 'en dat de Bannue 
de France, met haar tradit ie van haute 
banque protestante en totale autonomie, 
bereid zou zijn zich te onderwerpen aan 
en genoegen te nemen met een onderge
schikt verband, in een soort rezerve-sis-
teem van de E E G 

Zelfs de louter technische bezwaren 
zijn talrijk. De vertegenwoordiger van 
een kleine instelHng zoals de Nationale 
Bank van België, Cecil de Strijcker, 
vond het gepast enkele uren voor hpt 
begin van de bijeenkomst der mini'^t^^'s 
van Financiën zijn zienswijze mee •̂ e 
delen. Ze kwam hierop neer dat de 
E E G . een te kleine ruimte is voor een 
autonoom monetair beleid en dat pr 
geen onlossingen bereikbaar zijn waar
van het Internationaal Muntfonds ni^t 
de kern is. 

Zulke verklar ing legt een ambte lük 
belgisch bankier slechts af als hij rich 
door grotere machten in de rug gedekt 
weet. 

De C.V.P. en de mijnstaking 

alles 
r r in een 

zinnetje 
(aco) De Volksunie heeft het er nooit 

op aangelegd om de s^f-'a?!!-»'—^-
mische ondergang van Limburg en de 
daarui t voortvloeiende mijnwerkerssta
king te versmallen tot een partijpolitie
ke aangelegenheid. 

We denken dat we als vlaamsnationa-
le part i j in Limburg de juiste houding 
hebben aangenomen. 

Indien de andere politieke parti jen — 
vooral zij die regeringsverantwoorde
lijkheid dragen — eveneens hun plicht 
gedaan hadden, zouden we er ons over 
verheugd hebben. Dat ze ook ditmaal 
weigerf'en de weg naar ons volk te zoe
ken over alle versperringen heen van 
het kanitalisti^rh staatsbelang, betreu
ren We diep. We kunnen ons over dat 
ziekteverschijnsel in het vlaamse ge-
meenephapsorganisme onmogelijk ver
heugen. 

Het is dan ook met sr^ijt en er^f^rnis 
dat we de jongste aflevering van r'e 
« C.V.P.-Eichtlijnen » naast ons hebbpn 
neergelegd. Die publikatie is een rnaanr". 
blad, bestemd voor de piaatseliike af
delingen van 's lands grootste par t i j . 
Het is een tioisch intern orgaan waar in 
men, ten behoeve van de kaderleden, 
méér kan schriiven d^n in kranten die 
in eenieders handen komen. 

In de aflevering januari-februari van 
de « C.V.P.-Richtliinen » wordt slechts 
op één nlaats gewag gemaakt van he t 
limburffse drama : in een inleidend ar t i 
kel, getiteld « 1P70 : moeilijk iaar ». He t 
is ondertekend door mpj. Alice H P ' I ° -
mans sekretaris-generaal van de C.V.P. 

Over Limburg weet de C.V.P.-top 
slechts het volgende te zeggen (we ci
teren) : « De sociale sektor kwam (in 
1970) in beroering. Vooral Limburg eis
te en eist nog steeds de aandacht, n ie t 
alleen van de sociale en politieke lei
ders maar van ieder van ons, want allen 
voelen we dat daar een écht probleem 
een échte oplossing vraagt ». 

Einde van het citaat. Aldus heeft d e 
C.V.P. blijkbaar alles uitgesproken wa t 
ze over Limburg te zeggen had. De re s t 
van het artikel is praktisch integraal 
aan de gemeenteverkiezingen gewijd. 

De 20 andere bladziiden van dit ver
trouwelijk intern C.VP.-orgaan zijn ge
wijd aan de grootheid en de roem van 
de C.V.P. en van haar mandatarissen. 
Dan is er ook nog een artikeltje over 
europese nroblempn en twee bladzijden 
bibliografisch nieuws. 

Hiermee kunnen de piaatseliike afde
lingen van de (^VP. . ook in Limburg, 
het weeral stellen ! 

"^NMHlMHiiÉt 

Een gebeurtenis van slechts één zinnetje... 

SOCIAAL-EKONOMISCH 
EENDAGSPARLEMENT 

Over de maandag begonnen so-
ciaal-ekonomische konferentie lo
pen de meningen uiteen. Van pa-
tronale zijde was men weinig in
genomen met het initiatief dat 
t rouwens terecht een afleidings-
maneuver van regering en sindi-
katen wordt genoemd, na de bar
slechte beur t die beide in Lim-
burg hebben gemaakt. Heel het 
verloop van de eerste bijeenkomst 
verraadt ten andere het improvi-
zatorisch karakter van deze konfe
rentie, die de sindikaten vooral als 
alibi moet dienen. De sindikale 
bladen kunnen zelf niet verhelen, 
dat de konferentie een middel is 
om het sleoht geweten van de sin
dikale leiders te sussen. Dat blijkt 
ook uit het sindikaal eisenpakket 
én door zijn omvang én door de 
ietwa"; krampachtige formulering 
ervan. 

De limburgse stakingen zijn de 
onmiddellüke aanleiding tot deze 
konferentie geweest, samen met 
tal van andere grote en kleine 
« officiële » en « wilde » stakingen, 
die zowat overal in het land uit
braken, zonder evenwel -?en soli-
dari tei tskarakter met Limburg 
aan te nemen, doch veroorzaakt 
door looneisen of eisen tot een be
tere werkregeling. De limburgse 
staking legde meteen enkele k<^n-
kerplekken van het huidig sindi
kaal bestel bloot, die we hier niet 
nader hoeven te beschrijven. 

Het improvizatiekarakter is on
middellijk gebleken uit het feit 
dat men een werkgroep heeft moe
ten samenstellen, die de tweede 
zitting van de sociaal-ekonomische 
konferentie zal moeten voorberei
den. Het ligt er we rk f ' ük vinger-
dik op, dat deze « arbeidskonferen-

t i e» dus vooral bedoeld is om het 
fel gehavend blazoen van regering 
en sindikaten op te kalefateren. 
Hoezeer ook de houding van het 
münnat ronaa t in Limburg te heke
len valt, van deze frankofone kapi
talistische groep had men geen an
dere houding verwacht terwii l het 
in algemene zin toch nooit de 
werkgeverspartner zal zijn die het 

gens en eisen van de bazis. Over 
dit onderwerp zal waarschijnlijk 
wel zedig gezwegen worden, te 
meer daar ook het patronaat er 
alle belang bij beeft de met hen 
zo vaak in de diverse betekenis
sen van het woord tafelende sin
dikale bonzen niet te veel op de 
tenen te trappen. Het is nog twij
felachtiger of deze konferentie 

beroepsHALVE 
bekeken 

eerst op een konfrontatie zal aan
dringen. 

Afgezien van de «aanpassing 
van 't arbeidersaandeel in de wel
vaart, waarvan de arbeider toch 
de uitvoerende kracht is» en van 
de aanpassing, herziening of her
vorming van het stelsel van de 
sociale programmatic (dat lang 
niet het ideale sisteem is gebleken, 
tenzij o.a. voor de autokratische 
leiders van de sindikaten !) stellen 
zich toch een paar andere vragen. 
De eerste is of deze konferentie, 
waar in een geheel van eisen 
wordt aangedrongen op de ekono-
mische demokratie, ook zal gespro
ken worden over de demokratie in 
de sindikaten zelf! Het is toch zo 
dat niet alleen de gesindikeerden 
geen inspraak meer hebben, doch 
dat de sindikale leidende kringen 
regelrecht ingaan tegen de verlan-

werkelijk naar de ekonomische dis-
kriminat ie in België zal peilen, zo
als deze zo duidelijk in Limburg 
aan het licht is gekomen. Men 
spreekt voortdurend over ekono
mische decentralizatie, maar zou 
het — op een ogenblik dat de ge
meenschapsvraagstukken defini
tief aan het bewegen schiinen te 
gaan — ook niet logisch zijn eens 
te spreken over een sociale de
centralizatie, vermits er zo duide
lijk sprake kan zijn van ekonomi
sche wanverhoudingen tussen 
Vlaanderen en Wallonië? 

Deze sociaal-ekonomische konfe
rentie verloopt nog geheel in het 
kader van het • ni tair belgische 
bestel. Het uurwerk der sindika
ten en der patroons loopt in dit 
opzicht nog vreselijk achter. Het 
wordt dus tijd dat het sociaal-eko-
nomisch bestel aansluit ing gaat 

zoeken bij de politieke evolutie in 
dit land. Dat zal meteen biidragen 
tot een vervollediging van 'n halve 
of eenzijdige sociaal-ekonomische 
evolutie. 

ERNSTIGE VOORBEREIDING 

Het gebeurt zelden dat in deze 
kroniek over het partijleven ge
handeld wordt. Toch wijzen we 
graag even op de voorbereiding 
van het nationaal Volksuniekon-
gres (26 apri l) , vooral omdat te
genover de verstarring of verstik
king van de demokratie in de 
kleuroart i ien en de sindikaten de 
inspraak van de Volksunie-bazis 
bij de voorbereiding van dit kon-
gres zo duideliik tot uiting komt. 
Dat bliikt uit de arrondissemente-
le kongressen die momenteel de 
ontwerprezoluties voor het natio
naal kongres onderzoeken en 
amendementen formuleren. Na het 
bijwonen van een dezer regionale 
kongressen feliciteren we graag 
onze kaderleden voor de ernst en 
de openheid waarin de diskuss'e 
plaats grijot . dat is nu eens echt 
inspraak en ernstige voorberei
ding. Uit de diskussie bliikt ook 
grondige kennis van de gemeente
lijke wetgeving bij heel wat ka
derleden en gemeentelijke of pro
vinciale V U.-mandatarissen, bij 
zoverre dat men tans reeds kan 
spreken van welkome en noodza-
keliike korrekties op bepaalde ont 
wemteksten. 

Dit verloop van zaken garan
deert nu reeds een Volksunie-kon-
gres. waarop een jonge en nieuwe 
vizie op het gemeente'ijk beleid 
kracht ic en overtuigend zal naar 
voor t reden 



4 wu 

PLAN 
EYSKENS 

Pariteit 

( vervolg van blz. 1 ) 

gelegenheid in de Werkgroep der 28 be
sproken werd en dat er zelfs de sugges
tie gedaan werd door de voorzitter van 
een der regeringspartijen, dat men bv. 
de radio- en televizietaksen zou kunnen 
afstaan aan de kultuurraden opdat zij 
over eigen inkomsten zouden kunnen 
beschikken en hun autonomie reëel zou 
zijn. Het verbaast mij dan ook hierover 
niets te vinden in het voorstel en ook 
hierover eisen wij opheldering. 

Met zeer grote argwaan staan wij te
genover de regionale organizatie : de 
tekst zegt dat er drie gewesten zullen 
zijn, het vlaamse, het waalse en het 
brusselse. Deze gewesten zijn van uit
zonderlijk belang, omdat de overdracht 
van bevoegdheden in alle domeinen 
(met uitzondering van het kulturele) 
geschiedt naar de gewesten. Deze ge
westen zijn dus onmiskenbaar de prefi
guratie van de deelstaten in een fede
rale staat. 

Afgezien van het feit dat het duitse 
taalgebied zonder meer ingelijfd wordt 
bij het waalse gewest, stellen wij ons 
begrijpelijkerwijze de vraag hoe het 
« brusselse gewest », dat ditmaal niet 
nader omschreven wordt en niet ge
ïdentificeerd met de 19 gemeenten, er 
zou kunnen uitzien. Hier staan wij voor 
de bedreiging van een federalisme met 
drie dat wij steeds afgewezen hebben 
als onleefbaar en onaanvaardbaar voor 
de Vlamingen. Op dit punt mag geen 
misverstand of geen verwarring ont
staan ! 

Wat de pariteit in de regering be
treft, moet ik er aan herinneren dat de 
Volksunie deze pariteit slechts zou kun
nen aanvaarden in een voltooide fede
rale staat. Wij aanvaarden niet dat dit 
beginsel in de grondwet ingeschreven 
wordt vooraleer het zover is. 

En dan is er het pimt 16 betreffende 
het uitvoerend kollege van de brusselse 
agglomeratieraad. Dit is een bescha
mend dupe-spel waartegen wij scherp 
wensen te waarschuwen. In feite krij
gen wij niets, tenzij een loze belofte 
voor de toekomst, waarvoor niemand — 
de huidige regering niet en zelfs het 
huidig parlement niet — zich kan sterk 
maken dat ze ooit zal ingelost worden. 
De regering heeft schoon te schrijven 
« dat deze wet zal moeten worden aan

genomen bij een bijzondere meerder
heid en ten laatste binnen zes jaar ». 
Dit is niets meer dan een wens. De bij
zondere meerderheid die vereist wordt, 
betekent dat de Vlamingen doodge
woon overgeleverd zijn aan de wille
keur van de franstaligen en afstand 
doen van hun meerderheid, die hen des
gevallend nog zou in staat stellen de 
belofte te realizeren. 

Overigens is de formule « een gelijk 
aantal nederlandstalige en franstalige 
leden, de voorzitter uitgezonderd » ook 
misleidend : dit is geen pariteit. En een 
vergelijking met de regering gaat niet 
op, omdat een regering steeds kan ten 
val gebracht worden o.m. door het ont
slag van een aantal ministers. Het uit
voerend kollege is geen regering ; de le
den die ontslag zouden nemen, worden 
gewoon vervangen. 

Wij hebben steeds de ruil-teorie (pa
riteit in het uitvoerend kollege tegen 
pariteit in de regering) van de hand ge
wezen. Dit gaat niet op om meerdere 
redenen, o.m. omdat de ruil-objekten 
niet tegen mekaar opwegen en omdat de 
bevoordeligde status en de verplichtin
gen van het hoofdstedelijk gebied op 
zichzelf gevolgen hebben. Tans worden 
de voorstanders van de ruil dubbel ge
fopt : de pariteit in de regering wordt 
onmiddellijk, definitief en onwederroe-
pelijk in de grondwet ingeschreven, in 
ruil voor een loze en waardeloze be
lofte. 

Ik wil hier voorlopig niet uitweiden 
over het tweede deel van de regerings
mededeling. Ik beperk mij tot wat de 
kern van de zaak is. Men wil ons, Vla
mingen, er toe brengen afstand te doen 
van onze meerderheidspozitie. Daar 
gaat het om : al die bijzondere meerder
heden, die telkens en telkens weer 
geëist worden, zijn zoveel grendels op 
de Vlaamse meerderheid. Dit is een zeer 
ernstige zaak, omdat deze afstand on
herroepelijk en onherstelbaar is. 

Wat bekomen wij in de plaats ? Men 
verwekt de schijn alsof er een paralel-
lisme zou geschapen worden tussen de 
regeling op nationaal vlak en de rege
ling op het vlak van de brusselse agglo
meratie. Dit is niet alleen misleidend, 
het is bedrog. Het Is klaarblijkelijk niet 
waar dat de frankofone meerderheid in 
de brusselse agglomeratie afstand doet 
van haar meerderheidspozitie : noch in 

de gemeenteraden en de schepenkolle-
ges, noch in de toekomstige agglomera
tieraad en het uitvoerend kollege. Ner
gens l Nergens wordt aan de Vlamin
gen te Brussel, aan de helft plus één 
van de vlaamse minderheid een veto 
gegeven door de eis van een dubbele 
meerderheid. 

Er zijn vergelijkingen die niet op
gaan. Wij willen geen vergelijking ma
ken tussen de staatsstruktuur en de 
status van een hoofdstedelijk gebied. 
Wij erkennen dat in het regeringsvoor
stel de brusselse agglomeratie beperkt 
blijft tot de 19 gemeenten, dat verzaakt 
wordt aan de uitbreiding van deze twee
talige agglomeratie door aanhechting 
van vlaamse gemeenten of delen van 
gemeenten, dat de zes randgemeenten 
met faciliteiten bij het nederlands taal
gebied gerekend worden. 

Maar daarmee is de bedreiging niet 
afgewend, want er blijft de onzekerheid 
over de grenzen en de omvang van het 
brusselse gewest, er blijft de aanmoedi
ging van de verfransers in de vlaamse 
randgemeenten door de invoering van 
nieuwe kulturele faciliteiten. 

Wij erkennen dat de oprichting in het 
vooruitzicht gesteld wordt van twee 
kultuurkommissies : maar eens te meer 
moet dit gebeuren door een wet aan te 
nemen bij een bijzondere meerderheid. 
Een belofte, waarvoor wij onze meer
derheid prijsgeven, meerderheid die 
ons zou toelaten de belofte te realize
ren. 

Men zegt ons dat wederzijdse toege
vingen moeten gedaan worden, dat een 
kompromis nu eenmaal een kompromis 
is, dat er blijk moet gegeven worden 
van goede wil en inschikkelijkheid. 
Maar mag ik dan de vraag stellen welke 
de toegevingen zijn die van waalse zij
de gedaan worden ? Ik zie alleen toe
gevingen van Vlaamse zijde, maar wij 
vragen niets dat wij niet bereid zijn 
ook aan de Walen toe te staan. 

Ik herhaal het : er wordt niets ge
vraagd aan de Walen, zij moeten geen 
toegevingen doen tenzij zij zich aan de 
zijde scharen van de frankofone Brus
selaars om de eisen en aanspraken over 
te nemen en te steunen die door deze 
laatsten gesteld worden. 

Er hoeft geen tegenstelling, geen kon-
flikt te bestaan tussen Vlamingen en 
Walen. Er is wél een konflikt tussen de 

Vlamingen en de frankofone Brusse* 
laars, die hun imperialistische neigin
gen niet willen afleggen. Dit konflikt 
zal moeten uitgevochten worden. DH 
imperialisme nemen ^ i j niet, kunnen 
wij niet nemen. 

Wij krijgen er een staaltje van in het 
regeringsvoorstel : het toegeven aan de 
oude en altijd weerkerende eis van de 
« liberté du père de familie ». Wat 
schuilt er achter deze eis ? Bekommer
nis om het welzijn van de kinderen ?• 
Pedagogische bekommernis ? Reële zorg 
voor de vrije keuze-mogelijkheid van 
de Vlaamse familievader ? Geen sprake 
van ! 

Alleen kwalijk verdoken imperialis
tische drijfveren gaan schuil achter 
deze eis : het opruimen van een hinder
paal voor hun denationalizatiepolitielè 
Een denationalizatiepolitiek die zij in 
het verleden op grote schaal en met alle 
middelen gevoerd hebben, met de rezul-
taten die wij kennen en met als impe
rialistisch oogmerk : de volledige ver-
fransing van het hoofdstedelijk gebied 
en daarenboven zoveel mogelijk de 
vlaamse randgemeenten verfransen. 

Wij zijn niet bereid daaraan toe te 
geven. Een beginsel blijft een beginsel, 
zelfs al wordt het gesaboteerd en niet 
nageleefd in flagrante overtreding van 
de wet. 

Nu wij meer dan ooit gerechtigd zijn 
de toekomst te zien in een federalistisch 
perspektief, moeten wij ook een duide
lijk besef hebben van wat Vlaanderen 
Is, van wat Wallonië is en van wat Brus
sel is. 

Wij zijn niet bereid om, onder welke 
voorwendsels ook, Brussel groter te ma
ken door afstand van vlaams gebied. En 
de persoonlijke vrijheid van de enke
ling heeft daar niets mee te maken. Het 
staat iedereen vrij die dit wenst, naar 
Brussel te gaan wonen ; niemand is ver
plicht om tegen zijn zin in Vlaanderen 
te komen wonen. En wanneer Brussel 
wenst de hoofdstad te blijven, wanneer 
Brussel wenst dat België blijft voortbe
staan, zal het rekening moeten houden 
met de wens en de wil van de vlaamse 
gemeenschap. Deze wens en deze wil is, 
dat de denationalizatiepolitiek en de 
imperialistische verfransingspolltiek op
houden. Dat is eenvoudig, dat is alles. 

Mr. F, VAN DER ELST 



BIJNA DE HELFT 

Samen met de abonnemen
tenslag loopt er momenteel een 
ledenslag die als doel heeft, 
t ienduizend nieuwe leden te 
werven voor de Volksunie in 
de eerste helft van 1970. 

Deze week waren er reeds 
4.466 nieuwe leden binnenge
komen. De helft is dus bijna 
bereikt , alhoewel er nog maar 
één derde van de termijn is 
verstreken. Alles laat voorzien, 
dat de tienduizend ru im zullen 
pverschreden worden en dat de 
(Volksunie midden 1970 een gro
t e sprong naar voor zal ge
maak t hebben inzake uitbouw 
en organizatie. 
,' Een sterke pers, een dina-
tnische groep in het parlement, 
èen stijgend ledenaantal en 
Straks de gemeenteraadsverkie
zingen : 1970 wordt een goed 
j aa r ! Dat is overigens ook hard 
nodig. Want als we de regering 
en haar plannetjes laten betij
en, is het verre van goed. 

PARTIJRAAD 

Verleden zondag was er een 
speciale part i j raad van de 
Volksunie belegd om het plan 
Eyskens te onderzoeken en de 
houding van de parti j te bepa
len. Voor deze part i j raad waren 
prakt isch alle leden opgeko
men , er was ook heel wat be
langstell ing vanwege de pers. 

De vergadering duurde van 
t ien uur in de voormiddag tot 
halverwege de namiddag. Er 
greep een zeer diepgaande be
spreking plaats, waarna met 
grote eensgezindheid werd be
sloten dat de V.U.-parlements-
frakties de vrijheid hebben, al 
n a a r gelang de omstandigheden 
de meest doelmatige takt iek 
aan t e wenden om d e voor 
Vlaanderen fatale plinten in het 
regeringsplan te bestrijden. 

HEUEND VLAK... 

Het hellend vlak van Ron-
quières, de reusachtige miljar
den-investering die moest die
nen om de Waalse priorité-eisen 
t e paaien en de waalse eigen
dunk te strelen, blijkt een pira
midale zwendel te zijn : dit 
« uniek bouwwerk », dat de 
hele wereld zou verbazen, is 

een misbaksel. Slechts een van 
de twee bakken kan werken, 
omdat de rails van hun bazis 
gescheurd worden wanneer de 
twee bakken gelijktijdig wer
ken. Dat is geen « kinderziek
te » van het bouwwerk, maar 
een bazisfout waaraan waar
schijnlijk niet te verhelpen is. 

...GEMEDEN 

De scheepvaart mijdt dan ook 
zoveel mogelijk het hellend 
vlak. De schippers geven de 
voorkeur aan de omweg over 
Albertkanaal . Samber en Maas 
om naar Antwerpen te varen, 
liever dan nog méér tijd te ver
liezen met lange wach tbeur t e i 
te Ronquières. 

Inmiddels hebben wij de mil
jarden toch maar lekkertjes be
taald ! 

ALLEEN MAAR HOOP 

De oorspronkelijke geestdrift 
van de vlaamse dagbladpers 
voor het plan Eyskens is al 
flmk bekoeld. In de « Gazet 

van Antwerpen » verscheen een 
scherpe aanklacht tegen de bij
zondere meerderheden, de 
grendeltjes in nieuwste versie. 
Emiel van Cauwelaert gaf in 
« Het Volk » toe, dat « een re
geringsakkoord, dat de goed
keuring vereist van twintig 
wetten waarvan acht met bij
zondere meerderheid, natuur
lijk een doos Pandora is. Er 
kunnen een hele boel goede en 
slechte dingen uitkomen, zodat 
ons ook nog alleen de hoop 
overblijft ». 

Van Cauwelaert zal als goed 
kristen wel weten dat er, bui
ten de hoop, nog twee godde
lijke deugden zijn : het geloof 
en de liefde. Die heeft hij dus 
alvast niet teruggevonden in 
het maakwerk van Eyskens, 

NIET... 

Het handelsagentschap Aalst 
van de N.M.B.S. bedient een 
streek, waar in 400 duizend men
sen wonen. De N.M.B.S. krijgt 
in de omschrijving van dit han
delsagentschap iedere dag 100 

ton stukgoederen te verwerken, 
er zijn dagelijks 3.300 zendin
gen en er werden 92 partikulie-
re stukgoederenovereenkomsten 
afgesloten. 

Het handelsagenschap Cmey 
van de N.M.B.S. bedient een 
streek met minder dan 62 dui
zend inwoners ; het verwerkt 
slechts 18 ton of 600 zendingen 
per dag en sloot nauwelijks 5 
overeenkomsten af. 

In het licht van die cijfers 
valt gemakkelijk te begrijpen, 
dat de N.M.B.S. het agentschap 
Ciney - een zuivere verliespost-
met wenste te handhaven. 

...IN VLAANDEREN 

Maar aangezien we leven in 
het gezegend land van de pari
teit, moest er samen met het 
waals ook een vlaams handels
agentschap verdwijnen. Aalst 
werd dan maar geofferd op het 
altaar van de pariteit. Namen, 
Aarlen en Verviers hebben alle 
drie een geringere aktiviteit 
dan Aalst, maar ze blijven be
staan. Want ze liggen niet in 
Vlaanderen.. . 

Hel parlementair steekspel rond het plan Eyskens is deze week begonnen. 

KAREL 
DE CLERCK 
Te Gent overleed verle

den dinsdag, niet eens 45 
jaar oud, onze goede 
vriend Karel De Clerck. 
Hij was medestichter van 
de Volksunie - afdeling 
Gent, bestuurslid van 
deze afdeling, ere-voorzit-
ter van de vriendenkring 
Sneys.sens en lokaalhou
der van het vlaams huis 
« Roeland ». 

Karel of, zoals veel van 
zijn vrienden hem sinds 
jaren noemden, Borluut 
was een rasechte Gente
naar, vergroeid van in 
zijn jeugd met de vlaam
se beweging in de vecht
stad. Op zeer jonge leef
tijd trok hij naar het 
Ootsfrqnt met de geest
drift die hem ook later, 
op rijpere leeftijd, is blij
ven kenmerken. Hij was 
een koppige gentse vast-
houder, achter zijn soms 
stuurse omgangsvormen 
ging een har t lijk koeke-
brood schuil. Van de tal
loze verplichtingen die 
hij in de vlaamse bewe
ging steeds op zich heeft 
genomen, kweet hij zich 
met een grenzeloze toe
wijding. Zijn gastvrij-
vrijheid, z'n vranke rond
borstigheid en zijn trou
we vriendschap maakten 
hem tot de centrale fi
guur van het uitgebreid 
bewegingsleven in de 
« Roeland ». Het is trou
wens dank zij hem dat 
het vlaams huis — de 
oude « Uil » — opnieuw 
tot grote bloei kwam en 
een hechte bazis werd 
voor de vlaamse bewe
ging in het Gentse. Hij 
was een ideale waard, de 
gastheer in de beste be
tekenis van het woord. 
Op hem kon onvoorwaar
delijk gerekend worden 
voor ieder gezond initia
tief; geen enkele inspan
ning was hem te veel en 
hïj wist van aanpakken, 
ook en vooral bijvoor
beeld in verkiezin.gstijd 

De herinnering aan de 
trouwe vriend Karel. aan 
Borluutje is onuitwisbaar 
bij de velen, die hem ge
kend hebben in goede en 
kwade dagen Aan de 
geachte familie en aan 
gans de gentse Volksunie 
bieden wij de gevoelens 
van ons kameraadschap-
pelijk medeleven. 

De plechtige uitvaart
mis heeft vandaag te 10 
uur plaats in St Baafs; sa
menkomst aan de kerk. 

«opiniepeilingen .opiniepeilingen- opiniepeilingen .opiniepeilingen 

Er is deze week in het «Laa t s t e 
Nieuws » weer een reeks rezultaten 
verschenen van de opiniepeiling, gehou
den in de periode december-januari 
door Inra. Het wordt zo langzaam een 
ïnflatie ! Nadat België jarenlang zowat 
he t laatste westeuropese land is geweest 
Waar men nog niet aan politieke opi
niepeiling toe was, schijnt men nu vast
besloten om de rest van de wereld te 
kloppen. 

De nieuwste rezultaten slaan op een 
onderzoek naar de voorkeur van de bel-
gische kiezer voor het voortzetten van 
de huidige regeringsformule of voor het 
vervangen van deze ministeriële ploeg 
door een drieledige regering, waarin 
dus ook de P.V.V. zou vertegenwoordigd 
zijn. De uitslag is alvast voor de voor
standers van een drieledige formule 
niet denderend : zij haalden slechts 
28 t.h. Tégen een drieledige regering 
spraken zich 33 t.h. van de ondervraag
den uit, terwijl 39 t.h. — de grootste 
groep — het niet wist of het niet wenste 
te weten. Een heet-omstreden vraagstuk 
is het probleem dus alvast niet. 

Wat de ondervraagden van V.U.-opi-
nie betreft : 29 t.h. onder hen waren ak
koord met de voorgestelde regerings
wisseling, 55 t.h. waren er tegen en 16 
t.h. hadden geen mening. Op zichzelf 
«eggen deze percentages weinig ; ze 
moeten in relatie tot de percentages van 
oe ondervraagden van andere dan V.U.-
Opinie worden gezien. En dan blijkt ten 
| € r s t e dat het negatief percentage van 
66 t.h. he t hoogste is uit gans het pei-

lingsrezultaat en ten tweede dat het 
percentage van 16 t.h. zonder mening 
het laagste is uit gans de peiling. De 
potentiële Volksunie-kiezers zijn dus m 
ieder geval de hevigste tegenstanders 
van de drieledige formule. Ze worden 
gevolgd door de vlaamse C.V.P.-ers. De 
meeste voorstanders van de drieledige 
formule worden vanzelfsprekend gevon
den bij P.V.V.-gezmden, terwijl ook de 
aanhangers van het F.D.F.R.W. er wel 
voor voelen. 

Voor de rest vonden we in deze opi
niepeiling nog één rezultaat dat even 
het vermelden waard is : in de waalse 
provincies halen de voorstanders van 
de drieledige formule heel wat hogere 
percentages dan in Vlaanderen. De re-
akties beneden en boven de taalgrens 
zijn terzake vrij fundamenteel tegen
gesteld aan mekaar. 

Inmiddels noopt de peilingen-inflatie 
ons toch tot een paar kritische beschou
wingen. We hebben niet de minste re
den om-te twi.jfelen aan de steeds her
haalde bewering van « Het t ,aats te 
Nieuws », dat de in haar opdracht ver
richte peilingen « omringd zijn met. alle 
waarborgen van objektiviteit en be
trouwbaarheid ». We nemen dus aan, 
dat Inra zijn werk verricht volgens een 
behoorlijke, wetenschappelijke metode, 
dat het kommentaar bij de rezultaten 
voldoende kritisch en verantwoord is, 
dat de rezultaten in aanvaardbare om
standigheden worden klaargemaakt 
voor publikatie. 

We hebben nochtans bezwaren. Het is 

wellicht goed, eens een paar van die be
zwaren naar voor te brengen op een 
ogenblik dat de recente opiniepeilingen 
de vooruitgang van de Volksunie t.o.v. 
de verkiezingen in 1968 bevestigen ; dat 
we op dit ogenblik ui tpakken met deze 
bezwaren zal alvast de verdenking voor
komen dat wij de druiven te groen ach
ten omdat ze buiten ons bereik han
gen... 

Een fundamenteel bezwaar is, dat 
naar onze mening oppozitiepartijen en 
radikale groepen bij dergelijke opinie
peilingen van meet af aan benadeeld 
zijn. In zijn kieshokje alleen zal de kie
zer gemakkelijker een radikale of op-
pozitionele optie nemen dan dat hij dat 
doet in antwoord op vragen die hem 
quasi-publiek gesteld worden in het ka
der van een opiniepeiling. We geloven 
dat de belangrijke nadelige verschillen 
tussen enerzijds de verkiezingsuitslagen 
en anderzijds de rezultaten der opinie
peilingen van bijvoorbeeld de kommu-
nistische part i j tot op zekere hoogte 
daardoor te verklaren zijn. Het nadelig 
verschijnsel speelt echter niet alleen 
voor de kommunistische parti j ; we zijn 
er van overtuigd dat ook bijvoorbeeld 
de Volksunie-rezultaten bij peilingen 
medfe bepaald worden door deze psicho-
logische faktor die de percentages naar 
omlaag drukt. Tot op welke hoogte zulks 
het geval is, weten wij niet. En we zul
len het waarschijnlijk wel nooit weten, 
want de rezultaten van komende ver
kiezingen en van komende opiniepei
lingen zullen wel altijd — om de een of 

andere reden, zoals bijvoorbeeld alleen 
maar ai het tijdsverschil -^ zeer lastig 
onderling te vergelijken zijn. 

Een ander bezwaar is het feit, dat de 
opiniepeilingen mekaar tans in zeer 
snel tempo opvolgen en dat de rezulta
ten ervan steeds gepubliceerd worden 
met een dergelijke nadruk en voor een 
dergelijk uitgebreid — en dus onkri
tisch en onwetenschappelijk ingesteld — 
publiek, dat de rezultaten van de ene 
peiling die van de volgende wel moeten 
beïnvloeden zoader dat zulks beant
woordt aan echte verschuivingen in de 
publieke opinie. Het dreigt een spelletje 
te worden en de procentuele verschui
vingen van de ene peiling naar de ande
re zijn zo groot, dat ze om de drie 
maanden zouden kunnen doen geloven 
aan een politieke aardbeving. En dat ia 
alvast een beetje teveel van het goede... 

Er blijven overigens, na nauwkeurig 
onderzoek, een aantal deekezultaten die 
zware vraagtekens doen rijzen. Men le
ze er maar bijvoorbeeld maar eens op 
na, welk percentage de mensen van het 
niveau hoger onderwijs uitmaken in de 
samensteUng van het V.U.-kiezerskorps: 
de grote verschuivingen van peiling tot 
peiling zijn onmogelijk te verklaren 
door reële verschuivingen in de open
bare mening. Hetzelfde geldt t rouwens 
voor de samenstelling van het kiezers
korps der partijen - en specifiek de V.U.-
volgens geslacht. 

Hebben de peilingen dan niet de min
ste waarde ? Toch ! Voor wie ze uiterst 
kritisch en voorzichtig benadert tonen 
ze - gezien over een langere termijn -
ean bepaalde trend aan, een ontwikke
lingslijn. Wie daaruit uiterst behoed
zaam konkluzies wil trekken, kan dat. 
Maar hij houde zich voor ogen dat « ma
te past t 'allen spele ». 
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NOG SLECHTER 

Van den Boeynants heeft 
zich, onder meer via een arti
kel in de « Soir », uitgespro
ken ten voordele van het rege
ringsakkoord. Hij is het terza
ke niet eens met zijn vriend 
Simonet en hij heeft de ander-
lechtse burgemeester de raad 
gegeven, het plan te aanvaar
den. Want, zegt hij, ieder ander 
plan op een later ogenblik zal 
mmder gunstig zijn voor Brus-
ee 

Hij heeft het bij het rechte 
eind. Het streven van de ge
meenschappen naar autonomie 
is een beweging die steeds in 
kracht toeneemt en die zich 
minder en minder door het 
brussels centralisme laat af
remmen. Dat moet uiteindelijk 
leiden naar een rechtstreeks 
akkoord tussen Walen en Vla
mingen, zonder dat de Brusse
laars op de wip zitten. 

Van den Boeynants stijft ons 
in ieder geval in de opvatting 
dat géén grondwetsherziening 
beter is dan een slechte. Vlaan
deren moet geen schrik hebben 
van uitstel : onze kracht groeit 
nog steeds dag aan dag. 

EEN MIJLPAAL 

De tentoonstelling « vlaamse 
kunst van Ensor tot Permeke » 
te Parijs is een gebeurtenis : 
voor het eerst wordt een derge
lijke belangrijke kultuurmani-
festatie in het buitenland uit
sluitend door Vlamingen geor-
gpn zeerd en wordt zij ronduit 
viaams genoemd. 

Dat is een mijlpaal. Vlaan
deren krijgt voor het eerst 
sinds het ontstaan van België 
de kans, om onder eigen naam 
zijn kunstenaars als ambassa
deurs uit te zenden. Voortaan 
zal dat steeds vaker gebeuren 
en het zou ons niet verwonde
ren dat de huidige tentoonstel
ling na de Orangerie te Parijs 
ook nog een aantal andere eu
ropese en amerikaanse zalen 
zal aandoen. 

Het geeft ons een voorsmaak-
je van wat federalisme kan 
worden : de kans om Vlaande
ren opnieuw zijn eigen gelaat 
in het buitenland te geven. 

Het belang van deze gebeur
tenis kan men trouwens ook af
meten aan het feit, dat de 
Orangerie slechts open staat 
voor zorgvuldig uitgekozen, 
kwalitatief hoogstaande ten
toonstellingen. 

HUN WAARHEID 

Houthuys en Debunne, de 
Twee Groten van het belgisch 
sindikalisme, hebben nog maar 
eens hun nood geklaagd over 
wat zij noemen de slechte voor
lichting die door de radio en tv 
wordt verstrekt. De heren kun
nen het maar niet verteren, 
dat de limburgse staking we
kenlang niet alleen vette kran
tenkoppen, maar ook de eerste 
plaats in de B.R.T.-berichtge-
ving opeiste. 

Dat de twee sindikale bonzen 
zo krachtig blijven protesteren, 
wettigt de veronderstelling dat 
het groot offensief tegen de 
vrijheid van informatie op ra

dio en tv binnenkort zal wor
den ingezet. 

Inmiddels hebben wij kun
nen vaststellen dat de jongens 
van de nieuwsdienst m radio en 
tv met een bewonderenswaar
dige zin voor objektiviteit en 
onafhankelijkheid het hoofd 
hebben geboden aan de sindika
le en politieke druk, waaraan 
zij wekenlang bloot stonden. 
Als het goed is, mag het ook 
wel eens gezegd... 

STRiJDDAG 

De vier waalse strijdvereni-
gingen (Wallonië libre. Reno
vation wallonne, Mouvement 
liberal wallon en Mouvement 
populaire wallon) die een goed 
deel van de waalse parlements
leden groeperen, hebben beslo
ten om dertig mei uit te roepen 
tot een dag van strijd tegen 
wat zij noemen « de voor Wal
lonië en Brussel nadelige pun
ten in het plan Eyskens » 

We stellen eens te meer vast 
dat de waalse kleurpolitiekers 
meer lef hebben dan hun 
Vlaamse kollega's en dat zij de 
goede taktiek volgen om hun 
eisenprogramma — dat zij al
lemaal solidair onderschrijven 
— kracht bij te zetten. 

Voor Vlaanderen is het nood
lottig, dat de vlaamse kleurpo 
litici in de allereerste plaats 
partijmannetjes en slechts na
dien Vlamingen zijn. Zij ver
doen liever hun tijd aan het be
strijden van de Volksunie dan 
aan een poging om voor Vlaan
deren méér en beter af te 
dwingen. 

Met een week vertraging op de Italiaanse studenten, maar samen 
met de noorse veroordeelde van Leningrad, werd Vik van Bran-
tegem dan toch door de Russen vrijgelaten. Hij werd te Zaven-
tem (waar hij zijn aankomst voor het eerst in de geschiedenis 
van de luchthaven de Vlaamse Leeuw weerklonk) opgewacht 
door zijn advokaat mr. Herman Wagemans en door tal van stu
denten. Vik van Brantegem : « A Is het moet, doe ik het nog wel 
eens over ; de vrijheid en de menselijke waardigheid maken per
soonlijke inzet noodzakelijk ». 

De F.V.V.-top (Houga.rdy, Descamps en Vanaudenhove) reageerde nogal pozitief op het regerings-
plan, maar zit vreselijk in z'n maag met de verdeeldheid binnen de partij die straks op het kon-

gres wel eens voor spektakel zou kunnen zorgen. 

GEEN EUFORIE 

Een ogenblikje kon het er 
naar uit zien dat het plan Eys
kens voor de vlaamse C.V.P. 
een reuze-meevaller zou wor
den : de aankondiging dat de 
regering een globaal akkoord 
had bereikt en dat de brusselse 
agglomeratie daarbij niet zou 
worden uitgebreid, maakte stel
lig indruk in Vlaanderen. 

Sindsdien echter is de tekst 
van het akkoord in de pers ver
schenen en hebben de geïnte
resseerden zich een gefundeerd 
oordeel kunnen vormen. Van de 
euforie der allereerste dagen is 
er nog weinig te merken... 

De eerste reaktie van de 
vlaamse kuituur- en strijdver-
enigingen zijn trouwens zeer 
gerezerveerd. De V.V.B, waar
schuwde uitdrukkelijk tegen 
een euforie en somde een aan
tal van de onduidelijke of ge
vaarlijke elementen in het plan 
Eyskèns op. 

Binnen een paar weken, als 
de debatten goed aan de gang 
zijn en de regering verplicht 
wordt tot het verstrekken van 
nadere uitleg, zal van de good
will bij de vlaamse openbare 

mening nog maar weinig over
gebleven zijn. De huidige 
grendeltjes zullen al evenzeer 
verafschuwd worden als de 
vroegere grendels. 

T EN T 

Om een juist inzicht te krij
gen in de voor Vlaanderen ge
vaarlijke punten van het plan 
Eyskens, moet men best niet te 
rade gaan bij minister Tinde-
mans ; volgens deze excellentie 
is er immers geen vuiltje aan 
de lucht. 

Men luistere liever naar mi
nister Terwagne. In zijn ijver 
om het plan door de Walen te 
doen aanvaarden, verwijst Ter
wagne om de haverklap naar 
de toegevingen die de Vlamin
gen in de regering gedaan heb
ben. Het is een indrukwekken
de waslijst die Terwagne kan 
voorleggen. 

« Het is nuttig, in de leer te 
gaan bij zijn vijanden » zegden 
de Romeinen. Door eventjes 
bij Terwagne en de overige 
waalse ministers in de leer te 
gaan, krijgt men een treffend 
inzicht in het regeringsplan. 

Wie in een oorlogszuchtige tijd de vrede als het 
hoogste goed verkondigt loopt gevaar, ten minste 
voor een lafaard gescholden te worden. 

Een dergelijke tijd is misschien niet zoveel 
meer oorlogzuchtig als een andere periode, maar 
het is dan gewoon, algemeen aanvaard over oorlog 
te spreken al over de gewone manier om tegenstan
ders, om de anderen, eens een lesje te leren, om hen 
op hun plaats te zetten. Onze tijd is die zin hele
maal geen oorlogszuchtige tijd, want wie het aan
durft oorlog als niet zonder meer uitgesloten te be
schouwen, geldt al als een dwaze achterlijke, als 
een onverbeterlijke pessimist ! 

Maar in onze zo vredelievende tijd is het normaal 
geworden om « revolutie » te roepen. En als woor
den in een duidelijk verband gebruikt nog enige 
duidelijke betekenis hebben, betekent « revolutie » 
een gewelddadige omvorming van kleinere en gro
tere gemeenschappen. Wie de vrede in deze ge
meenschappen als het hoogste goed beschouwt is 
ook nu een lafaard en een reaktionnair. 

En zo ontstaat dan het paradoks dat in deze gene
ratie die ( terecht natuurlijk ! )de oorlog radikaal 
veroordeelt, roepen op geweldadigheid en onverbid
delijkheid in de revolutie een voorwaarde is om als 
echt vredelievend te worden erkend. 

Over de aankomst van Vik van Brantegem uit 

het milde vonnis 
Moskou gaf de B.R.T. een radio-aktueeltje. In het 
geheel van het zaterdagavondnieuws kreeg echter 
een mogelijk, een gepland, optreden van een of 
twee « dolle mina's » in Antwerpen toch wel meer 
belangstelling. We weten niet of het vraaggesprekje 
met Vik van Brantegem voorbereid was en of de 
verslaggever Vik misschien de gelegenheid wilde 
geven te vertellen hoe het nu eigenlijk zat met dat 
« milde vonnis » van één jaar dwangarlseid voor 
het « verstoren van de openbare orde ». Misschien 
hoopte de man ook op een antwoord als « ja. inder
daad, het was een mild vonnis ». Wat er ook van zij, 
van Brantegem gaf een degelijk en evenwichtig 
antwoord 1 

Scherper samengevat dan het werd uitgedrukt 
•was dit antwoord : in een onmenselijk streng re
giem was dit inderdaad een « mild vonnis », maar 
een « mild vonnis » was het dus niet. Iemand, van 
wie sommigen dit misschien niet zouden verwach
ten, maakte na de veroordeling van van Brantegem 
de scherpe maar juiste bemerking : eigenlijk zo« 
men moeten kunnen vergelijken. In Rusland be«» 
staat geen wet Lejeune ( vrijlating is mogelijk nd • 
een derde van de straf ) en dus één jaar daar staat 
gelijk met drie jaar hier. Wat « mag » men eigen
lijk allemaal doen voor drie jaar dwangarbeid ? In 
de duitse bondsrepubliek krijgt men in elk geval 
véél minder om de kanselier in het openbaar in hej ~ 
gezicht te slaan ! 

Onder een tiran die met een handbeweging over 
een mensenleven beslist is het een teken van mild
heid als men één enkel woord mag spreken. Toen 
nog de « gewoonte » bestond, de mensen die men 
niet kon uitstaan gewoonweg te laten vermoorden,' 
was het een teken van mildheid zwarte lijsten op-
te stellen van toekomstige bannelingen. 

Neen, beslist niet! We wensen geen kommunistisch-
milde vonnissen aan onze jonge vredelievende ge
weldenaars : met dié maat gemeten zou het wel 
eens véle jaren kunnen worden. 

NEMROD 
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HAAST EN SPOED 

In een interview met « Het 
Volle » verklaarde minister De 
Saeger dat hij, bij het opstel
len van het plan en de kaart 
der gemeente-federaties rond 
Brussel, geen tijd gehad heeft 
om gelijk wie te raadplegen : 
de karwei moest opgeknapt 
worden in de korte tijdspanne 
tussen de kabinetsraad van 
zondag en de voorlezing van 
het regeringsplan in het parle
ment. 

Zo weten we dus uit bevoeg
de mond, met welke voortva
rende spoed belangrijke din
gen werden afgehaspeld zonder 
dat er tijd overbleef om ook 
maar ergens een advies in te 
winnen. 

« Haast en spoed is zelden 
goed », zegt het spreekwoord. 
Dat is eens te meer het geval 
Inzake het regeringsakkoord. 
Over een zeer belangrijk punt 
<— de grondwettelijke bepaling 
inzake de taalwetgeving — is 
het regeringsakkoord totaal 
verward en onduidelijk ; zelfs 
de ministers weten niet wat 
deze tekst eigenlijk wil zeg
gen. 

Een nieuw België, gebouwd 
naar een dergelijke blauwdruk, 
zal vreselijk scheve muren heb
ben ! 

ZEEBRUGGE 

Er dreigt een nieuw waals 
offensief tegen het havenbe-
leid. Op 4 maart komen de 
waalse parlementsleden bijeen 
en tijdens die vergadering zal 
ook het havenbeleid op de kor
rel worden genomen. Vooral de 
uitrusting van Zeebrugge met 
een zeesluis van 125 duizend 
ton ligt de Walen zwaar op hun 
maag. 

uiteindelijk zal het wel uit
draaien op de eis om opnieuw 
enkele miljarden als kompensa-
tie te krijgen. 

Wedden dat de regering gun
stig zal beschikken over die 
eis ? 

DUURDER SPOOR 

Van a.s. zondag af gaat de 
prijs der spoortiketten opnieuw 
de hoogte in. Over de cijfers 

abonnementenslag 

De abonnementenslag blijft op volle toeren lopen. In 
de voorbije week kwamen weer flinke rezultaten binnen 
en het meest verheugende daarbij was, dat de arrondis
sementen die achteraan staan in het klassement ditmaal 
zorgden voor het leeuwenaandeel. De afstand tussen de 
kopgroep^ de middengroep en de staartgroep wordt 
week na week kleiner. 

Tot de kopgroep behoren tans Antwerpen, Brussel, 
Tongeren-Maaseik, Leuven, Mechelen, St Niklaas en 
Gent-Eeklo. Brugge, Kortrijk, Turnhout en Oudenaarde-
Ronse voeren de middengroep aan. 

We hebben verleden week de lijst gepubliceerd van 
de parlementsleden en partij raadsleden die zich verdien
stelijk gemaakt hebben in de abonnementenslag door 
minstens vijf nieuwe abonnenten te werven. In die lijst 
vergaten we een man, die nochtans niet van een formaat 
is dat gemakkelijk over het hoofd wordt gezien : Wim 
Jorissen. De lijst is trouwens deze week aangevuld met 
een nieuwe reeks namen : de parlementsleden Baert 
Lootens en Wannijn, de raadsleden Adang, Beenders, 
Henckaerts, Ritzen, Van Wichelen en Versyck. 

schijnt er verwarring te be
staan terwijl nog niet werd 
medegedeeld hoeveel de verho
ging voor de verschillende 
abonnementen zal bedragen. 
Om de pil te vergulden schermt 
men vooral met de verhoging 
van het plafond van de wedden 
der bedienden om van een so
ciaal abonnement te kunnen 
genieten. 

In plaats van ernstig werk 
van een sanering bij de 
N.M.B.S. te maken (o.a. door 
decentralizering) gaat men 
voort, de tekorten in di_ exploi
tatie bij de N.M.B.S. te verha
len op de verbruiker. Vooral 
hatelijk is de regelmatige ver
hoging der sociale en der 
schoolabonnementen, die op 
zich zelf trouwens een reuzebe
drag vertegenwoordigen en 
waar dus heel wat deficiet kan 
ingehaald worden. Van een re
gering die o.a. de limburgse 
mijnwerkers met de rug tegen 
de muur plaatste hoeft men 
zich over deze a-sociale politiek 
niet te verbazen. 

GORDEL VAN SMARAGD 

«De Standaard» had de fe
deraties van gemeenten rond 
Brussel waarmee Brussel-
Hoofdstad technische akkoor
den zou kunnen afsluiten beti
teld als «een gordel van sma
ragd », dichterlijk beeld, ont
leend aan « Max Havelaar » van 
Multatuli. Deze titel stichtte 
heel wat verwarring bij de 
brussele frankofonen, die er da
delijk iets verdachts achter 
zochten zonder ook maar de li
teraire achtergrond te kennen. 
Dat gebeurde o.a. op de B.S.P.-
partijraad te Brussel. Het duur
de een hele tijd vooraleer men 
Machtens en konsoorten kon 
diets maken wat «De Stan
daard » bleek bedoeld te heb
ben Of « De Standaard » behal
ve en dichterlijk toekomstbeeld 
met dit smaragden beeld ook 
aan de koloniale tijd, die voor 
de Vlamingen in het Brusselse 
nog steeds voortduurt, wou her
inneren, laten we in 't midden. 
Een binnenpretje heeft de fran-
kofone verwarring de Vlamin-
ge in elk geval bezorgd. 

Het hele geval tipeert tevens 
hoe de brusselse « frankofonie » 
totaal vreemd staat tegenover 
de nederlandstalige wereld. 

e jeeveedee ) Als de zaken een beetje redelijk blijven 
lopen, duurt het nog een dik jaar - om precies te zijn : vijf
tien maanden - vooraleer in Nederland parlementsverkie' 
zingen, de « grote verkiezingen » dus, worden gehouden. 
Onze niet altijd zo erg vooruitziende regering is, wat die 
verkiezingen betreft, nu eens wél « futuristisch » geiveest 
want ze heeft al 'n hele tijd geleden de juiste datum vastge» 
steld waarop de Nederlanders zich in 1971 naar de stembus 
zullen moeten begeven : de 26ste mei ( weeral géén zondag, 
want daar verzetten de protestanten in dit land zich tegen. )\ 
Maar we krijgen dit jaar wel twee « kleine verkiezingen », 
namelijk voor de gemeenteraden en voor de provincials 
staten, en omdat het nu eenmaal de landelijke politieke par-
tijen zijn die ook bij deze stembus-strijd een rol spelen, 
staat ons weldra een voorproef te wachten van het politieke 
gevecht van volgend jaar. 

Inderdaad werpen de verkiezingen van 1971 hun schaduio 
vooruit. Verwonderlijk is dit niet. Wat heeft zich immers de 
laatste drie jaar in Nedeland niet afgespeeld aan partijver-
nietiwing, aan pogingen tot bundeling, aan onderhandeling-
gen over stembusakkoorden, enz. Velen zouden van al dat 
gepraat en geschrijf nu wel eens iets waargemaakt willen 
zien Vandaar dat we voor de provinciale-staten-verkiezin-
gen van 18 maart e.k. in diverse provincies de kombinaties 
zien opduiken waarmee men volgend jaar in het groot, in 
landelijk verband dus, wil gaan opereren. 

• • • 

WIJ in 

nederland 

mllJli^J^^.^^l"'^'^ ^'^'^ P'^^s^^^ ! De St. MicMels fontein, die vroeger het ganse Brouckèrepleln do-
m^neerae, staat er vandaag maar magertjes bij tussen te twee buildings waaraan de namen C.d.P. 

V.d.B. en een geurtje verbonden zijn... 

Aan de ene kant is dit het zogeheten Progressief Akkoord 
(PAK), gesloten tussen socialisten, pacifistische socialisten 
en Radikalen, aan ds andere kant het verbond tussen de 
drie grote kristelijke partijen : Katolieke Volks-Partij, Anti-
Revolutionaire Partij en Christelijk-Historische Unie. Al 
meerdere keren hebben wij in deze korrespondentie uit Ne-
Nederland over deze twee blokken geschreven. Mogelijk 
herinnert de lezer zich dat ze slechts moeizaam tot stand 
kwamen, dat er nog heel wat slagen om de arm gehouden 
worden en dat de jonge partij Demokraten '66, die nauwe
lijks opgericht, met 7 man in het parlement verscheen, wei
gert zich bij één van de tuiee kombinaties aan te sluiten. 
_ Wij zullen daar op deze blokvorming ditmaal niet nader 
ingaan. Interessanter is echter het tegenovergestelde ver
schijnsel waarvan we de laatste dagen in de nederlandse po-
Ijtiek getuige zijn, namelijk het dreigende uiteenvallen van 
de Partij van de Arbeid. In deze op één na grootste partij 
van het land ( gemeten naar het aantal kamerzetels ) is van 
lieverlee een ontbindingsproces op gang gekomen dat de af
gelopen week kulmineerde in de vorming van een geheel 
nieuwe partij die zich noemt : « Demokratische Socialisten'». 
Ze bestaat vooralsnog uit merendeels oudere leden van de 
PvdA. die het moeilijk kunnen verkroppen dat meer radi-
kaal gezinden - en ze denken daarbij aan de groep Nieuw 
Links - een belangrijke invloed hebben gekregen in de zich 
nog altijd socialistisch noemende partij van figuren als 
Drees, Den Uyl, Vondeling, enz. 

We schrijven met opzet : zich socialistisch noemende, om. 
dat men werkelijk met een lantarentje zou moeten zoeken 
naar echte socialistische trekken in de PvdA. Van een partij 
die zich, kort na de laatste oorlog, prezenteerde als opvolg-
ster van de vroegere Sociaal-Demokratische Arbeiders-Par» 
tij ( S.D.A.P. ) , is de PvdA immers geleidelijk een alge-
mene volkspartij geworden met een gezicht dat in lang niet 
alle opzichten progressief genoemd kan worden. Nochtans 
hieven de meeste oudere socialisten in deze partij veel her-
kennen van wat hen zo'n 35 jaar geleden voor ogen stond, zij 
net dan in de tijd van de « politionele aktie » in Indonesië 
en wanneer ingrijpende ekonomische maatregelen door de 
regering werden getroffen, toch duidelijk vervreemdings
verschijnselen te bespeuren vielen. 

De opkomst van Nieuw Links heeft deze vervreemding on
getwijfeld versterkt. En het merkwaardige is dat, hoe na^ 
drukkelijker Nieuw Links ging steunen op ideeën die inder
daad uit de socialistische hoek kwamen, des te sterker het 
verzet van de ouderen werd. Zo groeide vorig jaar al een be
weging die zich « Demokratisch Appèl » noemde en die 
steeds maar stelling nam tegen het volgens haar ondemo-
kratische optreden van Nieuw Links. Tans heeft die stro
ming een uitweg gevonden in een nieuwe partij. Voorlopig 
bestaat het ledental in hoofdzaak uit ontevredenen die op 
lokaal niveau niet opgewassen zijn tegen de groeiende in
vloed van Nieuw Links. Maar de kans lijkt niet gering dat 
veel ouderen zich bij de nieuwe partij gaan aansluiten. Zij 
zijn het immers die in Nieuw Links louter en alleen maar 
extremisme zien. Zij verwijten de jongeren dat dezen terug
keren naar anarcho-sindikalistische opvattingen van zestig 
gaar geleden, terwijl het de nieuwe generatie er eerder om 
te doen is een begrip als solidariteit in de partij een wezen
lijke inhoud te geven. Bovendien beweren de « Demokrati
sche Socialisten » dat Nieuw Links de hele bestaande maat
schappelijke orde wenst te vernietigen om daarna, zoals zij 
zeggen, « op de puinhopen een sociaal droompaleis op te 
bouwen » 

De afgelopen week heeft zich over dezs tegenstelling een 
veelbesproken schriftelijk debat ontwikkeld in het dagblad 
« Het Parool » tussen het tweede-kamerlid Frans Goedhart 
een « Demokratisch-Appèl yt-man, en partijvoorzitter Anne 
Vondeling. Deze laatste was volgens ons winnaar met grote 
puntenvoorsprong. Maar juist nu de gemeenteraadsverkie
zingen naderen ( 3 juni ) . zullen op lokaal niveau de tegen
stellingen loeer zodanig aangescherpt tuorden dat de nieuwe 
groepering van afgescheiden PvdA-mensen heel wat aanhan
gers kan verkrijgen. . 

Het is daarom dat het voorproefje van de « grote verkie
zingen » wel eens een flinke verschuiving in de partijver-
houdingeri teweeg zou kunnen brengen. Waarbij nog komt 

V t "••'"'** *" ^^ Kamer aangenomen af schaffing' van de 
verplichting om te komen stemmen, ook van de verplichting 
om te komen stemmen, ook van grote invloed kan zijn op 
de uitslag. Er zijn daarom spannende mnnnden aangebroken 
voor de nederlandse binnenlandse politiek ! i 



WIJ 

PARLEMENTAIRE KRARBELS 

in de kamer 
De bespreking van de « globale, tota

le unanieme » mededeling van de rege
ring — zoals de premier het stuk in zijn 
hoogdravende.stijl noemde — is niet tot 
een groot debat uitgegroeid. 

He t betrokken paneel zat vooraan op 
één bank : Eyskens, plechtstatig met 
een paar vingers in zijn vestzakje, Ter-
wagne de waalse minister voor de ge
meenschapsbetrekkingen pafferig en 
een tikkeltje olijk, zijn kollega Tinde-
mans doodernstig als steeds, en op de 
hoek de waalse vice-premier Cools, aan
trekkelijk en voorzien van een rekla-
me-glimlach. Van Eynde kwam wagge
lend aanzetten, schuddend met al zijn 
toebehoren ; na hem stevende ook De 
Saeger binnen, zijn grijze kop hoog 
rechtoD in de lucht. 

De P.V.V.-er Piron kwam als belang
rijkste oppozitieleider het eerst aan het 
woord. Aanvankelijk was er belangstel
ling voor de stem van de P.V.V., omdat 
haar houding voor het verder verloop 
van de grondwetsherziening bepalend 
kan zijn. Gaandeweg sloeg de aandacht 
over in volslagen onverschilligheid. Pi
ron praatte om het stuk heen, kennelijk 
beducht noch de Vlamingen noch de 
Walen noch de op hol geslagen Brusse
laars in zijn partij voor het hoofd te 
stoten en vooruit te lopen op het aan
staande partijkongres. De C.V.P.-woord-
voerder Van Elslande hield zich op de 
vlakte en voorzag zich voorzichtig van 
een slag om de arm. wou zich niet vast 
leggen op bindende uitspraken vóór rj 
de wetteksten zouden voorliggen. 

Frans van der Eist stelde met genoe
gen vast dat de regering de unitaire 
staat heeft afgeschreven. De federalis
ten krijgen gelijk in hun kritiek op de 
eenhei disstaat. Spreker verheugde zich 
in de federalizerende tendens die in de 
regeringsmededeling tot uiting komt. 
De kultuurraden zijn een vooruitgang ; 
e- is echter geen eigen fiskaliteit voor
zien, zodat echte kultuurautonomie er 
nog niet komt. Hij kantte zich» tegen 
speciale meerderheden, waardoor het 
Vlaams numeriek overwicht vervalt. 
Spreker verzette zich tegen de grendel 
van de dubbele meerderheid zoals zij in 
artikel 23 werd aanvaard. Hierdoor wor-

. • Een wetsvoorstel van volksvertegen
woordiger Vansteenkiste tot wijzi-

( ging van het model van kiezerslijst 
werd in overweging genomen. 

, • Volksvertegenwoordiger Van der 
Eist vertolkte het standpunt van de 
Volksunie tijdens het debat over de 
mededeling van de regering over de 
grondwetsherziening. 

• Senator Ballet nam deel aan het de
bat over de rijksuniversitaire centra 
te Antwerpen en te Bergen. 

• Senator Jorissen kwam tussenbeide 
in het debat over de pensioentoestand 

den taalkaders in het leger onmogelijk 
en de verbetering van de werking van 
de Vaste Kommissie voor Taaltoezicht 
eveneens. Hij wees de alarmbel af, zo
als zij in haar nieuwe vorm kan worden 
ingevoerd. Argwanend stond hij tegen
over de instelling van drie gewesten, 
waarvan de afbaking niet wordt mee
gedeeld. De woordvoerder van de Volks-
uniefraktie vreesde dat het een vooraf
beelding is van het federalisme met 
drie. waarvan de Volksunie en geheel 
de Vlaamse gemeenschap niet wil we
ten. Het voorstel in zijn geheel is on
aanvaardbaar voor de Volksunie. Deze 
partij zal blijven ijveren voor een vol
waardig en eerlijk federalisme met 
twee. 

Périn, de waalse havik van het F.D.F.-
Rassemblement wallon was in een ra
zend humeur. Hij zag er vervaarlijk uit 
met zijn kale perkamenten schedel, zijn 
ingevallen gezicht, zijn schriele figuur 
en zijn gebogen houding. Hij verkondig
de met schrille neusstem Cassandra-uit-
spraken. Wij vonden hem bepaald on
kies toen hij , azend op wat goedkoop 
(en zó vervluchtend) sukses de liefdes
verhouding van zijn ouders er meende 
aan te pas moeten brengen. Replikerend 
op een uitspraak van Van der Eist zei 
hij, dat hij een vreselijke bekentenis 
moest doen. Hij verklaarde dat zijn 
moeder een Vlaamse was en door de 
Walen werd verdrukt , vooral door de 
liefde van zijn vader, waarui t hij dan is 
geboren. Een spotter op de Volksunie-
banken zei halfluid, dat het rezultaat 
toch maar een misbaksel was. Wij wa
ren verbaasd dat er bij de Walen zoveel 
gelach was. Hebben zij zich dat geïl
lustreerd voorgesteld ? Wij schijnen 
niet van een antenne voorzien te zijn 
om de fijne trill ingen van deze waalse 
humor op te vangen. Scherpzinnig leg
de Perin eèn paar bedrieglijke voorstel
lingen bloot, waarmee hij zich een duel 
op de hals haalde met de w^aalse minis
ter Terwagne, die zich persoonlijk ge-
vizeerd voelde. Duel dat Per in trou
wens glansrijk won. Op bepaalde mcn 
menten werd hij grof en beledigend 
voor de waalse ministers. Van Eynde, 
die zijfi onbedaarlijke praatzucht niet 
kan bedwingen, meende ook tussenbei
de te moeten komen. Slecht bekwam 
het hem. Hij werd met één (uiteraard 
linker) direkt onmiddellijk uitgeslagen, 
zodat hij er rood van aanliep. Later 
ging hij opnieuw tegen het vilt, ditmaal 
door een oplawaai Van Mundeleer. Bij 
al de dwaze onderbrekingen die Van 
Eynde steeds meent te moeten leveren, 
blijft de B.S.P.-voorzitter Collard altijd 
onbewogen voor zich uitkijken, zonder 
één blik of knikje van instemming voor 
zijn rumoerige en lawaaierige onder
voorzitter. 

Eyskens was vlak en vermeed klare 
. uitspraken op netelige vragen. Van den 

Boeynants was moedig door zich van de 
franstalige Brusselaars te distanciëren, 
ook al weet hij dat het hem bij de ge
meenteverkiezingen s temmen zal kos
ten en de burgemeestersjerp voor Brus
sel verder uit zijn bereik raakt . 

Hugo Schiltz vocht de besluitvorming 
aan in de sociale sektor. Hij noemde het 
sanhedrin van de sociale par tners onde-
mokratisch en verweet de parlementa
riërs uit de drie traditionale partijen 
dit zomaar te ondergaan. Hij bracht kri
tiek op het onoverzichtelijke industrie
beleid als gevolg van de versnippering 
over verschillende organen. Hij kloeg 
het gebrek aan van kontrole op bank-
kommissie en andere organismen. Spre
ker bestreed de scheeftrekking sinds 

van sommige Weduwen. Dezelfde se
nator diende een wetsvoorstel in tot 
wijziging van het wetboek van de 
met de inkomstenbelastingen gelijk
gestelde belastingen. 

• Senator Bouwens stelde een monde
linge vraag aan de minister van Ver
keerswezen over de bescherming 
van het natuur- en vogeirezervaat te 
Lichtaart. 

• Senatoren Persyn en De Paepe dien
den een amendement in bij het wets
ontwerp tot wijziging van het wet
boek van de met de inkomstenbelas
tingen gelijkgestelde belastingen. 

1966 van de staatstussenkomsten ten 
voordele van Wallonië. Hij zei dat de 
regering « gouden » raffinaderijtorens 
bouwt te Feluy. Hij kwam op voor de 
vestiging van nieuwe bedrijven, daar 
waar arbeidskrachten voorhanden zijn. 
Hij bepleitte het toekennen van staats
steun aan ondernemingen, afhankelijk 
te maken van het bestrijden van hinder 
en de vri jwaring van het leefmilieu. 

In een korte tussenkomst pakte Vic 

in de senaat 
De Senaat begon deze week met een 

reeks kleinere wetsvoorstellen en klei
nere wetsontwerpen. 

Het eerste betrof een wetsvoorstel 
tot verlenging met een jaar van de man
daten van de leden van de raden van 
beheer van de rijksuniversitaire centra 
te Antwerpen en te Bergen. Dit was 
voor senator Poma de gelegenheid om 
te protesteren tegen de samenstelling 
van de raad van beheer van het Rijks-
universitair Centrum te Antwerpen die 
o.m. uit zes leden uit politieke kringen 
bestaat, nl. uit drie C.V.P.-ers en uit-
drie B.S.P.-ers, met uitsluiting van de 
P.V.V.-ers. 

Senator Ballet kloeg hetzelfde feit 
aan om het weren van de V.U.-ers aan 
de kaak te stellen. Hij viel hierbij de 
Vlaamse B.S.P. aan die nu wel machts-
pozities wil bezetten in de raad van be
heer maar die — op uitzondering van 
burgemeester Craeybeckx — nergens te 
bespeuren viel toen de kastanjes uit het 
vuur dienden gehaald om de oprichting 
van het R.U.C.A. af te dwingen. 

De P.V.V. onthield zich bij de stem
ming, de V.U. stemde voor. Alleen se
nator Ballet onthield zich om te ver
klaren dat de V.U. voorstemde om de 
uitbouw van Antwerpen te bevorderen, 
maar dat hij zich onthield om nog eens 
te protesteren tegen het onzuiver poli
tiek spel. 

Daarna kwam het wetsvoorstel van 
senator Jorissen aan de beurt, voorstel 
om de belasting ingevoerd in 1965 op 
een gedeelte van de landbouwvoertui-

• Kamerleden Wouters, Schiltz en 
Anciaux hielden een tussenkomst tij
dens het debat over de begroting' van 
Ekonomische Zaken. 

• Senator Ballet nam deel aan het de
bat over de begroting van Buiten
landse Zaken, terwijl senatoren van 
Haegendoren en Vandeweghe tus
senbeide kwamen inzake technische 
bijstand en ontwikkelingshulp. 

• Schriftelijke vragen werden gesteld 
door volksvertegenwoordigers Bel-
mans, Coppieters, Mattheyssens, Ras-
kin. Babyion, Schiltz, Sels, Wannyn, 
Vansteenkiste, De Facq, Anciaux en 
door senatoren Bouwens, Ballet, van 
Haegendoren, Jorissen, Persyn, Die-
pendaele, Hardy, Elaat en Baert. 

Anciaux minister Leburton aan over 
zijn voornemen de franskiljonse Ekono
mische Raad voor Brussel te installeren. 
De minister heeft alleen van dit initia
tief afgezien onder vlaamse druk. 

Leo Wouters ontleedde de aktivitei-
ten van de ministers van Ekonomische 
Zaken en Streekekonomie. Hij bestreed 
de pariteit in de kredieten voor streek-
ontwikkeling. Spreker wees op de dub
belzinnige houding van de regering in
zake kolenbeleid. Hij bepleit te maxi
male lonen voor de mijnwerkers en ver
dedigde hun recht op eerlijke voorlich
ting over hun toekomst. Tot slot deed 
hij een dringende oproep tot rekonver-
sie van de getroffen streken. 

Nik Claes. 

gen opnieuw af te schaffen. Senator Jo
rissen had het voorstel reeds een eerste 
maal ingediend in 1965 zelf. Hij werd 
toen gevolgd door de C.V.P. en verkreeg 
dat de belasting op de landbouwvoer
tuigen aangekocht voor 1 juni 1965 weg
viel tot 31 december 1969. Zijn n ieuw 
voorstel tot afschaffing van deze be
lasting werd tans weer gevolgd door 
een ontwerp van de minister, dat nu 
de belasting voor goed afschaft voor 
de voertuigen aangekocht voor 1 juni 
1965. 

De senatoren Persyn en De Paep dien
den hierbij een amendement in om het 
voorstel Jorissen te hernemen oni ook 
de voertuigen aangekocht na 1 juni 1965 
van die vrijstelling te laten genieten. 
Het ontwerp van de minister werd al
gemeen aangenomen. Het voorstel Jo 
rissen werd gesteund door het F.D.F.-
R.W. omdat de R.W.-er Stroobants zelf 
een landbouwer is uit Waals-Brabant 
(zijn ouders waren Vlamingen). De 
P.V.V. stemde tegen, behalve een paar 
vlaamse P.V.V.-ers die pas op het einde 
begrepen waarover het ging en die het 
amendement Persyn goedkeurden in te
genstelling met hun stemming over het 
voorstel Jorissen ! Van de P.V.V. als 
verdediger van de landbouw gesproken. 
Een paar maanden geleden stemden ze 
ook tegen het voorstel Jorissen voor ge
lijke kindervergoedingen voor de zelf
standigen en boeren met de loon- en 
weddetrekkenden. 

Daarna was het de b e u r t aan het wets
voorstel van de P.V.V.-er Pol De Clercq, 
dat voorstelde dat de weduwen van 
voormalige incivieken niet zouden be
nadeeld worden voor de jaren die hun 
voormalige echtgenoten in de gevange
nis zaten. 

Senator Jorissen maakte handig ^ -
bruik van dit "voorstel om en de P.V.V. 
en de C.V.P. in een moeilijke pozitie te 
drijven. Dit voorstel, betoogde hij , geeft 
een knak aan de legende dat de P.V.V. 
altijd tegen amnestiemaatregelen ge
kant is. Hij maakte van de P.V.V.-ers 
tot hun eigen verveling voorstanders 
van amnestiemaatregelen. Zij konden 
niet reageren zonder hun zes partijge
noten-indieners te verloochenen. Ander
zijds plaatste hi j de C.V.P. met de rug 
tegen de muur. « Gij moet tans niet 
bang zijn voor P.V.V.-demagogie », zei 
hij, « nu het voorstel van hen komt ». 

De C.V.P. zat lelijk verveeld maiir 
steunde niettemin het voorstel niet. De 
V.U. steunde het voorstel, naast de helft 
van de aanwezige P.V.V.-ers ; Daems, 
De Baer, Paul De Clercq, De Grauw, 
Gillet, Poma, Reuter en Van der Poor
ten. Ook de R.W.-er Stroobants s temde 
voor. Daarentegen stemden de volgende 
P.V.V.-ers tegen : Ansiaux, CoUin, Cu-
velier. Ferret , Hougardy, Maisse, Mo-
reau de Melen, Snyers d'Attenhoven. 
De socialist Dequeecker stemde tot ve
ler verbazing tegen, samen met al zijn 
partijgenoten. 

Het gevolg was echter dat achteraf 
jde koppen bij elkaar gestoken werden 
om toch op de een of andere wijze iets 
te doen, nu ter zake P.V.V.-oppozitie 
moeilijk zal vallen. Het was zeer han
dig werk van de V.U. om een bres te 
slaan in het front van de amnestiebe
strijders. 

Het wetsontwerp op het kamperen 
werd met algemene s temmen goedge
keurd. 

Nadien begon de Senaat met de be
groting van Buitenlandse Zaken. De 
eerste rede van meer dan een uur kwam 
van de luikse socialistische federalist 
Dehousse. Van B.S.P.-zijde sprak ook 
nog de gentse socialist Elie van Bogaert, 
die tot het kleine groepje vlaamse so
cialistische intellektuelen van de Senaat 
behoort, samen met de Antwerpenaren 
Calewaert en Rombout. 

Senator Ballet sprak over de kansen 
van de toetreding van Groot-Brittanië 
tot de Euromarkt . over de gedurfde 
maar gevaarlijke toenaderingspolitiek 
van Brandt, over de wapenleveringen 
van Frankri jk aan het Midden-Oosten 
en aan Spanje, over het feit dat de Ver
enigde Staten zich geleidelijk losmaken 
van Oost-Azië en van West-Europa en 
zo nodig kernwapens zou inzetten voor 
onze verdediging. Senator Ballet eiste 
verbod van wapenleveringen aan een 
van de strijdende kampen in het Mid
den-Oosten en kloeg de schuldigen aan 
die verantwoordelijk zijn voor de onder
gang van Biafra. Ten slotte vroeg hij 
uitleg over de radiozender van de Shape 
en de Navo te Evere. 

Over het verder verloop van de be
spreking schrijven we volgende week. 

ONZE 

PARLEMENTSLEDEN 

STAAN HUN MAN 
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De eerste lijst van het Noodfonds Limburg, die hieronder 

verschijnt, sluit af met een bedrag van bijna 150 duizend, 

waarvan 41 duizend binnengekomen zijn van onze lezers 

op de eerste dag dat de stortingen mochten worden ver

wacht. We hebben met heel veel vreugde kunnen vaststel

len dat solidariteit voor onze lezers alvast geen ijdel woord 

Is. Natuurlijk gaat de aktie verder : wat tans binnenkwam, 

is nog maar een voorproefje. We blijven stortingen ver

wachten op prk. 1476.97 van de Volksunie, Voldersstraat 

71 te Brussel, met vermelding op de keerzijde van het 

stortingsstrookje « Noodfonds Limburg ». Zoals we vorige 

week reeds zegden, zal te zijnen tijde in ons blad meege

deeld worden op welke wijze het geld wordt besteed De 

nood die nog een hele ti jd in etteliike limburgse arbeiders

gezinnen zal heersen, gaat ons allen aan I 

NOODFONDS 
LIMBURG 
Van Driessche Adrïaan, 
Haal ter t 
« Wie helpt, wordt gehol
pen », G H., Gent 
V.N., Mechelen 
Verhaegen Lode, Borger
hout 
Claykens Willy, Brus
sel 4 
J.M., Antwerpen 
Venken-Poelmans, Scho
ten 
Olaerts R., Genk 
«Arbeiders, wees soli
da i r» , CJ . , De Panne 
Beyens Arthur, Herselt 
« Achter Siegers ! », 
F D.S., Rustoord Puurs 
Govaerts Gaston, St 
Truiden 
Engelbeen F., Ekeren 2 
BM., Zaventem 
Ampe A., Brugge 
J .VH. , Kortr i jk 
Naamloos, Vilvoorde 
« Proficiat voor uw 
prachtstri jd tegen het 
gemeenschappelijk front 
van patroons, vakbonden 
CJI regermg ! », A R., Lo-
keren 
Arme student, H.R Lo-
keren 
Vercauteren R a o u I, 
Gentbrugge 
Van Den Driessche Jan, 
Dilbeek 
De Schrijver Frans, le-
kelgem 
Ronge Reimond, Brus
sel 8 
Hendrickx Frans, Schil
de 
Deruyter Christ., Malde-
gem 
I .B . Genk 
De Grom Richard, Welle 
Naamloos, Brugge 
S.C.J.J, Deurne 
Rd. R., Deurne 
Uytterhoeven F r a n s 
O.L.Vr. Waver 
J.V.D. St Martens-Latem 
Lommeien Juul, Grim
bergen 
Florens Jan, Gellik-La-
naken 
Debeuckelaere A., Nino-
ve 
M.B, Opglabbeek 
Van Iseghem J., Brugge 
Dö IVTpp'ïI'pr Tï̂ TipHa TTPT-

dersem 
Volksunie Oostende 
Pensaert Desire, Meche
len 
Vlaams Huis «Were-Di», 
Zwljndrecht 
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Volksunie Zwijndrecht 
« Met gelukwensen voor 
het initiatief», R.M., 
Bree 
Duprez A., Bellegem 
« In houe trouwe, » J.L., 
Gent 
J B , Hasselt 
Vanderplaetse E., Tielt 
P.D., Aartselaar 
« Broederlijk Delen », 
L.R., St Truiden 
Volksunie Denderhou-
tem 
Dr. Ballet, Antwerpen 
Danhieux Norbert, pas
toor Vossem 
Naamloos, Hoogstrater 
G B ,Metsteren, St Trui
den 
J.B., Metsteren, St Trui
den 
«Tegen waals groot-ka-
pital isme», Naudts Cle
ment, Gent 
Naamloos, Kortr i jk 
« Mijnwerkers en werk
lieden, verenigd blijft ge 
s te rk» , E.A F. Voort-
mans. Eisden-Mijnen 
Vandeputte J o a n n a , 
Brussel 4 
Van een gehandikapte. 
St Truiden 
Vanderlinden Adhemar, 
Mechelen 
F Coupe-Casters, Moer-
beke-Waas 
Mevr. Blonde, Booischot 
Volksunie Heist-op-den-
Berg 
Claes P., Boom 
E Roep-Van Damme, 
Kapellen 
N C , Kapellen 
Van Campenhout E., Vil
voorde 
Cobbaert A , Schaarbeek 
L Var Overstraeten en 
Van Hastel, postmannen 
Brussel 2 
Vantilborgh T., Wilrijk 
(omhaling op verjaar
dagsfeest familie Vantil
borgh) 
Vermaelen F., Antwer
pen 
R M , Middelkerke 
Van Dooren F., Wemmei 
Vanwege een oud-Verdi-
naso 
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41065 
Parlementsleden 100 000 
Redaktie 5 000 

Algemeen totaal 146 065 

zaterdag te ontwerpen 

E. P. STRACKE 
GROOTSE 
UITVAART 
MET 
OFFICIEEL 
EERBETOON 
DAT 
ECHTER 
JAREN 
TE 
LAAT 
KWAM 

Pater Stracke heeft een 
indrukwekkende uitvaart ge
kregen. Alles wat naam en 
faam heeft in de vlaamse 
kuituur- en strijdverenigin-
gen was aanwezig. De Volks
unie was vertegenwoordigd 
door een grote afvaardiging 
zowel van de parlements- De antwerpse jeugd bij de dode. 

I I mr 1 niitir'"' 'T. i. 

frakties als van partijraad 
en partijbestuur. Burgemees
ter Craeybeckx, Arthur De 
Bruyne, Karel Dillen en dr. 
Jungerhans wisten in tref
fende woorden de gestalte 
op te roepen van de man, 
die bij zijn dood algemeen 
als een proteet van de 
Vlaamse bewustwording 
werd betiteld. Onder de tal
loze bloemenkransen viel die 
van Wies Moens op, afwezig 
op deze uitvaart omdat hij 
nog in ballingschap moet le
ven .. 

Er werd pater Stracke bij 
deze uitvaart ook officiële 
eer bewezen. Enerzijds heeft 
on dat verheugd, omdat het 
een blijk van gestegen 
Vlaams zelfbewustzijn is. 
Anderzijds blijft het tergend 
te moeten vaststellen dat de 
man die op ministerieel ver
zoek begraven werd op het 
antwerps erepark en die een 
redevoering van de burge
meester op zijn uitvaart 
kreeg is moeten sterven om 

enige vorm van officiële er-
erkenning en waardering te 
krijgen Bij zijn leven werd 
hij niet alleen geplaagd ver
volgd en gekerkerd door het 
officiële België • ook het of
ficiële Vlaanderen schoot 
schromelijk tekort tegenover 
deze uitzonderlijke figuur, 
wier verdiensten door nie

mand werden ontkend maar 
die de « fout » bedreef, door 
dik en dun een overtuigd na
tionalist te zijn. 

Men heeft gezegd en ge
schreven dat het een schande 
was dat Verschaeve slechts 
kapelaan in een klein dorpje 
kon worden ; het is een even 
grote schande dat geen enke
le akademie of geen enkele 
universiteit Stracke een titel 
waardig heeft geacht. Ook 
op deze kleinheid is het 
woord « arm Vlaanderen » 
volkomen toepasselijk 

De uitvaart heeft mis
schien dan toch iets goed ge
maakt. Maar ook zonder het 
officieel vertoon zou het een 
koninklijke begrafenis zijn 
geworden. Met als hoogte
punt het roerend moment 
toen in de kerk na de kom-
munie, het Stracke-gedicht 
van Wies Moens werd voor
gedragen • het besef van de 
grote aanwezigheid die 
Stracke geweest is en blij
ven zal, was bijna tastbaar. 
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ACHTER DE HOOGGESTEMDE IN
HOUD EN TOON VAN NIXON'S 
'BOODSCHAPPEN AAN « DE AMERI
KAANSE NATIE » EN AAN DE WE
RELD GAAN PROZAÏSCHER EN 
N U C H T E R D E R OVERWEGINGEN 
SCHUIL. OOK AL GAAN DEZE BE
DENKINGEN NIET ALTIJD UIT VAN 
DE AMERIKAANSE PREZIDENT AL
LEEN. FEIT IS NOCHTANS DAT 
NIXON ER NAAR STREEFT, DOOR 
EEN VERMINDERING VAN HET 
AANTAL AMERIKAANSE SOLDA
TEN DE GATEN TE STOPPEN DIE 
IN DE AMERIKAANSE BEGROTIN
GEN TE VOORSCHIJN ZIJN GEKO
MEN EN ER TEVENS VOOR ZORGT 
EEN BETER EVENWICHT TE BE
REIKEN TUSSEN DE UITGAVEN, 
BESTEMD VOOR BUITEN- EN VOOR 
BINNENLANDS GEBRUIK. DAT HET 
AMERIKAANS STREVEN NAAR DIT 
EVENWICHT ZICH NIET BEPERKT 
TOT EEN VERMINDERING VAN DE 
AMERIKAANSE MILITAIRE AAN
WEZIGHEID IN ZUID-OOST-AZIE 
DOCH OOK ELDERS, BLIJKT UIT 
HET VERZOEK VAN EEN MEERDER
HEID VAN SENATOREN, DE AMERI
KAANSE TROEPENSTERKTE IN 
WEST-EUROPA TE VERMINDEREN. 

GO 

Eenenvijftig senatoren van de hon
derd leden tellende amerikaanse senaat 
hebben inderdaad een voorstel in die 
zin ingediend: dat is de volstrekte meer
derheid. De vraag die reeds lang in de 
lucht hing, is dus officieel aan de orde 
gesteld, wat meteen het onbehagen ver
klaart in Navo-kringen. Daar stelt men 
zich toch de vraag, of een vermindering 
v.n de amerikaanse troepensterkte — 
tans geschat op 310 duidend man — het 
reeds verstoorde militaire evenwicht 
tu«sen West- en Oost-Europa niet nog 
meer zal verstoren. Het is immers zo 
dat bij alle bewapening en alle militaire 
integratie in West-Europa, de westeuro-
pese kracht, vergeleken met die van de 
Sovjet-Unie (de veronderstelde onbe-
trou">'baarheid van de kommunistische 
satellietstaten op de koop toe genomen), 
volstrekt ontoereikend is. 

Dit streven naar vermindering wordt 
ingekleed met een verwijzing naar een 
politieke en zelfs ekonomische veran
dering. Het heet dat Amerika voortaan 
zijn we.^ïteuropese bondgenoten als ge
lijkberechtigde partners wenst te be
handelen, dat de tijd van het « bemoe-
deren » voorbij is. Dat was de eerste 
aanloop. Later kwam daarbij dat de 
westeuropese landen meer en meer op 
eigen benen konden staan en daaruit 
ook het passend besluit moesten trek
ken, des te meer daar men de begren
zing van de macht, ook van de machtig
ste staten, moest erkennen. 

Er wordt nu wel een restriktie ge
maakt voor West-Europa, Amerika's 
« rustigste en meest betrouwbare bond
genoot », die door de oorlogen in Azië 
en het Midden-Oosten en door een 
kwarteeuw statu quo in Europa zelf ook 
een beetje « Amerika's vergeten bond
genoot » is geworden. De amerikaanse 
regering en amerikaanse parlements-
kringen geven inderdaad te verstaan. 

1^ U^ ^\ 

dat ze wel zouden bereid zijn, niet tot 
vermindering van de amerikaanse troe
pensterkte in West-Europa te zullen 
overgaan, op voorwaarde dat de betrok
ken staten alle kosten die door het ame-
rikaans militair verblijf ontstaan in ei
gen valuta zouden dragen, zodat de ame
rikaanse schatkist alleen nog de zuivere 
dollar-uitgaven zou moeten dragen. Dit 
wil met andere woorden zeggen dat 
Amerika wel bereid is de soldaten, hun 
uitrusting en hun bewapening te leve
ren, maar dat de andere uitgaven ten 
laste der partners vallen. Door speciale 
overeenkomsten was men er reeds in 
geslaagd de amerikaanse deviezenver-
plichtingen te verminderen, doch dat 
had alleen invloed op de amerikaanse 
betalingsbalans, niet op de amerikaanse 
begroting. Met de tans voorgespiegelde 
regeling wil Amerika ook de last van 
de amerikaanse troepen in Europa in de 
begroting verminderen. 

Gelijklopend met deze pogingen tot 
een budgetaire sanering, waarbij Ame
rika de werkelijke vermindering van 
zijn troepenpotentieel in West-Europa 
als stok achter de deur houdt voor het 
geval de westeuropese landen niet nog 
dieper in de zak schieten (want ze dra
gen immers reeds nu financieel bij), is 
er het polsen van de Sovjet-Unie om 
aan de overzijde met een evenredige 
vermindering in te stemmen. Op het 
eerste gezicht lijkt dit voorstel voor de 
Sovjets welkom te zijn, gezien de situa
tie in het Verre Oosten en de feitelijke 
garantie van het Westen na hun inval 
in Tsjecho-Slovakije. Een troepenver
mindering aan de andere kant van het 
nu al wat minder dichte ijzeren gordijn 
zou voor West-Europa ook de beste en 
de goedkoopste oplossing zijn in de 
moeilijke keus waarvoor het sinds de 
jongste amerikaanse wensen is ge-

DEZE WEEK 
IN DE WERELD 

• Akkoord tussen Pankov en Bonn om 
op 2 maart a.s. aan topoverleg tussen 
Oost- en West-Duitsland te beginnen. 

• Zwitsers passagiersvliegtuig op weg 
naar Israël ontploft. Alle 47 inzitten
den om het leven gekomen, Ontplof
fing in Oostenrijks vliegtuig dat ech
ter te Frankfort kon landen; de ara-
bische daders van deze aanslag aan
gehouden. Naar aanleiding daarvan 
dringt Israël op een internationale 
regeling tegen de toenemende anti-
israëlische luchtterreur aan. Ver
scherpte veiligheidsmaatregelen in 
verscheidene westeuropese luchtha
vens. 

• Zwitserland stelt wereldkonferentie 
over de luchtveiligheid voor. 

• Vatikaans verzet tegen een echt-
scheidingswet bemoeilijkt de vor
ming van een nieuwe regering in 
Italië. 

• Na dagenlange spanning en na de 
terugkeer van Jasser Arafat uit Mos
kou bereiken koning Hoessein en de 
Palestijnse verzetsorganizaties een 
nieuw akkoord, dat « tot eenheid in 
de strijd tegen Israël » zou leiden. 

• Prezfdent Pompidou is bezig aan een 
bezoek van negen dagen in de Vere
nigde Staten. 

• Debat in het britse Lagerhuis over 
Engelands toetreding tot de Euro
pese Ekonomische Gemeenschap be
gonnen. 

• Uitbreiding van het noordvietnamees 
offensief in Laos, na de verovering 
van de Kruikenvlakte. 

• UNO-sekretaris Oe Tant reageert tij
dens perskonferentie te New York 
heftig op de In de westerse pers op 
zijn houding inzake Biafra en het 
Midden-Oosten uitgeoefende kritiek. 

plaatst. Het ligt inderdaad voor de hand 
dat wanneer de Sovjets hun troepen 
in Oost-Duitsland, Tsjecho-Slovakije, 
Polen en Hongarije met 100.000 man 
zouden vermindferen (cijfer dat overeen
stemt met de voorgenomen verminde
ring van de amerikaanse troepensterk
te), de westeuropese landen een hogere 
financiële inspanning of een hoger mili
tair riziko niet kunnen ontgaan. 
De vraag is maar of de Sovjets 
niet liever bijkomende moeilijkheden 
in de toch « dun » geworden Navo zien 
ontstaan en op lange termijn niet zul
len spekuleren op een eenzijdige ver
mindering van de troepensterkte in het 
Westen. Er is trouwens een precedent : 
ook in de vijftiger jaren kwam het tot 
vermindering van de amerikaanse en 
ook britse troepensterkte in West-Duits
land zonder russische tegenprestatie; 
wel integendeel, vermits de Sovjets hun 
troepenaantal verhoogden toen hen de 
situatie op zeker ogenblik in Oost-Duits
land, Hongarije en Polen uit de hand 
dreigde te lopen. Precies deze verster
king — naderhand wel afgezwakt doch 
sinds Praag 1968 weer verhoogd — ver
oorzaakte het huidige militaire oneven
wicht. 

De vergroting van dit onevenwicht 
staat nog niet vast. Zeker is echter dat 
de amerikaans openbare mening steeds 
luider de terugkeer van de « boys » eist. 
Ook uit West-Europa. Daardoor is niet 
alleen West-Europa doch ook Amerika's 
leiding in een soort dwangpozitie ge
raakt, die momenteel alleen ten gunste 
van de Sovjets speelt, zolang er natuur
lijk geen nieuwe hoogspanning aan Chi
na's grenzen ontstaat. De oude kreet 
«Amy go home» kreeg intussen een 
echo die zij die hem schreeuwden, waar
schijnlijk al niet meer hadden ver
wacht... 

Voor zover we dit kunnen weten 
BOcht de mens al sinds altijd naar 
«staalharde» voorwerpen. Om zich 
te verdedigen, om aan te vallen, om 
in zijn levensonderhoud te voorzien. 
Het behoort tot de eigenaardige ont
wikkelingen die de geschiedenis in 
feite heeft gekend en die wel geen 
enkele teorie kan vastleggen. Iaat 
staan voorzien, dat de ijzerbewer
king die in dit zoeken een beslissen
de rol heeft gespeeld, haar eerste 
bloei heeft gekend di^r waar ze nu 
heel achterlijk is geworden. De 
zwaarden van Damaskus waren eens 
de «edelste» produkten van deze 
kunde. Het oudste bewerkte stuk 
ijzer (een sikkel), waarschijnlijk van 
rond vier duizend jaar vóór Kristus, 
werd in 1839 ontdekt onder een egyp-
tische piramide en rond 310 werd in 
Delhi een pilaar opgericht van sa
mengesmeed ijzer. Eeuwenlang was 
Europa op dit gebied nergens. 

Sindsdien is dit natuurlijk veran
derd, en zeer grondig. De uitvinding 
van de «Stückofen» door naamloze 
arbeiders in het Harzgebied had rond 
1500 al heel wat geholpen. En iets 
meer dan honderd jaar geleden, met 
de ontdekking van het Siemens-Mar-
tin-procédé in 1863 kreeg het staal 
zijn grote kans. Eindelijk lukte het, 
voor massaproduktie het koolstofge
halte zo laag te krijgen (tussen 0,2 en 
1,7 %) dat ijzer zonder verdere be
werking gemakkelijk kon gesmeed* 
geperst en gewalst worden. 

De machtige staalindustrie werd 
mogelijk. En zij kende tijdens de 
voorbije tien jaar een reusachtige 
ontwikkeling. Gedurende deze tien 
jaar heeft alleen de Sovjetunie een 
lijnrechte ontwikkeling naar steeds 
hogere produktie gekend. Het is geen 
anti-kommunistische propaganda, er 
aan te denken dat dit niet is gebeurd 
in funktie van de verbruiksgoederen 
voor de gewone burger! Gedurende 
deze periode steeg de produktie van 
ruwstaal in de Sovjetunie van min
der dan vijfenvijftig miljoen ton tot 
ongeveer honderdtien miljoen ton. 
Maar haar aandeel in de wereldpro-
duktie (zonder China, waarover hele
maal geen gegevens beschikbaar 
zijn) is in 1969, in vergelijking met 
1968, met een punt gedaald en be
draagt nu 19,7 %. De Sovjetunie be
houdt echter de tweede plaats in de 
rangschikking. 

De stijging in de Sovjetunie be
droeg 3,8 % in 1969, in de Verenigde 
Staten echter 7,9 %, en met een jaar-
produktie voor dat jaar van 131,3 
miljoen ton blijft dit land gemakke
lijk op de eerste plaats. De ontwik^-
keling verliep daar minder regelma
tig, maar bedroeg toch op tien jaar 
een stijging van ongeveer 80 miljoen 
ton tot 131,5 miljoen ton. De meest 
fantastische ontwikkeling kende ech
ter Japan : van ongeveer tien miljoen 
ton tot 82,1 miljoen ton! dat is 
14,7 % van de wereldproduktle (ver-
lijk met de Sovjetunie!). Ook de 
E.G.K.S.-produktie steeg van min
der dan 60 miljoen ton tot 107,3 mil
joen ton! Het enige land ter wereld 
waar er een achteruitgang was in 
1969 is Italië en dit omwille van de 
stakingen. 

Een schitterende ontwikkeling ? 
Natuurlijk wel, maar wordt dit staal 
gesmeed tot een sikkel om te oogsten 
of tot een nieuw damaskus-zwaard ? 
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De onverschrokkenheid waar
mee de leidende kringen (ze 
worden in dit verband ooi? wel 
intellektueel genoemd) allerlei 
nieuwe woorden en woordver
bindingen lanceren is gewoon
weg ontstellend. Spreken en 
schrijven zij dan niet om een
voudigweg te worden begrepen 
door iedereen die de taal kent 
waarin zij zich uitdrukken ? 
Zelfs de eenvoudigste woorden 
wijzen ze af. In de Verenigde 
Staten van Noord-Amerika heb
ben deze «leidende intellektue-
len » telkens weer nieuwe woor
den gebruikt om het gewone en 
duidelijke woord « armen » te 
vermijden. Dat werd dan «de 
niet-bevoordeligden» of de 
kultureel benadeligden» De 
nieuwe administratie heeft er 
nu van gemaakt « de age inko
mens». Straks krijgen we in 
onze moderne kerken nog te ho
ren « de lage inkomens zult gij 
altijd bi] u hebben ». 

In Pat ijs kwamen de nieuwe wagens van het autosalon even op 
straat en maakten een rit door de stad Rare vogel . 

•lISilHliHiM ».... 

Tijdens een bezoek aan de spaanse troepen die oefeningen hou
den nabij Cuenca wenste prins Juan Carlos van Bourbon, die nog 
wel eens koning van Spanje zou kunnen Vi>orden, de soldaten-
soep te proeven. Zijn kommentaar : « De soep is lekker, gene

raal ! » 

ONVERSAAGD 

Sinds de laatste van de broers 
in ruime mate zijn kansen heeft 
verloren om nog ooit prezident 
te worden, zoekt de Kennedy-
clan naar een andere greep op 
de macht. Want de clan geeft 
zich nog steeds niet gewonnen; 
hij is sterk, rijk en nog altijd 
talrijk genoeg. Maar een topfi
guur die zo zorgvuldig werd 
voorbereid kan niet zo gemak
kelijk worden vervangen. Voor
al niet omdat er zich dan wel 
eens meer kandidaten aanbie
den dan verwacht wordt. Een 
eerste kandidaat is de ameri-
k-ianse ambassadeur in Frank-
ri.ik, Shriver, gehuwd met een 
zuster Kennedy, die al enige 
bekendheid verwierf als leider 
van het « Peace Corps». (Vre-
deskorps). Maar er is ook Sor-
rensen, die zo goed de toespra
ken van prezident Kennedy 
kon schrijven. Hoe de kandida
turen, het geld en de posten ook 
verdeeld worden, de Kennedy-
clan trekt verder onversaagd 
ten strijde ! 

Dit Zweedse echtpaar kan eindelijk op huwelijksreis. Na 57 jaar 
huwelijk en het opvoeden van 15 kinderen vertrekken de heer 
en mevrouw Karlsson met 18 andere gepensionneerden dank zij 
^ sociale dienst voor de ouderlingen op reis naar Italië. Fijn 1 

EREWOORD 

Blijkbaar heeft het erewoord 
niit overal zijn betekenis ver
lozen Ten minste dan niet voor 
de gevangenen in West-Duits
land die met Kerstmis van het 
voorbije jaar op erewoord naar 
huis mochten. Het gin natuur
lijk niet om alle gevangenen, 
maar om hen die «vertrou-
wenswaardig» werden !?eacht. 
ET kregen een vijftienhonderd 
gevangenen kerstverlof en 
slechts zevenenveertig keerden 
niet terug. Geen slecht rezul-
taat, zouden we zeggen. En 
waarom zou men h c hier op 
een voorzichtige en verant
woorde manier niet trachten na 
te volgen ? 

BELEDIGING 

Niemand hoeft de illuzie te 
koesteren dat ergens ter we
reld en heel zeker ook niet in 
Amerika, de rechters en het ge
recht volledig vrij zouden zijn 
van fouten en zelfs van kor-
ruptie. Het blijft echter onver
mijdelijk dat wie een rechter 
beledigt daarvoor gestraft 
wordt Dat zou hier al even
zeer gebeuren: daarom werd de 
veroordeling van enkele zwar
te panters wegens dit misdrijf 
tel overdreven besproken in de 
europese berichtgeving. Wie 
een robbertje wil vechten in de 
gerechtzaal, wie de rechter toe
schreeuwt dat hij onbetrouw
baar is, kan gewoonweg niéts 
anders verwachten. 

LASSA-yiRUS 

De vrees dat er een nieuwe, 
onoverwinnelijke virus van de 
maan zou meekomen, is onge
grond gebleken. Daar heeft dan 
onze zo vertrouwde aarde maar 
voor gezorgd In het nigeriaan-
se dorpje Lassa In het missie-
hospitaal stierven met korte 
tussentijd twee zusters-ver
pleegsters aan een onbekende 
ziekte. Een derde kon op het 
nippertje gered worden. Maar 
de tropen-specialisten in New-
York (het wa§ een amerikaanse 
missie) stonden voor een raad
sel In een laboratorium van de 
Yale-universiteit werd de on
bekende virus afgezonderd On
danks alle voorzorgen kreeg 
een van de leidende geneeshe
ren-onderzoekers dezelfde on
bekende ziekte; hij kon gered 
worden door inenting met 
bloedplasma uit het bloed van 
de geredde zuster. De genees
heer herbegon toch zijn levens
gevaarlijk onderzoek; toen 
werd een andere medewerker 
besmet en hij stierf Het onder
zoek is nu stopgezet, totdat een 
veiliger bescherming ontwor
pen is. De aarde heeft nog raad
selen genoeg, zo te zien ! 

LINDSAY 

De burgemeester van New 
York, Lindsay, zal nog heel wat 
van zich doen spreken. Niet al
leen door te weigeren de fran
se prezident Pompidou, die op 
officieel bezoek komt, te ont
vangen maar ook omdat de man 
blijkbaar niet zo sterk in zijn 
republikeinse • schoenen staat. 
Bij zijn tweede verkiezing was 
er nogal rumoer in de eigen 
partijrangen, maar nu het dui
delijk is dat de demokraten 
steeds zwakker worden en zij 
over vrijwel geen eerste-rangs-
figuren meer beschikken, is het 

wel zeer aanlokkelijk voor 
Lindsay om van partij te ver
anderen. Zo heel veel zal dat 
wel niet betekenen Want meer 
dan waar ook geldt in de Vere
nigde Staten • mijn partij is 
daar waar mijn toekomst ligt J 

SPRINGER 

In een oppozitieblad waar 
iedereen zo hard mogelijk 
werkt om met zo weinig moge
lijke kosten op de kranten
markt te kunnen komen mag 
niemand lof verwachten op een 
krantentsaar, of die nu in het 
eigen land woont of in het bui
tenland. De meest bekende, 
maar beslist met de enige kran
tentsaar is Axel Springer De 
bondsregering en haar mede
standers zijn razend kwaad 
over de kritiek waaraan zij in. 
de Springer-kranten bloot 
staan. Het is beslist niet aange
naam, aan een dergelijke mas
sale kritiek onderworpen te 
worden, maar normaal is het 
wel Al betekent dit nu weer 
niet dat het krantenkoncern 
Springer goed en normaal i s ! 
Uit het bekende weekblad 
« Der Spiegel » bliikt echter dat 
alle schuld aan de moeilijkhe
den in de verhoudingen niet al
leen langs de kant van Sprin
ger ligt. Brandt « ontbood » als 
het ware Springer op 17 decem
ber van vorig jaar Springer 
was toen niet vrij, maar vroeg 
hoffelijk om een andere datum. 
Brandt had toen ineens geen 
nieuwe datum en ontweek een 
gesprek — totdat de massale 
kritiek begon Toen had de 
kanselier op 11 februari plots 
weer wel tijd. Het gesprek vond 
plaats en de atmosfeer werd 
door de kanselier tegenover i 
vrienden beschreven als « wol- ' 
kig, maar rustig ». 

EINDE VAN IMPERIUM 

Het leven wordt als het ware 
gekneed door vele kleine din
gen, bijvoorbeeld door de ma
nier van rekenen en tellen. Het 
invoeren van het metriek stel
sel in het Verenigd Koninkrijk 
zeK betekent het einde van een 
stuk izolement tegenover de 
rest van de wereld. In de vroe
gere imperiale gebieden echter 
betekent het invoeren van dat
zelfde metriek -telsel een ver
dere afbraak van de invloed 
va het oude imperium. Zopas 
werd in Zuid-Afrika de eerste 
metrieke benzinepomp in ge
bruik genomen Een kleinig
heid inderdaad, maar eer dui
delijk teken dat de britse -n-
vloed stilaan maar zeker aan 
het verdwijnen hl 
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De finse vissers hebben het met gemakkelijk. Van onder het ijs 
van de Oostzee halen ze moeizaam met sleepnet, traktor en 

sleeën hun buil te voorschijn. 
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HET 
RUBENSHUIS 

i 

EEN VAN DE BELANGRIJKSTE TOERISTISCHE ATTRAK 
TIES VAN ANTWERPEN MAAR TEVENS EEN VAN DE 
BELANGRIJKSTE KULTUURMONUMENTEN VAN DE 
STAD — EN VAN HEEL VLAANDEREN — IS WEL HET 
RUBENSHUIS. DE GESCHIEDENIS VAN DIT VOORMALIG 
VERBLIJF VAN VLAANDERENS GROOTSTE EN MEEST 
BEKENDE SCHILDER KAN NIET GESCHEIDEN WORDEN 
VAN HET LEVEN VAN RUBENS ZELF. DAAROM EERST 
ENKELE GEGEVENS OVER HET LEVEN VAN RUBENS. 

Peter Paul Rubens, zoon van de ant-
werpse rechtsgeleerde en schepen Jan Ru
bens en van Maria Pijpehnckx, werd m 
1577 geboren te Siegen in Westfalen. Zijn 
ouders waren daarheen gevluclit vooi de 
Spaanse terreur onder Alva, maar keerden 
nadien terug naar hun vaderstad, alwaar 
Peter Pauwei Rubens zijn studies deed aan 
het jezuietencollege. Hij werd er leerling 
van Tobias Verhaeght, van Adam Van 
Noort en Otto van Veen ( Venius ) . In 
1598 werd hij in de St. Lukasgilde opgeno
men en in 1600 vertrok hij naar Italië ora 
er de Italiaanse schilders te bestuderen. 
Onder invloed van ziin antwerpse meesters 
en van een hele pleiade van humanisten 
legde hij zich niet alleen toe op de schil-
deikunst maar ook op de studie van de klas
sieke oudheid. Zijn broer Philips, die tot 
deze pleiade humanisten behoorde en die 
zich niet zozeer door de kunst als door de 
studies der klassieken aangetiokken voelde, 
verbleef met hem enkele maanden in Ro
me en Peter Paul stond hem bij in zijn 
studie. 

In Italië werd hij hofschilder van de 
hertog van Mantua, die hem naar Venetië 
en Rome zond voor het maken van kopie
ën. Ook in Spanje met een diplomatieke 
missie. Toen hi] in 1608 in Antweipen 
terugkeerde was hij reeds vermaard : hu
manisten en verzamelaars als Rockox en 
Jan Brant werden zi)n vrienden. Zijn moe
der was inmiddels overleden. Hij huwde in 
1609 met Isabella Brant de dochter van 
zijn vriend. Voorlopig bleef het pasgehuw
de paar inwonen bi) de ouders van de 
brui'l in de St. Michielsstraat ( nu Kloos
terstraat ) . Het was er echter niet ruim ge
noeg en daarom zocht hij naar een huis 
waar hij ook een ruim atelier zou kunnen 
inrichten... Vermoedeli]k in 1617 woonde 
Rubens reeds in het inmiddels door hem 
aangekochte gebouw. Hij zou nog wel en
kele reizen naar het buitenland onderne
men, o.m. naar Frankrijk waar hi] voor 
Maria de Medici een reeks schildeiijen 
vervaardigde, en naar Spanje en Engeland 
waarheen hi) met diplomatieke missies ge
zonden wordt ( de aartshertog Albrecht 
had hem als sekretans en geheim raadsheer 
verbonden aan zijn hot ). 

In 1626 stierf Isabella Brant aan de pest. 
Vier laar later zou de bi)na vijttigiarige 
hertrouwen met de zeer )onge - zestienjari
ge - Helene I'ouiment, dodiler van een 
rijk antweips koopman. 

Peter Paul Rubens o\ ei leed op 'M mei 
1640. Hl) werd begiavcn in de St. jacobs-
keik in de gralkelder dei iamilie Four-
ment, tot er in 1643 een eigen gialk.ipel 
weid ingericht. Rubens liet ongeveer 2000 
schildeiijen na, waarvan er onge\ecT een 
600-tal van zijn eigen hand zijn. 

Zoals reeds gezegd zocht Rubens na zijn 
huwelijk een woonst met ruim atelier. Op 
1 november 1610 kocht hij een uiigestickt 
stuk grond op de Wapper aan de Vaait-
straat, de huidige Rubensstiaat ( De Wap
per was een sooit kraan, die gebruikt werd 
bi) het laden en lossen van goedelen aan 
de herentalse vaart). In de verkoopsakie 
woidt het giondstuk « Bleyckhol » of 
« Raemhof » genoemd, omdat de lakenwe-
vers er hun ramen met het te bleken laken 
opstelden. Rubens moest 10.000 gulden be
talen, maai ook toen was het kiediet al 
bekend : hij mochi dit in aflossing doen, 
en te\ens moest hij de zoon van de eige
naar, Hans Th>sz, in de schilderkunst op' 
leiden. Zoals gezegd werd tiei liui>. om' 
streeks 1617 betiokken. 

Er bestond ter plaatse leeds ecu oud 
vlaams woonhuis, van omslieeks 1520 Ru
bens het daarnaast een giooi, nieuw ge
bouw optrekken, met vijf grolt boogiainen 
en vi)t kleinere lamen langs de straatkant. 
Hl) ontwieip zelf de meuwe woonsi In 
Italië had hii de Italiaanse palazzi gezien 
en bestudeerd en had uit Italië een groot 
aantal schetsen en plannen meegebracht, 
die hi] zelfs in boekvorm uitgaf, voorzien 
van een inleiding waarin hij om schiijft : 
t Ik acht dus een verdienstelijk werk \oor 
het algemeen belang te verrichten in ai de 
gewesten van heiwaarts over, met de teke
ningen van enige paleizen der prachtvolle 
stad Genua uu ie geven, tekeningen die ik 
veizamrld heb iiidens mijn verblijf in Ita
lië » 

In 1627 kochï Ruhei 'es aaiip.m ucie 
huizen, die hij liet slopc.i Rubens had te
genover de burgeril|ke woning in vlaamse 
stijl een' werkhuis gebouwd, waarbii de on
dervinding die hij opgedaan had mdens 
zijn verbluf in de St. Michielstiaat deed 
samengaan met zijn architektonischi oe-
kommernis en zijn vooikeui voor de Ital
iaanse stijl. Dit gebouw, dat als ateliei en 
als werk- en verblijfplaats voor de helpers. 

de leerlingen en het personeel diende, 
moest enigszins van de woning afgelegen 
zijn en er toch mee verbonden. Wanneer 
men het gebouw betrad, kwam men dan 
ook eerst in een ruim portaal, met een gio-
te trap. Vanuit dit portaal kon men de 
binnenplaats bereiken, gelegen tussen de 
zijgevels van het woonhuis links, het werk. 
huis rechts, en gescheiden van de tuin door 
een portier met drie bogen, dat de beide 
gebouwen verbond. 

De gevels van het werkhuis vertoonden 
gelijkenis met de Italiaanse palazzi, de de
koratie in humanistische zin bestond uit 
gevelschildeiingen, beelden en opschriften: 
een ervan was de bekende tekst van Ju\6-
nalis, met het zo vaak verkeerd geintepiei 
teerde « mens sana in corpore sano > Ru
bens, die de fresco's wel ontwierp maar 
met zelf aanbracht, deed dit naar onder
werpen die hij later in schilderijen zij het 
op een andere wi]ze zou behandelen. De 
techniek van het fresco vergde eenvoudiger 
konstruktie en kleuren. De muurschilde
ringen, die in het zuidelijker Italië beter 
bewaard bleven, ondergingen aldra de in
vloed van ons klimaat. Wij kennen noch
tans de onderwerpen en zelfs grotendeels 
de uitweiking van gravuren, die een lateie 
bewoner van het huis in 1684 en 1692 deed 
maken. Buiten hoofdgebouwen en het por
taal, was er tegen de tuinmuur nog een 
paviljoen, eveneens met mitologische beel
den gedekoreerd. De tuin zelf was aange
legd met sierplanten en bomen. Het huis 
van Rubens was niet alleen de plaats waar 
het grootste aantal kunstwerken van de 
meester ontstonden : het was ook de leer
school voor een aantal later eveneens be
roemde schilders, waaronder Van Dyck, 
Jacob Joidaens, Jan Breughel de jonge, 
Frans Snijders e.a m Aartshertog Albrecht 
en aarishertogin Isabella bezochten er de 
meesier f 

Mn Rubens' dood bleel zijn vrouw. He
lene Fournement, er wonen tot aan haar 

Van op de hinnengaandei ij heeft w^" ^'^"' 
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Het hemelbed van de meester 

huwelijk met ridder | B van Bioeckho-
ven heer van Bergc>ck mits een laarhikse 
huur van 400 gulden 

Philips, de neef *an Rubens, en diens 
zwager W illem \an Lunden ( die gehuwd 
was mot Suzanna Fourment /unei \an 
Helene) verkochten het gebouw aan [a-
conio \ an F\tke vooi iO 000 ijulchii Oe 
weduwe van Fycke verkocht het verder 
aan haar broer Hendiik pricsu i en apos 
tolisch protoitolans Die liet het l"!" enigs 
veranderen en de tuin naar de hceiscnde 

Zicht op de weelderige hinnenkoer. 

De hovengaanderij 

fianse mode aanleggen Na het overliiden 
van HiUewaere kwam de eigendom iii het 
bezit van twee nichten [ohanna en Anna 
van Eycke. geestelijke zusters te Utrecht, 
die het gebouw verkochten aan Michiel 
Steenecruys vooi 22 000 gulden In 1696 
werd het dan voortverkocht aan Thomas 
de Letter, die het verruilde vooi een land
goed met de ambtmrn )in Adriaan De 
Witte van Levergem. 

In 1727 werd het huis van Rubens eigen
dom van de drie kinderen van Carlo Fran
cisco van Honsem 1 wee dezer kinderen 
waren kloosterzuster en een was gehuwd 
met de koopman Willem Verachten In 
1762 wilde het magistraat het huis kopen. 
Dit was de tweede poging van de stad om 
het huis van de meester aan te kopen . 
reeds in 1662, toen het huis nog aan Van 
Eycke toebehoorde, had de burgemeester 
van Schorel pogingen in het werk gesteld 
om het voor de stad te verwerven Maar de 
eigenaars vroegen in 1762 een bedrag van 
20 000 gulden - en dat vonden de zuinige 
stadsvaderen een beetje veel. 

Hun afwijzing zou voor het Rubenshuis 
tragische erevolffen hebhen 

VERVAL VAN HET GEBOUW 

Na de dood van Verachten in 1793 werd 
het eigendom verkocht aan ridder Karel 
de Bosschaert de Pret. Hiermede werd een 
peiiode ingezet, waarin verval en afbraak 
van het oorspronkelijk huis, zoals het door 
de meester gebouwd was, tragische vormen 
zou aannemen De verminking van het 
mooie en harmonisch gekoncipieerde ge
heel door de adellijke bezitter, die geen 
respekt scheen te hebben voor het arcln-
tektonisch waardevolle bezit dat het Ru
benshuis spijts veranderingen nog steeds 
was, zou nu voorgoed zijn gang gaan Nieu
we gebouwen werden opgetrokken, muren 
werden weggeslagen en andere tussenmu
ren gebouwd. Het oude, zestiende eeuwse 
woonhuis werd voor een groot gedeelte af
gebroken De ramen van het werkhuis wer
den weggebroken om een nieuwe verdie
ping te kunnen aanbrengen. Het gebouw 
werd verlengd, de eiken trap werd wegge-
bioken en de gevelschilden jen veidwenen. 

'VI deze veranderingen hadden het oor-
spionkelijke prachtige huis totaal gewijzigd 
en verminkt. Maar ook de tijd zou het ver
val en de verminking m de hand werken. 
Tijdens de franse bezetting werd het ge
bouw in 1799 gebruikt om er veroordeelde 
priesters m op te sluiten. 

Na het einde van de franse bezetting 
kreeg Ridder de Bosschaen zijn eigendom 
terug. H I J ZOU verder gaan met de vermin
king van het gebouw, waarvan nu twee 
verschillende woonsten gemaakt werden, 
die apart werden verhuurd. De voorgevel 
werd een doodgewone, architektonisch 
waardeloze muur met ramen en deuren. 

Het is pas in 1880 dat, onder burgemees
terschap van Leopold de Wael, nieuwe po
gingen in het werk gesteld worden om het 
huis van Rubens voor de stad te verwer
ven : een kommisie werd ingesteld die tot 
taak had de mogelijkheid van aankoop ïe 
onderzoeken, alsmetie een studie te maken 
van de noodzakelijke herstellingen. In 
1908 zou een nieuwe kommissie ingesteld 

Tussen woonhuis en atelier 

worden met Max Rooses, Frans van Kuyck 
en de aichitekt Hendrdik Blomme. 
Nieuwe ondeihandehngen met de eige
naars voerden bijna tot een oplossing m 
1914 .. Toen kwam de oorlog als spelbre
ker. 

Na de oorlog was er voorlopig geen geld 
in de stadskas te veel, zodat aan aankoop 
met meer kon gedacht worden De stad 
stelde zich ecliter op het standpunt, dat het 
huis van Rubens een nationaal patrimo
nium was en dus eigendom was van de 
hele gemeenschap. De eigenaars stelden 
daarentegenover h u n privé eigendoms
recht. 

Toen in 1927 de 350ste verjaiing van 
Rubens geboorte gevierd werd, zei sche
pen Lebon in een redevoeiing, ter gelegen
heid van de opening van de Rubensttntoon-
stelling o m « Het is en vlek op Antwer-
pens kunstroem, dit Rubenshuis nog altijd 
te moeten missen legenover /«.ntwerpens 
kunstgrootheid zijn wij de aankoop van 
Rubens huis verschuldigd Daar is heel 
Antwerpen het over eens Misschien komt, 
eerder nog dan men denkt, de dag waarop 
Antwerpen in de aankoop van het Rubens
huis zal slagen en er al de relikwieën van 
de prins onzer schilders en alles wat ons 
tot zijn leven en kunst dichter doet nade
ren, zal kunnen verenigen. Op 20 sepember 
1931 verscheen eindelijk m het Staatsblad 
de toelatig voor de stad Antwerpen om tot 
onteigening over te gaan. De eigenaars za
gen dit bekrachtigd door een vonnis op 5 
juli 1935, en dit werd nog eens bekrachtigd 
In beroep op 1 juli 1937 De eigenaars kre
gen een som van meer dan vijf miljoen, 
wat aan de huidige koers ongeveer 50 mil
joen zou betekenen 

DE HERSTELLING 

Nu stonden de nieuwe eigenaars voor het 
probleem, het gebouw terug in zijn ongi-
nele staat te brengen. Dat vergde heel wai 
meer dan alleen maar herstelling Men 
moest een groot aantal moeilijkheden over
winnen om te komen tot een juiste idee 
van de toestand tijdens Rubens leven : 
door talrijke verbouwingen was het o<Hr-
spronkelijke gebouw grondig gewijzigd. 
Men raadpleegde oude dokumenten en 
schildenjen. Bij het omgraven van de tuin 
vond men de fondaties van de oude muren 
en oude kelderingen, zodat men zich sül-
aan een idee kon vormen van het originele 
grondplan. Bij de wederopbouw onder lei
ding van stedelijke architekt Van Averbeke 
streefde men er naar het geheel tot in de 
kleinste bizonderheden m zijn oorspronke-
bjke staat te herstellen Zo weiden al de 
vroeger gesloopte muren terug op df ou^e 
fundaties opgetrokken De wederopbouw 
begon in 1939 en werd tijdens de oorlog 
onverpoosd voortgezet Op 30 mei 1940 
moest de 300ste verjaring van Rubens' 
overlijden herdacht worden Dooi de om
standigheden kon dat niet maar eeist in 
september en daarna in novembei 1940 
grepen grote herdenkingsplechtigheden 
plaats De herdenkingsfeesten in november 
duurden twee weken • zowel de duitse 
« Oberburgermeister » als dr Jozef Muls, 

konservator van het Miizeum voor Schone 

Waar het atelier... 

Kunsten, zetten zich in voor deze feestelijk» 
heden 

BIJ de wederopbouw werd praktisch geen 
nieuwe metselsteen verwerkt. De oudste 
stenen werden gebruikt vooi de restauiatie 
van de buitengevel van het woongebouw, 
Aan de straatkant gebruikte men baksteen 
van oud vlaams formaat. Wat het hout» 
werk betreft, bestaat praktisch alles uit 
oude balken en kepers die men terui. ge« 
bruikt heeft en ook veel witte steen en 
arduin kon opnieuw aangewend worden. 

Een twintigtal steenhouwers werkten 
hieraan en dit volgeus de werkwnze die 
in Rubens tijd werd toegepast. 

Niettegenstaande de moeilijkheden die 
de oorlog met zich meebracht ging de re» 
stauratie ongestoord verder, ook toen de 
antwerpse agglomeratie met V-wapen» be
schoten werd Niet alleen de gebouwen 
werden hersteld en m hun oorspronkelijke 
staat teruggebracht : ook de kamers en hef 
atelier werden hersteld en gemeubeld met 
stukken eigendom van Rubens geweest of 
met meubels, voorwerpen en bekleding 
uit die jseriode. Daartoe werd aangekocht 
van diverse bezitters of ontleend aan ande
re antwerpse muzea In 1946 was het ge
bouw klaar. Het werd ingewijd op 21 luli 
en opengesteld voor het publiek 

Niet alleen als muzeum is het Rubens
huis van belang . het is ook een der centra 
van het antwerps kultuurleven waar naast 
ïentoonstellingen ook toneelvoorstellingen, 
muziekuitvoeringen en andere kulturele 
manifestaties plaatsgrijpen 

Het Rubenshuis ligt in het bedrijvige 
har t van Vlaanderens metropool als een 
simbool. Want het is niet alleen een 
waardevol arehitekturaal monument van 
historische en artistieke waarde en een 
getuigenis voor een groots verleden Het 
IS ook ingeschakeld in de levende kul-
tuur van deze ti1d waarin het ziln rol 
vervult als kultureel centrum 

R Bosmans 

ff rubens, 
uw vrouwen 

lijn 
uw best 

gebouwde 
bomen^^ 

(B. DECORTE) 



14 WIJ 

Tijdens haar leven wordt de vrouw meestal drie keer « af
geschreven » : wanneer zij huwt, wanneer zij moeder 
wordt en wanneer zij, eens de veertig voorbij « afzwaait ». 
Deze gang van zaken wordt in de hand gewerkt door een 
slecht begrepen propaganda voor de kultus van « huis
houding en moederschap ». De goedkoopste metode van 
de maatschappij om de vrouw rustig te houden, om haar 
grieven af te wimpelen en om haar toestand onveranderd 
te laten. Ook vandaag nog worden deze middelen met 
sukses toegepast. Driemaal opnieuw wordt de ontplooiing 
van de vrouw met drogredenen verhinderd. 

Een iers spreekwoord zegt, 
dat het huishouden pas opvalt 
als het niet gedaan is. Twee 
faktoren verminderen inder
daad de waarde van de huis
vrouw : de financiële afhanke
lijkheid van haar echtgenoot en 
het gering aanzien, dat huis
houdelijk werk in het maat
schappelijk bestel heeft. Deze 
faktoren verwekken heel wat 
bitterheid onder gehuwde vrou
wen. Wel poogden vele vrou-
wenorganizaties de laatste ja
ren de scoiale status der huis
vrouw te verhogen, maar deze 
pogingen hebben de maatschap
pelijke standing van de huis
vrouw niet gevoelig beïnvloed. 
Haar status wordt, zoals steeds, 
ontleend aan die van haar man 
in een soort spiegeleffekt en 
niet op grond van haar eigen 
arbeid. 

Enerzijds wordt de vrouwen 
diets gemaakt, dat zij de heilig
ste arbeidersplicht vervullen, 
maar anderzijds worden zij op 
het peil van onbetaalde slaven 
gehouden. Dat kan wellicht 
overdreven klinken als men in 
aanmerking neemt, dat heel 
wat vrouwen het financieel 
goed stellen ondanks de afhan
kelijkheid, maar de mate waar
in een vrouw zonder persoon
lijk inkomen geld kan uit
geven hangt grotendeels af van 
de edelmoedigheid en het inko
men van de echtgenoot. 

In princiepe is de financiële 
toestand van een gehuwde 

vrouw gelijk aan die van een 
minderjarige. Deze staat van 
afhankelijkheid is meer verne
derend dan men wil toegeven 

en tevens oorzaak van vele 
huiselijke spanningen en frus
traties. Aangezien de meeste 
jonge en niet gehuwde vrou
wen eens over een inkomen be
schikten, hoe klein ook, vinden 
zij het gewoon vernederend om 
na het huwelijk uit de hand 
van de echtgenoot te leven. 
Maar benevens deze fingjaciële 

remmen, zijn er nog andere re
denen waarom de vrouw, die 
zich uitsluitend wijdt aan huis 
en gezin, bezorgd kan zijn. 

SOCIALE AFZONDERING 

De intelligente, levendige 
vrouw vreest terecht, dat haar 
geest zich mettert i jd zal ver
nauwen binnen de grenzen van 
haar huis en dat hij zal afstom
pen bij gebrek aan andere 
prikkels. Het gezin en de kin
deren kunnen wel een emotio
neel bevredigende kring zijn 
maar zij zijn geestelijk niet al
tijd stimulerend. Grootste ge
vaar voor de huisvrouw is haar 
sociale izolatie ; een afzonde
ring die nog beter wordt aange
voeld door degene, die vóór 
het huwelijk een betrekking 
had, waardoor zij met bepaalde 
lagen van de maatschappij in 
kontakt kwam. « Saai » en 
« vervelende routine arbeid » 
zijn bedenkingen, die in zake 
huishoudelijke plichten steeds 
luider worden gehoord bij 
vrouwen, wier belangstellings
sfeer ruimer is dan de huis-
kring. 

Voor de vrouw die buitens
huis werkt is de toestand wel 
anders, maar evenmin roos
kleurig. Haar dubbele taak -
beroepsaktiviteit en huishou
ding - is zwaar om dragen, 
maar al te dikwijls noodzake
lijk onder ekonomische druk. 

^Daarbi j komt nog, dat vele 
mannen het oude levenspatroon 
aanvaarden, nl. dat huishou
ding uitsluitend vrouwenar
beid is. Onder het mom geen 
pantoffelheld te willen zijn 
wimpelen zij alle karweien af, 
die hun niet bevallen. Toch is 
de hulp van de echtgenoot niet 
meer dan redelijk in een gezin, 
waar de vrouw mede voor het 
inkomen zorgt en geen huis
houdster kan betalen. Of de 
vrouw met haar dubbele taak 
kan verlichten met de doel
treffendste, moderne appara
tuur. 

Met het moederschap nemen 
de problemen immers aanzien
lijk toe. 

WEL HOOGSTE ZENDING 

MAAR GEEN REM ! 

De schoonste en hoogste zen
ding van de vrouw blijft het 
moederschap. Het vormen van 

nieuw leven en de zorg voor de 
ontplooiing van het kind zijn 
de natuurli jkste funkties van 
de vrouw, nauw verbonden met 
haar diepste wezen. 

Aangezien onze kinderen ook 
onze belegging voor de toe
komst zijn, is hun welzijn van 
vitaal belang voor onszelf en 
voor de gemeenschap. Wij dra
gen de zware verantwoordelijk
heid, onze kinderen voor te be
reiden op de mogelijkheden en 
moeilijkheden van onze huidige 
maatschappij . Wegens het te
ruglopen van de gezinsomvang 
is de kwaliteit van de volgende 
generatie zelfs van groter be
lang, want met een geboorte
cijfer op of even boven het 
voortplantingspeil kunnen wij 
ons minder dan ooit riziko's 
veroorloven. De dag van van
daag weten wij voldoende over 
de vorming der persoonlijkheid 
om te beseffen, dat de ontwik
keling van het kind in grote 
mate afhangt van de moeder
lijke zorg en liefde, in het bi j 
zonder tijdens de eerste levens
jaren. De stelregel « kinderen 
eerst » kan worden beschouwd 
als de meest vanzelfsprekende 
gang van zaken, ofschoon hij in 
het verleden dikwijls werd ge
bruikt en misbruikt om de 
emancipatie van de vrouw te
gen te werken. Een even onge
lukkige vaststelling is, dat « de 
rechten van het kind » eertijds 
wel eens werden uitgespeeld 
tegen « de rechten van de 
vrouw ». 

Voor de werkende moeder 
blijven de kinderen vanzelf
sprekend haar grootste bekom
mernis. Het zal t rouwens altijd 
'n betwistbaar feit blijven, dat 
het toevertrouwen van zeer 
jonge kinderen aan inrichtin
gen geen nefaste gevolgen zou 
hebben. Er kan nooit genoeg ' 
worden gezegd dat de belang
rijkste faktor méér in de hou
ding en de persoonlijkheid van 
de moeder is te zoeken, dan in 
de tijdsduur die zij met haar 
kinderen doorbrengt Want de 
zenuwzieke, nalatige of onver
standige moeder blijft de groot
ste bedreiging voor haar kinde
ren, ook al mocht zij al haar be
schikbare tijd aan de kinderen 
offeren. Daar tegenover zal de 
intelligente en overleggende 
moeder in staat zijn haar kind 
een gevoel van emotionele ze
kerheid te schenken, dat niet . 
wordt verstoord door regelmati
ge afwezigheid. 

De twintigeeuwse ervaring 
heeft t rouwens geleerd, dat de 
rechten van het kind de rech
ten van de moeder niet uitslui
ten. Het moederschap kan on
mogelijk nog langer de enige 
rol van de vrouw blijven hoe 
volmaakt zij die ook kan uit
leven. 

Hilda U. 

.( vervolgt )' 

suiker
zoet 

Tientallen jonge 
vrouwen hebben te 

Amsterdam in het 
gebouw van de 

geïllustreerde pers heftig 
geprotesteerd tegen de 

« suikerzoete 
óuwe-hoerjoernalistiek » 

in de damesbladen; 
Aan de hoofdredakteur 

overhandigden zij een 
pamflet van het 

« Nederlandse 
Huisvrouwenpro-

letariaat », waarin zij de 
« verrukkelijke » 

reportages over al de 
geliefde vorstenhuizen 

ter wereld scherp 
hekelden. Een vrouw,; 
zo werd opgemerkt,-

heeft ook andere 
behoeften dan breien; 

koken, tee zetten en op 
jurken kijken. De 

aktiegroep verzocht 
de damesbladen 

de vrouw uit haar pozitie 
van « blanke slavin » 
te halen en aandacht 

te besteden aan 
« mannenbezigheden » 
als politiek, loonarbeid, 

sociale problemen en 
dergelijke; 

De woordenwisseling 
met direkteurs en 

redakteurs'duurde een 
poos, maar eindigde 

ten slotte onder gezang 
en met de verzekering 

dat de protesterende 
vrouwen het damesblad 

« Margriet » scherp in 
het oog zouden 

houden..; 
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jeugdweilt 

In 

perspeküef 
Toen in 1967 de K.J.R. ( Katolieke Jeugdraad ) 

vijf jaar bestond, werd het plan opgevat om een 
algemene kritische bezinning te houden over het 
'jeugdwerk in Vlaanderen. Een aantal kommissies 
werd opgericht, die van nabij de evolutie in 
jeugdwerk en jeugdbeleid volgden. Uit die kommis
sies ontstond een werkgroep, die tenslotte nog uit 8 
leden bestond. Vijf ervan gaven de bevindingen en 
nota's een definitieve vorm in het boek dat voor ons 
ligt: « Jeugdwerk in Perspektief ». Toch is dit hele 
hoek team^werk en werd het door de hele groep ge
dacht en besproken. De verantwoordelijkheid voor 
elk hoofdstuk berust echter bij ieder auteur apart. 
Er zijn twee grote delen : het eerste heet « Een In
ventaris » en het tweede « Problemen en perspek-
tieven ». 

r - ^ 

'^ -f ,• "\ 1.. 
•VS ^ 

X 

In het eerste hoofdstuk behandelt J. Van Echel
poel de maatschappij waarin de jeugd leeft : de 
technische wereld, de evolutie van agrarische naar 
stedelijke kuituur : arbeid, beroep en vrije tijd, de 
pluralistische en gesekularizeerde samenleving, 
socializatie en planning. 

H. Cammaer brengt in het tweede hoofsdtuk een 
overzicht van het jeugdwerk in Vlaanderen : ont
staan, groei en differentiatie waarbij het aantal der 
Vlaamse studentenbonden, als eerste jeugdbewe
ging, wordt onderstreept ; « Het A.K.V.S. vormde 
een strijdende elite, die voor het godsdienstig leven 
veel betekende én door de persoonlijke inzet van 
zijn overtuiging én door een voortdurend ageren 
tegen de verbondenheid van veel geestelijken met 
een konservatieve en volksvreemde burgerij... » 
Ook ontstaan en evolutie van andere groepen en be
wegingen wordt geschetst o.m. de Katolieke Aktie, 
de Scoutsbeweging, Socialistische Jonge Wachten, 
A.J.C., vlaams-nationale jeugdbewegingen enz. zo
wel vóór als na de jongste wereldoorlog. In het 
derde hoofdstuk bespreekt H. Cammaer eveneens de 
verhouding tussen jeugd en kuituur. 

Het tweede gedeelte van de studie is dan aan de 
specifieke problemen van het jeugdwerk en aan 
zijn perspektieven gewijd. J. Yperman geeft een 
pedagogische pozitiebepaling van het jeugdwerk en 
de verhouding tussen gezin-school en jeugdwerk, 
tussen dat wat men vroeger eerste, tweede en derde 
milieu noemde. De auteur splitst dit laatste in 
jeugdwerk, in ideologische of religieuze vereniging, 
.tienermilieu en bredere maatschappij. 

W. Leirman behandelt de problematiek van orga-
nizatie en beleidsopbouw met de verschillende tipes 
van leiderschap. J, Van Echelpoel onderzoekt in een 
apart hoofdstuk een aantal aktuele vragen, waar
bij het probleem der differentiatie - nationaal, re
gionaal, plaatselijk, volgens leeftijd en sociologisch 
milieu, volgens oogmerken - 'wordt bekeken. In het 
slothoofdstuk wijst K. Peeters op de verantwoorde
lijkheid der maatschappij : België heeft, ondanks 
een bloeiend en gevarieerd net van jeugdbewegin
gen, géén doordacht, volwaardig of gekoördineerd 
jeugdbeleid. 

De auteur onderzoekt struktuur en werking van 
dit jeugdbeleid, zowel op nationaal als op regionaal 
vlak, waarbij tevens gewezen wordt op het verschil 
in opvatting bij katolieke jeugdraad enerzijds, so
cialisten en liberalen anderzijds. De eersten willen 
een vrije jeugdraad, samengesteld uit afgevaardig
den der werkelijk bestaande jeugdverenigingen 
( ook onafhankelijke ) en de laatsten willen een 
vertegenwoordiging volgens lokale politieke 
machtsverhoudingen ! De auteur trekt ook de 
krachtlijnen voor een toekomstig jeugdbeleid. 

« Jeugdwerk in perspektief » dient niet alleen 
jeugdbewegingen en jeugdleiders te interesseren : 
ook zij die voor de jeugdpolitiek verantwoordelijk 
zijn - namelijk de politici op nationaal, regionaal en 
gemeentelijk vlak - kunnen in deze studie belang
rijke aanwijzingen vinden. 

Tenslotte, wat wij er eveneens dienen uit te ont
houden, is dit : dat ook inzake jeugdbeleid alleen 
'n volstrekte federalizering van de hele staatsstruk-
tuur nodig is om aan het geheel verschillend uit
zicht van de strukturen en verhoudingen inzake 
jeugdbeweging en jeugdleven in Vlaanderen en 
Wallonië te beantwoorden. 
_ Vlaanderen heeft - en wij kunnen dit gerust met 

fierheid zeggen - op het gebied van jeugdbeweging 
en jeugdorganizatie baanbrekend werk verricht bij 
zoverre dat menige struktuur hier tot voorbeeld ge
diend heeft voor elders. Dat bij heel dit jeugdbewe-
gingsleven in Vlaanderen de Vlaamse Beweging en 
daaruit ontstane vlaamse studentenbeweging een 
eersterangsrol gespeeld heeft, is een ander feit, dat 
de pedagogische waarde bewijst van een gemeen
schapsideaal, van een nationaal bewustzijn en van 
net nationalisme zoals dat zich in Vlaanderen heeft 
gemanifesteerd vanaf de tweede helft der vorige 
eeuw. 

« Jeugdwerk in Perspektief - De Nederlandse Boek
handel, Kapellen. 208 blz - 185 fr. 

vervalsingen 
De recente veroordeling van een kanadese han

delaar in schilderijen te Brussel heeft voor de zo
veelste keer de aandacht gevestigd op een onuit
roeibare zijtak van de zogenaamde kunsthandel, 
die veel meer dan een bevordering van het estetisch 
gevoel een keiharde business is. 

De vervalsing is zo oud als de kunst. Er zijn al
tijd vervalsers geweest en net als in de kunst zelf 
is er een enorm peilverschil. Er zijn de technisch 
slechts zeer onvoldoende geschoolde vervalsers, er 
zijn ware meesters in de techniek en daartussen 
treffen we een hele reeks graduaties aan. Het is 
trouwens niet alleen een kwestie van kennis van 
oude of specifieke technieken, er zijn ook de « tiks » 
van de meesters die men wil vervalsen. In de oude 
kunst komt daar nog bij dat de vervalser op de 
hoogte dient te zijn van de rekwizieten die deze 
of gene meester bij voorkeur gebruikt, rekwizieten 
die ook bij de gekozen kultuurperiode passen, 
zodat hij niet de fout mag begaan in een vervalst 
15e eeuwe werk rekwizieten voor te stellen uit een 
eeuw ervoor of erna. 

Het is nu een kwarteeuw geleden dat de meest 
ophefmakende zaak van schilderijenvervalsing aan 
het licht kwam. Han van Meegeren, onder eigen 

naam als kimstschilder mislukt, beweerde koud-
weg dat hij de auteur van diverse beroemde wer
ken van Johannes Vermeer van Delft was w.o. « De 
Emmaüsgangers ». Hij was beschuldigd van ekono-
mische kollaboratie in Nederland tijdens de tweede 
wereldoorlog. De zelfbeschuldiging van vervalsing 
gaf aan zijn geval een heel andere wending. Een 
waar schandaal brak los, des te meer daar gerepu
teerde kunstkenners en historici, die bedoelde Ver
meers bij hun ontdekking als autentiek hadden be
titeld, met een vloed van argumenten, lelijk in hun 
hemd werden gezet. 

De Vlaamse professor Coremans speelde als ex
pert tijdens het proces Van Meegeren een belang
rijke rol. Zijn stelling was dat Van Meegeren de 
waarheid zei. Toch werd deze deskundige stelling 
hard aangevochten en tot op vandaag kan men 
spreken van een misterie Van Meegeren-Vermeer. 
Men was ondanks de veroordeling van Van Meege-
geren trouwens zo weinig zeker dat vernietiging 
van de « valse Vermeers » niet werd bevolen, hoe
wel de nederlandse wet zulks voorschrijft. Tot op 
vandaag worden deze valse (of echte ?) Vermeers 
in Nederland bewaard. Maar ze mogen niet door 
het publiek bekeken worden... 

DAT NOET U... 

• • • beKIjKen • • • • • • weten • • • 

• Kunstschilder A. Pater
not overleed in mei 1968 en 
kende zijn vruchtbare peri
ode in de twintiger jaren als 
schilder van het licht. De 
laatste jaren van zijn leven 
werden na een lange perio
de van afwezigheid in de 
expozitiewereld enkele re-
trospektieven georganizeerd. 
Tans stelt de Rik Wouters 
Studio 25 van zijn beste wer
ken ten toon : akwarellen, 
een reeks Pat 1968, lino's en 
olieschilderijen. Tot 5 maart. 

• Vic Gentils. prijs Ro
bert Giron, stelt tot 28 maart 
ten toon in het brussels Pa
leis voor Schone Kunsten. 

• Zondag 1 maart om 10.30 
u. houdt de h. A. Vanden 
Kerkhove, lic. kunstgeschie
denis een dia-lezing over 
« Wandtapijten uit de 18de 
eeuw » te Brussel, Konink
lijke Muzea voor Kunst en 
Geschiedenis, ingang Ken-
nedylaan. 

• Het guldensporenfeest 
zal dit jaar ook aan de 
vlaamse ku^t luisterrijk ge
vierd worden. Samen met 
de Vlaamse Klub Kust or-
ganizeert het A.N.Z. op 11 
juli a.s. in de Kursaal te 
Oostende een groots zee-
zangfeest. Het wordt een 
unieke gebeurtenis. 

• De V.T.B. looft ieder 
jaar een prijs ter bevorde
ring van de nederlandstalige 
toneelliteratuur uit, in sa^ 
menwerking met de vereni
ging van vlaamse toneelaur 
teurs. De prijs bedraagt 
10.000 fr. Deze prijs wordt 
toegekend aan de persoon, 
de vereniging , de instel
ling, de onderneming of de 
toneelgroep die zich in de 
loop van een speeljaar uit
zonderlijk verdienstelijk 
heeft gemaakt in het propa
geren van werk van levende 
toneelauteurs. Personen of 
instellingen die voor deze 
prijs in aanmerking menen 
te komen gelieven voor 15 
juni a.s. een aktiviteitsver-
slap over te maken aan de 
V.T.B., St. Jakobsmarkt 45. 
Antwerpen. 

• Tegen 15 mei a.s, wor
den de inzendingen inge
wacht hij het stadsbestuur 
van Tielt, stadhuis, Markt, 
voor de 4de Poëzieprijs van 
deze stad, uitgeschreven 
voor alle nederlandsschrij
vende dichters zonder on
derscheid van nationaliteit. 
Het reglement is op voor
noemd adres verkrijgbaar. 

••• niet beamen 
• Maar of het opgaat veel 

woorden te verspelen aan 
de tentoonstelling van drie 
duitse kunstenaars in het 
paleis voor Schone Kunsten 
te Brussel vragen we ons 
toch af. Gerhard Richter 
lijkt ons toch de interessant
ste te zijn met zijn schilde
rijen, gemaakt naar foto's. 
Tegen het integreren van de 
fotografie in de schilder
kunst, hetzij als middel het
zij als inspiratie bestaat 
geen bezwaar, het rezultaat 
telt. Wat wij van de maak
sels van een Palemro en een 
Uecker moeten denken hoort 
blijkbaar niet meer thuis in 
een kulturele rubriek : hij 
Richter dachten we aan ver-
keersignalen en bij Uecker 
aan strandi>ersperringen. 
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De nieuwe deeltjes in de reeks « Ontmoetin
gen » uitgegeven door Desclée De Brouwer, 
Brugge, behandelen de figuren en het werk 
van Gerrit Achterberg, Harry Mulisch en 
Jean Anouilh. 

Over de dichter Gerrit Achterberg schreef 
de dichter Albert De Longie een degelijke, be
vattelijke monografie, die als inleiding tot de 
niet steeds « gemakkelijke » poëzie van Ach
terberg en tevens als aanleiding om met deze 
dichter kennis te maken, voorzeker geslaagd 
is. Achterberg, wellicht een der grootste ne-
derlandse dichters dezer eeuw, schreef bijna 
900 gedichten, zijn « Verzameld Werk » 
omvat een duizendtal bladziiden dundruk : 
in het geheel 27 bundels, waarin het centrale 
tema - dood en eeuwigheid - steeds weerkeert 
in een mettertijd sterker greep op de taal . 
Hoewel de experimentelen hem als een van 
hun voorlopers beschouwden, doet Achter-
bergs poëzie klassiek aan. De originaliteit van 
zijn liriek ligt in de ongemene woordbeheer-
sing en de « poëtizering » van gewoon-klin-
kende, prozaïsche en alledaagse woorden. Het 
is De Longies verdienste, aan de hand van 
Achterbergs verzen ons de essentie van dit 
dichterschap te hebben aangetoond. Deze mo
nografie bevat dan ook, naast een korte inlei
ding en een levensschets, hoofdzakelijk een 
benadering van het dichterlijk oeuvre, naast 
een bibliografie en een uitgebreide li teratuur-
indeks. 

Deel nr 81 handelt over de noordnederland-
se auteur Harry Mulisch en is van dr. J. Van 
Ham. Mulisch is een veelbesproken auteur en 
het heeft zeker niet aan protektie en aanmoe
diging van officiële en officieuse zijde ontbro
ken, evenmin als aan een welwillende kritiek: 
opdrachten van het ministerie van O.K.W., 
van de gemeente Amsterdam en een vijftal 
noordnederlandse prijzen. Voor een oeuvre 
dat afgezien van reportages en beschouwend 
werk uit een achttal romans en verhalenbun
dels bestaat is dat zeker niet weinig ! Mulisch, 
die graag als anarchist of kontesteerder po-
zeert, heeft dus het officiële manna zeker niet 
versmaad. 

Dr. Van Ham geeft een overzicht van Mu
lisch nogal - naar aard én kwaliteit - uiteen
lopend werk. Wanneer Mulisch het literaire 
terrein verlaat en aan filozofie of politiek wil 
doen, slaat hij er wel eens naast. Zijn jongste 
boek over Kuba « Het woord bij de daad » 
werd door de Parool-joernalist en kenner van 
het kommunisme K. van het Reve zowel wat 
stijl en terminologie als wat waarachtigheid 
betreft volledig « gekraakt » ! De « denker » 
Mulisch staat nog altijd een aantal treden la
ger dan de letterkundige : dat weerspiegelt 
zich ook in zijn werk. Van Dams boekje is 
echter een goede inleiding tot deze, wel eens 
over 't paard getilde, maar zeker talentvolle 
auteur. 

Deel nr 82 der « Ontmoetingen » is een mo
nografie van Guido Wulms over Jean Anouilh, 
een der grootste vertegenwoordigers van het 
franse toneel en alleszins de belanrijkste fi
guur der generatie van veertig, die het meer 
klassieke, literaire toneel ( dat zijn briljantste 
vertegenwoordigers vond in een Giraudoux en 
een Montherlant ) op een waardige, hem ei
gen wijze, voortzet. De schrijver der studie 
over Anouilh, geeft een overzicht van de 
verschillende stukken van Anouilh, met tel
kens een korte ontleding en bespreking ; de 
« pieces noires », « de pieces roses» en de «pie
ces brillantes » die elk op hun wijze het kern-
tema van zijn hele werk - het besef der men
selijke onvolkomenheid - uitdrukken. In een 
« besluit » tracht de auteur trouwens op de 
vraag «hoe ziet Anouilh het leven» te antwoor
den, waarbij hij als Anouühs hoofdgedachte 
onderstreept dat « de mens niet kan ontkomen 
aan het uitzichtloze en ontmoedigende kon-
flikt tussen ideaal en realiteit... ». Pessimis
me ' Neen : want wij moeten ons aan de ter
neerdrukkende situatie onttrekken door het 
nastreven van persoonlijk geluk, door een 
la^b 

Anouilh is niet alleen een groot kunstenaar 
en een gewiekst teaterman geweest en hij 
liet het evenmin bij moralizeren of kritiek op 
de maatschappij. In het stuk « Pauvre Bitos » 
heeft hij een repressie-rechter tot simbool van 
de hoogmoed en van de daaruit volgende on
menselijkheid getekend, schijnbaar geïnspi
reerd door het tragische lot van de gefuzil-
jeerde Brasillach voor wie Anouilh trouwens -
tevergeefs - handtekeningen van letterkundi
gen verzamelde cm genade te bekomen bij 
een genadeloze De Gaulle. 

Guido Wulms' monografie is van belang 
voor wie belangstelt in l i teratuur in het alge
meen en toneel in het bijzonder, omdat het 
bij ons weten de eerste beknopte maar volle
dige benadering is van het werk van Jean 
Anouilh in onze taal. 

« Ontmoetingen » - nrs 80,81,82 - Desclée De 
Brouwer, Brugge, Prijs ver deeltje : 35 jr. 

Er zijn auteurs die zich met één hoek, met één 

werk in de bekendheid schrijven, maar ze zijn zeldr 

zaam. Bijna allen hebben —* tijdens een kortere 

of langere periode — leergeld moeten betalen voor 

meesterschap over de taal, over romantechniek, 

dialoog en psichologische uitbeelding van de figu

ren. Deze evolutie is dan ook meestal in hun werk 

te bespeuren, al betekent dit niet dat elk werk ook 

uiteraard een stap vooruit zou zijn en dat de kwa-

liteitskurve steeds zou gelijklopen met de kronO' 

logische volgorde van het publiceren. 

waiter roland: 

lijk onberoerd en zoekt ze afleiding in een nieuwe 
vr 'endschap, die evenmin uitkomst brengt. 

De auteur heeft dit houvastloze en deze vlucht 
voor de werkelijkheid weergegeven in een dubbel 
decorum. De kamer, waarin ze slaap zoekt, de rus t 
en het vergeten, krijgt als tegenpaneel het zwerven 
door de stad, het ontmoeten van mensen, en de 
initiale eenzaamheid waarvan ze niet losgeraakt. 
Want het gebeurde heeft haar dieper geraakt dan 
in haar lichaam alleen. 

Roland gebruikt bij dit alles ook slechts weinig 
dialoog — iets wat ook niet zijn sterkste zijde blijkt 
te zijn — maar laat het hoofdpersonage hetzij in 
een kortere « monologue intérieur », hetzij in een 
heel hoofdstuk in de ik-vorm, het gebeurde herbe
leven, zodat de noodzakelijke achtergrond ontstaat , 
waarop zich het moment kan projekteren, de int r i 
ge, het verband. 

De kern, waarrond het verhaal draait, is de wroe
ging van de vrouw. Roland heeft ook in zijn vorige 
romans de mens in konflikt met de wereld van n u 
trachten uit te beelden : als een waarschuwing en 
als een aanduiding. Waarschuwend voor wat de 
mens neerhaal t en tot vernietigende wanhoop voert. 
Aanduidend waar wij als mens in deze tijd falen 
door onze tekorten en onze overdrijvingen. 

In deze uitbeelding heeft het moralizerende niet 
het nadrukkeli jke karakter gekregen van de ten-

e knik in de kern 
Een auteur bij wie dit wél het geval is, is Walter 

Roland. Zijn eerste roman « De onbekende soldaat» 
gaf reeds duidelijk aan waar Rolands sterkte lag 
en op welk terrein hij zich het best zou kunnen 
ontplooien. Met zijn tweede roman « Een veegje 
na t te verf » bewees hij opnieuw dat hij zijn lezers 
iets te vertellen had en dat dit inhoudlijke, samen 
met een groeiend meesterschap over de taal en 
techniek die aan zijn mogelijkheden aangepast was, 
zijn werk uit het stadium der belofte had doen 
groeien. Hij bewees er tevens in, dat hij de pro
blematiek van de mens in deze tijd aandurfde de 
eenzame mens, de zoekende en radeloze, de verwor
pene die door zijn worsteling met zijn omgeving 
boven zijn omgeving uitstijgt. In « Het kijkgat » 
werd, bij een verbeterde techniek, een vaster greep 
op de taal en de originele konstruktie, de twijfel
achtigheid van het menselijk oordeel en de fimda-
mentele onrechtvaardigheid van het menselijk ge
recht aangetoond. De nieuwe — vierde — roman 
van Walter Roland « De knik en de kern » onder
scheidt zich qua tematiek van de vorige. 'Toch staat 
ook hier de eenzame mens centraal, wordt zijn po-
zitie ontleed en wordt hij — op een der kruciale 
momenten van deze eenzaamheid en ontgoocheling 
— gevolgd. 

De centrale figuur — het meisje Sabine — levert 
de zeer beperkte intrige voor deze roman : de 
schrijver volgt haar gedurende een etmaal en te
kent haar ontmoetingen, handelingen en gemoeds
toestanden op. Sabine is, na een ontgoochelde liefde 
en een abortus provocatus, psichisch sterk aange
grepen door hetgeen er gebeurde, al blijft ze uiter-

densroman maar toch staat het achter elke figuur 
en rijst op achter elk boek van deze auteur. 

Literair ligt zijn kracht in het scheppen van een 
sfeer en het weergeven van een milieu met uiterst-
beperkte middelen : zo ontstaan de kontoeren en 
de lijnen van een menselijk profiel, ontstaat het 
decorum waarop de gedragingen geprojekteerd wor
den Een scherpe ontleding dus maar een eerder in-
direkte schildering, die echter het gevaar inhoudt 
dat de personages te wazig of te weinig afgetekend 
zouden worden. 

Toch is Sabine in « De knik en de kern » een 
werkelijkheid, is haar belevenis, de innerlijke én 
de uiterlijke, een levensrealiteit en is de wijze 
waarop Roland haar weergeeft, overtuigend. 

Dit gebeurt in een nuchtere, onthechte stijl, met 
korte zinnen en met een sedert zijn eerste roman 
steeds gestegen taalbeheersing.. . 

Walter Roland — die debuteerde toen hij reeds 
45 was — heeft op korte tijd door zijn romans zijn 
pozitie in onze moderne l i teratuur bevestigd en met 
elke roman een rijpend talent bewezen, dat nog 
de frisheid en de onvermijdelijke onvolkomenhe
den van de jongere paar t aan de levenservaring 
en de wijsheid van iemand die heel wat belpefd, 
gezien en nagedacht heeft, en die zijn lezer heel 
wat meer te bieden heeft dan alleen maar een min 
of meer goed geschreven verhaal . 

Walter Roland « De knik en de kern » — Stan
daard Uitgeverij, Antwerpen 141 blz. — 160 fr. 

Het zelfportret van Ensor met de bebloemde 
vrouwenhoed is een der blikvangers van de tentoon
stelling « Van Ensor tot Permeke », de eerste grote 
tentoonstelling te Parijs van de vlaamse expressio
nisten onder eigen, vlaamse vlag. Dit uitgesproken 
vlaams etiket was trouwens de reden waarvoor en
kele frankofone brusselse potentaten, vlaams ex
pressionistisch werk uit het bezit der gemeenten 
waar ze het voor het zeggen hebben, niet in bruik
leen voor -.eze tentoonstelling wensten af te 

staan. Het was niet «belgisch » genoeg. 
Dit kleinzielig gedoe belet niet dat de tentoon

stelling te Parijs onmiddellijk na de opening veel 
bjval oogstte. Voor «Ie tout Par i s» is deze groten-
dels geslaagde selektie van grote vlaamse schil
ders uit de eerste helft van deze eeuw zelfs een 
revelatie, wat ongetwijfeld zal bijdragen tot een 
evenwichtiger kijk in Frankri jk en zijn kultureel 
Invloedsgebied op de westeuropese schilderkunst 

van de eerste helft van d e twintigste eeuw. 
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TRAAGZAAM TREKT 

Had Gezelle nog de B.R.T. meege
maakt, dan had hij zeker een bladzijden-
lang epos kunnen schrijven over het 
tempo waarmee de raad van beheer van 
onze nationale instelling beslissingen 
Heemt. 

Het is aan het Flageyplein helemaal 
geen zeldzaamheid dat een ploeg al we
ken aan een projekt werkt zonder dat 
de officiële toelating daarvoor is bin
nengekomen. Voor alle grote B.R.T.-ge-
beurtenissen, of wat als dusdanig wordt 
aangezien, moeten de heren hun zegen 
geven, maar niet te vlug asjeblief. 

De malaise is weer voelbaar rond het 
Zichemfeuilleton. Straks zitten we met 
de 17de epizode. Dat betekent dat bin
nen de maand het feuilleton uitgezon
den is, tot groot jolijt van de vele me
dewerkers en diepe spijt van de kriti-
kasters. Maar wat geen mens weet is, 
of er al dan niet ook een vervolg komt. 

Het voorbereidend werk nochtans 
moet nu gebeuren. Scenario's moeten 
worden in mekaar gestoken, er moet 
aan prospektie gedaan worden om de 
opnameplaatsen vast te leggen en er 
mag zo langzamerhand aan een draai-
schema worden gewerkt. Anders zal al
les weer vlug, vlug moeten gebeuren 

zoals wij het bij de B R T. helaas allang 
gewoon zijn. Met alle nefaste gevolgen 
vandien. Improvizatie is altijd een ster
ke troef geweest bij de B.R.T. 

Iedereen vraagt zich af of er nu al dan 
niet een derde Zichem komt. Niet dat 
het zo veel belang heeft. Maar de enige 
instantie die hierop kan antwoorden en 
door een beslissing heel wat medewer
kers zou helpen, is de raad van beheer. 
De heren hebben echter niets beslist. 

En wij die dachten dat besturen ook 
een beetje vooruitzien was. 

De beslissing voor de vlaamse deelna
me aan Montreux is gevallen drie 
maand vóór de inzending moest binnen 
zijn. Het ziet ernaar uit dat de raad van 
beheer aardig op weg is, zijn eigen 
snelheidsrekord te breken. 

POP EYE 

Volgende woensdag nog eens Pop-eye. 
Misschien een van de laatste. Want op 
de tv lopen heel wat bonzen rond die 
dit soort programma's niet begrijpen, 
dus afkeuren. Er zijn hardnekkige ge
ruchten als zou pop-eye moeten sneuve-
velen om budgetaire redenen. In hoe
verre de afkeer voor het « langharig 

Beschuldigde, sta op. Kijksukses ver
zekerd. Dinsdag om 20u25, Brussel Ned, 

Akfrice Gella Allaert In Kijk en kook. 
Dinsdag om 19u25, Brussel Ned. 

werkschuw tuig » daar iets mee te ma
ken heeft, is een open vraag. In alle ge
val was Pop-eye het enige tv-program-
ma waarin regelmatig betere popmuziek 
aan bod kwam. 

PROCES 

Jan Matteine bereidt de uitzending 
voor in de reeks « Beschuldigde sta op » 
van het fameuze proces Coucke en Goet-
hals dat vorige eeuw zoveel stof deed 
opwaaien en ook voor het taalgebruik in 
rechtszaken van historische betekenis 
was. 

Alleszins een uitzending die mede 
door de vertolking van Lode Van Beek 
en Hugo Van den Berghe tot een monu
ment zal uitgroeien. 

LUILETTERLAND 

Is een onderdeel van het vrijdag
avond-radioprogramma « 't me 't avond
je wel ». Een puntig overzicht van de 
periodieke pers in een snedig radiopro
gramma. Maar ergens lijkt het me toch 
onlogisch en gevaarlijk dat het bekriti-
zeren van de weekbladpers in handen 
wordt gegeven van een (bekwaam) 
iemand die zelf op een weekblad zijn 
brood verdient. Johan Struye is een sim-
patieke jongen, maar als precedent is 
het niet zo geslaagd. Wat natuurlijk wel
de minste van de B.R.T.-zorgen zijn zal. 

onze selektie 
Zaterdag 28 februari 
17u : BRUSSEL NED. 
Van bezetting tot bevrijding (he
dendaagse geschiedenis). 
22u55 : NEDERLAND 2 
Improvizatie (onvoorbereide ak-
teurs op de scène). 
21u20 : FRANKRIJK 1 
Les six jours (toneel). 

Zondag 1 maart 
19u30 : BRUSSEL NED. 
S.O.S.-Natuur (boomplantdag). 
20u40 : BRUSSEL NED. 
Wij, heren van Zichem. 
22u20 : BRUSSEL NED. 
De reis naar de groene schadu
wen (poëzie). 
21u48 : NEDERLAND 1 
Gamma (Hoe het leven bewa
ren ?). 
21u35 : NEDERLAND 2 
Kort geding (een kruisverhoor 
met getuigen, bewijsmateriaal, 
jury en al). 
12ui5 : BRUSSEL FRANS 
Face il la presse. 
17ul5 : FRANKRIJK 1 
La femme révée (amerikaanse 
speelfilm). 
20u40 : FRANKRIJK I 
Angèle (franse speelfilm met Fer-
nandel). 

Maandag 2 maart 
20u25 : BRUSSEL NED. 
Het proces van Oscar Wilde 
(speelfilm). 
22u30 : BRUSSEL NED. 
Leeds United (een reportage). 
20u45 : NEDERLAND 2 
Een dame uit de provincie (naar 
het werk van Toergenjev). 
14u25 : FRANKRIJK 1 
Les yeux de l'amour (franse speel
film). 
22u30 : FRANKRIJK 1 
La main du singe (eenakter van 
Roger Iglesis). 
20u30 : FRANKRIJK 2 
Désir sous les ormes (speelfilm). 

Dinsdag 3 maart 
20u25 : BRUSSEL NED. 
Beschuldigde, sta op. 
22ii05 : BRUSSEL NED. 
Trefpunt (politiek debat). 
21u20 : NEDERLAND 2 
Willem Ditys (voor de vuist weg), 
21u : FRANKRIJK 2 
La fleur (muziekaal werk). 

Woensdag 4 maart 
20u50 : BRUSSEL NED. 
Panorama. 
20u35 : NEDERLAND 1 
Peau de banane (speelfilm). 
20u30 ; FRANKRIJK 2 
Landru (speelfilm). 
20ul5 : DUITSLAND 1 
Het rode Wirschaftswunder (de 
D.D.R.) 

Donderdag 5 maart 
19u : BRUSSEL NED. 
Jeugd in Peru (een reportage). 
21ul5 : BRUSSEL NED. 
Horizon (wetenschappen). 
21u05 : NEDERLAND 1 
De ideale echtgenoot (tv-spel naar 
Oscar Wilde). 
20u30 : NEDERLAND 2 
Carel Willinck (kunstenaarspor
tret). 
20u30 : BRUSSEt*FRANS 
Somebody up there likes me 
(amerikaanse speelfilm). 

Vrijdag 6 maart 
20u25 : BRUSSEL NED. 
In de voetsporen van Cyriel 
Buysse (zijn leven, werk en 
streek). 
2Iul5 : BRUSSEL NED. 
Leven en laten leven (toneelstuk 
van John Arden). 
22ul5 : NEDERLAND 1 
Hadimassa (satire). 
21ul0 : NEDERLAND 2 
Farce majeure (ontspanning), 
20u30 : BRUSSEL FRANS 
Le desert de l'amour (tv-spel 
naar roman van Mauriac), 

& 

&EZIEN 
NUL 

Droevig, droevig, driewerf droevig. 
Vorige zaterdag de Sant in eigen land 
met Bob Benny. Niet dat die jongen 
geen stem heeft of geen liedje kan zin
gen. Maar de manier waarop deze 
show ( ? ) in beeld werd gebracht, was 
om bij te huilen. Maar dan niet van ple
zier. Als de tv in de toekomst nog eens 
een programma wil maken met een ve
dette van middelbare leeftijd, zou het 
dan teveel gevraagd zijn als het bijko
mend gebeuren ook op dezelfde leef
tijdsklasse zou afgestemd zijn ? 

Want nu moesten wij het meemaken 
hoe dames die hun beste jaren al lang 
achter de rug hadden nog probeerden te 
trippelen als vlotte tieners. 

En als de Bob Boonsingers dan nog 
trachten te dansen moet ik denken aan 
een mislukte turnles in een vooroorlogse 
dorpsschool. Het was in één woord een 
rotprogramma. Nul op tien. 

PANORAMA 

Wij hebben het doorgaans voortreffe
lijke Panorama verleden donderdag 
weer met aandacht en genoegen beke
ken. De informatie over de universitai
re uitbouw te Antwerpen was breed en 
niet saai. Maurice De Wilde bewees weer 
eens, de techniek van de reportage on
der de knie te hebben. Spijtig dat wij 
hem zo weinig op het scherm zien. 

De reportage over de toestand van de 
Leie liet weer eens overduidelijk 
zien dat er aan de vlaamse waterwegen 
nog heel wat te doen valt. Interessant 
was_ wel 't gesprekje van Jacques Van-
dersichel toen die schipper vertelde, dat 
<ie werken aan de waterlopen in Wallo
nië allemaal veel vlugger gebeuren. 
Spijtig dat toen het gesprekje eindigde. 
Graag hadden wij van de schipper te 
weten gekomen of hii soms met wist 
hoe dat kn'»^ 

Hel proces van Oscar Wilde in premiè
re voor ons land. Maandag om 20u25, 

Brussel Ned. 
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ROYAL-RACING 

Sire Boudewijn, koning aller Belgen, 
terordt van jaar tot jaar meer betrokken 
t)ij het sportje, vmden wij. Naast zijn 
eigen aktiviteiten, zoals hengelen en 
golf spelen, moet hij op tijd en stond 
een of andere beroemdheid, zoals den 
©els, een madolle en een pol geven. Hij 
moet het hoofd bieden aan stromen ge-
nadeverzoeken van koereurs die op do
ping betrapt werden, en wier straf, niet 
wordt kwijtgescholden, zoals Guido 
Reybrouck bij voorbeeld. Bovendien 
werd hij zopas nog erevoorzitter yan 
een nieuwe voetbalklubje te Ciergnon. 
Wij peinzen dus dat het niet lang meer 
zal duren, of wij kunnen ginder in de 
wouden tijdens de rust lotjes kopen «ten 
voordele van de gekwetste spelers » van 
een echtig en techtig gekroonde koning. 
Of ons aller patron in een woeste dis-
kussie gewikkeld zien met een « linne-
kensman » die niet voldoende de zaak 
van « Ie Royal ( et pour cause ) Racing 
Club de Ciergnon » heef gediend. 

WETEN WIJ AL 

Veel televiziezenders zetten oud-ren-
ners in om kommentaar te leveren bij 
reportages over wielerwedstrijden, zoge
zegd omdat die mannen met veel meer 
kennis van zaken kunnen vertellen wat 
er precies wel of niet gebeurt. Dat lijkt 
ons vrij normaal. Dat is bij ons ook het 
geval met Fred Debruyne. Die wordt 
daarenboven ook nog gebruikt voor an
dere sportuitzendingen, waarin hij dan 
als ondeskundige zowel inzake die sport 
als inzake het tv-medium maar zeer 
middelmatig is, maar dat is een andere 
zaak. Wat ons nu zo stilaan van al die 
deskundigen de keel begint uit te han
gen is dat zij gewoonlijk niet veel an
ders te vertellen hebben dan dat een 
koereur die steeds maar achterom gaat 
kijken, aan het einde van zijn latijn is, 
en dat een renner die met zijn schouders 

begint te boteren, zijn beste kruit ver
schoten heeft. Dat weten wij onderhand 
wel allemaal. Kan er eens iets anders 
gevonden worden, astemblief ? 

GRIEVEN 

De organizatoren van autowedstrijden 
op de omloop van Terlanen hebben een 
heel pak grieven gebundeld en ver
stuurd naar de uitbaters van de omloop, 
de burgemeester van Zolder en de goe-
verneur van Limburg, een zekere me
neer Marien volgens « Les Sports ». De 
organizatoren beweren van verdere 
koersen te Zolder te zullen afzien als 
niet dadelijk een en ander - nogal veel -
in orde wordt gebracht. De huurprijs 
van de omloop moet verlagen. Allerlei 
koncessies moeten aan de inrichters 
worden overgelaten. De organizatie van 
de diensten moet veel verbeterd wor
den. Er mogen niet zoveel personen gra
tis worden binnengelaten. In een woord, 
een heleboel grieven die stoelen op be
kommernissen van finantiële aard. Er 
wordt op dit ogenblik over onderhan
deld. Het komt wel allemaal in orde. 

OCHERME 

Zjaak Lecoq maakt van zijn tak om
dat de brabantse volleybalfederatie eni
ge wijziging heeft aangebracht in het 
sisteem om de brabantse afgevaardigden 
in de nationale komitees aan te duiden. 
Brabant werd in 4 distrikten, die ieder 
een aantal afgevaardigden kiezen. « Bru-

GEEN KONTESTATIE HIER 
In de marge van de beschou

wingen over de jeugdkontestatie, 
die sedert enige tijd in ons blad 
verschijnen, hebben wij ons zitten 
ajvragen waarom de jeugd eigen
lijk niet scherper reageert tegen 
wat lüij zouden noemen het sport-
establishment. Wij hebben name
lijk de indruk dat van dergelijke 
kontestatie nauwelijks sprake is. 

Er was wel herrie in Mexiko, 
hij de aanvang van de olimpische 
spelen, maar deze leek toch min
der gericht tegen de spelen zelf, 
dan dat zij van de spelen gebruik 
maakte om andere en belangrij
kere doelstellingen te her eiken. 
De drukte die de jeugd maakt 
rond onze sportvelden kan be
zwaarlijk als kontestatie bestem
peld worden, vermits ze meer de 
heersende sportopvatting stimu-
eert dan betwist. 

Misschien kan men de niet te 
miskennen onverschilligheid van 
een groot deel van de jeugd voor 
de spektakelsport nog de voor
naamste vorm van kontestatie 
noemen, maar deze passiviteit 
steekt dan toch wel schril af te
gen de heftigheid waarmee de 
jongeren andere wantoestanden 
in onze samenleving aanvallen. 
Is er dan in ons zogenaamd sport-
establishment wat te kontesteren? 
Wij geloven het wel. 

Wij geloven hij voorbeeld dat 
er weinig beroepen nog zo negen-
tiende-eeuws, nog zo vol sociale 
onrechtvaardigheden zijn als het 
beroep van sportman. Het feit dat 
in ons land de ene beroepsrenner 
honderd maal meer verdient dan 
de andere vinden wij er al een. 

In iveinig takken van het ekono-
misch leven wordt de mens zo ge-
konditioneerd, zo eenzijdig en on
dubbelzinnig opgefokt tot kritiek
loos konsument als in het wereld
je van de spektakelsport. Wij zien 
met in hoe men anders het ver
schijnsel « goede supporter » bij 
Voorbeeld kan verklaren. 

11 recht wordt vaak aange
klaagd dat de moderne mens meer 
in dienst staat van de moderne 
indu.'itrie, dan indristrie in dienst 
van de mens. Is dat ergens nog 
in dezelfde mate het geval als in 
de sport ? Moet men doping, wat 
men ook zegge altijd een ernsti
ge aanslag op de gezondheid van 
de werknemer, eigenlijk niet aan
zien als een werkvoorwaarde. 
waaraan de werknemer zich maar 
zeer moeilijk of helemaal niet ont
trekken kan ? En is het dan niet 
je rem.ste cinisme de mens. die 

op doping betrapt wordt, boven
dien nog te straffen door hem het 
recht zijn brood te verdienen (of 
is schorsing iets anders ?) te ont
nemen ? Hoe zou men het kunnen 
verklaren dat in het sporthuishou-
den de demokratische principes 
gehuldigd worden, als men hier in 
ons land al kan vaststellen dat 75 
t.h. van de sportbeoefenaars Vla-
mingen zijn, en dat de leiding van 
de federaties bijna zonder uitzon
dering in handen is van franko-
fonen ? En wat gezegd van het 
sisteem van hoeten — afhouding 
van het loon — om gebrek aan 
voldoende prestatie te voorko
men ? Of van het verbod, een ge
ding in te spannen tegen kluh of 
federatie ? 
^ Op geen enkel gebied is volgens 
ons de informatie zo gebrekkig, 
leugenachtig zelfs, als op sportge
bied. Aan fantazierijke verhaal
tjes, tot de meest idiote toe. over 
vedetten en idolen ontbreekt het 
niet, maar aan sobere, objektieve 
voorlichting bestaat in de sport-
joernalistiek blijkbaar nog niet 
veel behoefte. 

Dat de sport nogal eens gebruikt 
wordt, zoniet om de massa dom 
te houden, dan toch om haar aan
dacht af te leiden, zal wel nie
mand betwisten en kan haar toch 
moeilijk als een verdienste wor
den aangerekend. Of was dat niet 
de bedoeling van de fameuze ron
de van Vietnam ' En zijn de ver
halen over wondervoethaller Pélé 
en de kansen van het braziliaans 
voetbalelftal in de komende we
reldbeker dan zoveel belanariiker 
dan het relaas van de uitroeiing 
van meer dan 40 000 arme India
nen in datzelfde Brazilië ? 

Het geld dat aan de sport be
steed en verkwist wordt kan lang 
niet de vergelijking doorstaan 
met wat de bewapening kost Het 
is altijd nog beter besteed, maar 
wanneer wij lezen over de vele 
miljoenen die de sportgoden alle
maal krijgen, en denken aan een 
ons bekende bejaarde dame. die 
heel de winter heeft doorgebracht 
op haar karaertje in Brussel, zorv-
der vuur. omdat haar WGO fr pen
sioen haar niet toelieten kolen 
aan te schaffen, dan geloven wij 
toch dat er ergens iets mis loopt. 

En het verwondert ons, zoals 
reeds gezegd, dat de jeugd die 
zowat alles kontesteert wat zij 
verkeerd vindt — en zij weze er
om geprezen — blijkbaar nog 
nooit het lodderig oog heeft laten 
vallen op hare majesteit de sport. 

xelles » met 32 klubs duidt 3 afgevaar
digden aan, Halle-Vilvoorde met 19 
klubs, en Leuven met 20 klubs ieder 2 
en Nijvel met 8 klubs één. Acht afge
vaardigden dus voor de 79 brabantse 
verenigingen. Brussel, met 32 t.h. van de 
klubs, levert 3 van de 8 afgevaardigden, 
en dat lijkt ons zeer billijk, vermits dat 
37 t.h. van het aantal afgevaardigden is. 

Erik De Vlaminck voor de vierde maai 
in regenboogtrui. Doet hij naar de tien ? 

dus wiskundig uitgedrukt nog teveel. 
Zjaak en de brusselse klubs zagen de 
verdeling liever als volgt : 4 brusselse 
afgevaardigden, 2 vlaamse en 2 waalse. 
Ja, zoals de Zjaak het pienter opmerkt, 
dat komt ervan als de volleybalbond 
aan handen en voeten gebonden overge
leverd wordt aan ekstremisten die het 
belangrijker vinden « schild en vriend » 
te krijsen dan een serieus blok te vor
men aan het net. Ocherme. 

VOLK VAN KOEREURS 

De wielerlanden België, Nederland, 
Italië, Frankrijk, Spanje, Engeland, 
Zwitserland en West-Duitsland tellen 
samen zowat 300 miljoen mensen. Pre
cies 598 van die 300 miljoen mensen 
oefenen het eerbaar beroep van georga-
nizeerd wielrenner uit. Daarnaast zijn 
er nog enkele honderden niet-georgani-
zeerde beroepsrenners, dus renners die 
rijden voor eigen rekening en niet in 
publicitaire dienst van een of andere 
firma. De belgische bevolking bedraagt 
nauwelijks 3 t.h. van die der acht lan
den samen, maar zij levert 176 van de 
598 beroepsrenners, hetzij ongeveer 30 
t.h. De acht wielerlanden samen bren
gen 41 rennersploegen in lijn, en ons 
land neemt er daarvan 7 voor zijn reke
ning, al is er dan geen enkele zuiver-
belgische bij. Daarenboven leveren wij 
nog een dertigtal renners aan buiten
landse ploegen. Wij mogen nog steeds 
met fierheid getuigen dat wij een volk 
van koereurs blijven. Of vindt u dat in 
1970 niet meer een reden om trots te 
zijn ? 

CIJFERS 

Van de acht europese wielerlanden 
brengen Italië en Engeland ( jawel ) 
het groots aantal merkenploegen in het 
strijdperk, namelijk ieder negen. De ne
gen britse ploegen tellen samen echter 
maar 35 renners. Het rijke West-Duits
land is blijkbaar ook gierig, want er zal 
maar één duitse ploeg aantreden dit 
jaar. De grootste ploeg, met 33 vedetten, 
is een ( half ) belgische, de kleinste, 
met één renner, een ( gans ) britse. In 
die ploeg is ook de betrekking van sport
bestuurder nog te begeven. Van alle 
landen levert ons land het grootste aan
tal renners, 176 namelijk, tegen Italië 
130, Frankrijk ( in verval ? )82 en Lux
emburg 2. Negen van 42 sportdirekteurs 
zijn Belgen. Zij werken allemaal in ei
gen land, geholpen door buitenlandse 
kollega's. Van de 30 belgische renners 
die in het buitenland brood zochten - en 
hopelijk vinden - werken er 13 in Fran
krijk, 9 in Italië, 7 in Holland, en 1 in 
Duitsland. Al deze mensen hopen rijk te 
worden. Voor een paar zal het lukken. 

MENEER FRED 

Het wereldkampioenschap veldrijden 
voor liefhebbers was een fel duel tussen 
onze Bert Vermeire en de Spanjaard 
Basualdo Elejaide José-Maria ( wat een 
naam, zeg ). Bert reed aan de leiding, 
van het begin af, op korte afstand ge
volgd door Basualdo. Onvergelijkbare 
Fred Debruyne probeerde ons altijd wijs 
te maken dat de Spanjool inliep. Dat 
was het geval niet. Bert kreeg wel een 
licht kloppeken van de hamer, maar de 
andere eveneens en België bleef aan de 
leiding tot aan de aankomst toe. Per
soonlijk hebben wij wat binnenpret ge
had om onze nationale Fred, die het een 
uur lang heeft gehad over BertJE Ver
meire, alsof hij over een schoothondje 
bezig was, en die bij het intervieuw aan 
de aankomst, met al zijn haar erbij 
( proficiat), een halve kop kleiner bleek 
dan dat BertJe,en bovendien en volgens 
ons heel wat minder mens dan de frisse 
Westvlaming. 

Frisse Bert Vermeire op het llefhehberS' 
ereschavot te Zolder 
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DE TIEN 
GEBODEN 
KANSEN... 

10 uitgaven van de 
VOLKSUNIE • PERSDIENS1 

Federalisme, een zekerheid 60 F 

Brussel, 
stad zonder gezicht 30 F 

Volksunie, 
fundament en taak 15 F 

Oe Volksunie 
en het wetenschapsbeleid 20 F 

Geen grendel I D F 
Witboek over Zwartberg 10 F 
Sociaal ekonomisch 

ontv./ikkelingsplan 25 F 
Naar Vlaamse welvaart 

door Vlaamse macht 5 F 

Oe Zuldnederlandse 
taalgrens 30 F 

Standpunt van de Volksunie 10 F 

Totaal : 215F 

Gun uzelt 
een geschenk ! 
De 10 brosjuren 
in 1 pakket j 150 F 

Te storten op gironum. 1476.97 
van Volksunie, vzw, Brussel 1 , 
•net vermelding op de strook van 
de reden der betaling. 

MILJOENEN DER LIEFDE 
Het propogondocomitê von de V.2.W. « Stichting St.-
Oda 1 Overpelt doet ook op U een beroep. 

Ook in uw kennissenkring is er wel
licht een verstandelijk gestoord kind. 
St.-Oda-Overpelt bouwt een modern instituut 
voor deze kinderen. 

HELP HEN GELUKKIG L E V E N ! 
stort uw steun op P.C.R. 927255 van 
Miljoenen der Liefde, St.-Oda, Overpelt. 

Onder de hoge bescherming van 

Dhr. L.Roppe, Gouverneur vari Limburg 

lezen is 
de vlaamse zaak 
steunen. 

ARBEIDERS 
BEDIENDEN 
ZELFSTANDIGEN 
DAGVERGOEDING 
VOOR 
ZELFSTANDIGEN EN 
LOONTREKKENDEN 

Bestendige 
sekretarïafen : 
CENTRAAL SEKRETARIAAT : 

Kipdorp 50 Antwerpen 
TEL. 0 3 / 3 2 . 3 1 . 3 9 

32.73.05 
PROV. SEKRET. BRABANT 

Emiel Jacqmainiaan 124 
Brussel -Tel . 0 2 / 1 9 . 0 8 . 6 4 

PROV. SEKRET. L IMBURG 
Zuivelmarkt 9 Hasselt. 

ANTWERP 
PUBLIC 

RELATIONS 
Hof ter Schriecklaan 33 

BERCHEM • ANTWERPEN 
• 

Alle reklame en ont
werpen, teksten, 
perskonferenties, ver
talingen, tekeningen, 
enz. 

Publiciteitsagent voor 
« Wi l 

VLAAMS-NATIONAAL» 
Tel. (03)30.48.99 

EINDE van het 

D O E A N E B E S L A G 
LAATSTE 8 DAGEN 

Groenstraat 84, Antwerpen (nabij Kerkstraat) 
Keizerstraat 2 , Ternat (nabij Markt ) 

NU N O G ruime keuze In talrijke SALONS - SLAAPKAMERS - EETKA
MERS (tientallen modellen wandkasten) KEUKENS enz... 

NU NOG enkele wollen TAPIJTEN - BUREAUS - BIBLIOTEKEN - GAS-
VUREN en WASMACHINES. 
alsook nog honderden artikelen de moeite waard om N U 
te komen zien. 

OPEN ALLE DAGEN van 10 tot 20 uur; ZONDAG OPEN V A N 10 tot 
17 uur. DINSDAG GESLOTEN. Financieringsdienst in de toonzaal. 

Aanbevolen 
Huizen 
P A P Y R U S 

Boek- en Papierhandel 
Zaakvoerder : Fons Labeaü 

de Ribaucourtstraat 7 
(nabij het Sint-Jansplein) 

Sint-Jans-Molenbeek - Brussel 8 
Telefoon (02)28.87.09 

Aanbouw-KEUKENS 

Specialist : H . D O X p v b a . 

Carnotstraat 135, Antwerpen 
tel. 35.17.14 

Standaard en Maatwerk : Milmö-
Zeyher Keukens • Elektrische 

toestellen tegen 
groothandelspri)s 

Manége > VOLMOLEN > 
Opoeteren (L.) 

Paardenpension . Rijlessen • 
Wandelingen 

Restaurant-Bar-Z wembad-
Camping. 

TEL (0111648.34 

Tapijten CASPERS 
Mechanische en Perzische 
Tapijten - Vloerbekledingen 

Gentsestraat 6. AALST 
Tel. (053)291.89 

AL AL KEUKENS CLASAL 
Fabrieken te Ramsdonck 

tel. 015/714.47 
Vochtbestand Vuurvast 

Matige prijs 
Voor West-Vlaanderen • 

DE MEYER Walter 
Bruggestraat 136, Zwevezele 

tel. 051/612.84 

H. PELEMAN-MARCKX 
Van Den Nestiet 16. Antwerpen 

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

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

11.995 fr. i.p.v. 16.995 fr. 
Andere merken qrootste korting 

« PIET POT » 
Antwerpen's gezelligste 

Bierkelder 
Grote Pieter Polstraat 4 

(bij Suikerrui) 
Open vanaf 8 uur 's avonds 

Maandag en dinsdag gesloten 

Bezoek « Casthot 
DE VEERMAN > 

Kaal 26, St -Amands a.d Schelde 
Tel. (052)332.75 

Mosselen Paling 
Uitbater : Jan Brugmans 

3-2-68 

V.A.B. 
VLAAMSE TOERISTENBOND 

EN DE 

V.T.B. 
VLAAMSE AUTOMOBILISTENBOND 

MET 

— gespecializeerde boekhandel — de diensten der bondsreizen en 

privéreizen — De dienst V.A.B, voor alle autoproblemen, reisdoku-

menten en reisverzekeringen + . Wacht op de Weg », pechverhel-

pingsdienst van de V.A.B.. Lidmaatschap ; 350 fr. — de plaatselijke 

afdelingen. 

Steeds welkom op het sekretariaat, St-Jakobsmarkt 45-47 

(tel. 03-31.09.95). 

HERMES 

Zuidlaan 54, Brussel 

Volledige 

secretariaatkursussen 

STENO- en DACTYLOGRAFIE 
In vier talen 

BOEKHOUDEN 

MODERNE TALEN 

HANDELSCORRESPONDENTIE 

ENZ. 
DAG- EN AVONDLESSEN 

M. Lemonnlerlaan 211 , Brussel 
Tel. (02)11.00.33 

DE school waar Vlamingen 
zich thuis voelen 

DOSFELINSTITUUT 
MEDEDELINGEN 

WAASLAND 
LEEFBAAR WONEN IN HET 

CIKLUS VAN 4 VOORDRACH-
TEN MET DEBAT 

De eerste had plaats vorige dins
dag te Temse. Volgen nog : 

Planning en aspekten van woon
zones : door de heer A. De Beul, in 
de «Reynaert», Grote Baan te 
Melsele op donderdag 5 maart om 
20 uur. 
Aspekten van de planning der in
dustriezones : door de heer A. De 
Beul in Vlaams Huis «De Roos
ter» te Lokeren op donderdag 12 
maart om 20 uur. 
Planning van landbouwzones in 
«De Kring» te Vrasene op don
derdag 19 maart om 20 uur. 
Paneel te Sint Niklaas : met M. 
Coppieters, H. Schiltz, Melis, De 
Bondt, J. Maton en K. Verhavert. 
Plaats en datum : nog vast te leg
gen. 
Inschrijvingen 25 fr ter plaatse 

of op p.r. Kredietbank Brussel nr. 
224.43 voor rekening van het Dos
felinstituut, Brussel, nr. 83.555. 
• NATIONALE AKTIVITEITEN 
Colloquium : Mens, Arbeid. Kapi
taal zal plaats hebben te Brussel 
op 11 en 12 april 1970 (zaterdagna
middag en gans de zondag). 
PROGRAMMA 
Zaterdagnamiddag 14u30 : 1. Mens 
Arbeid, Kapitaal : een algemene 
inleiding van het probleem 2. « Ei
gendomsrecht toegepast op de ar
beidsverhoudingen ». Telkens vra
gen en diskussie 
Zondag 10 uur : twee referaten : 
10 uur sektie A : problematiek van 
de individuele arbeidsverhoudin
gen. 

Sektie 3 ; Problematiek van de 
koUektieve arbeidsverhoudingen. 
Telkens vragen en diskussie. 
14u30 Plenum-vergadering met 
koUektieve diskussie. einde rond 
17 uur. 
De ganse problematiek wordt be
naderd vanuit verschillende socio-
ekonomische opvattingen. 
PRACTICA : 1. Behalve voor de 
inleiding zijn er sillabussen be
schikbaar. 2. Prijs : 250 fr (studen
ten. VUJO en V.N.S.U. : 175 fr) 
sillabus, middagrnaal en koffie in-
kluzief. 3. Inschrijvingen : storten 
op pr 224.43 Kredietbank Brussel 
voor rekening 83.555 van het Dos
felinstituut, Tribunestraat 14, 1000 
Brussel. 
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PERS 

Waar vorige week reeds de blijde ge
boorte werd afgeliondigd in het gezin 
Eyskens-Collard, schijnt dit wat voor
barig te zijn geweest. Heel biologisch 
«egt « Het Belang van Limburg » dat 
er wel de bevruchting is maar het kind 
nog niet. De vlaamse zelfberoezers be
ginnen na een eerste week gejubel toch 
eindelijk wat schoonheidsvlekken te 
zien op de aangekondigde, maar nog 
niet geboren messias. Sommigen vragen 
zich af hoelang de ezelsdracht nog zal 
duren, en stouterikken durven zelfs 
voorspellen dat zo'n unitair lam met 
een federalistische kop geen levenskan
sen heeft. 

Daarbij aansluitend bekijken nog en
kele kommentatoren hoe men in Lim
burg de strijd van de mijnwerkers de 
nek heeft omgedraaid. 

HfT BELANG VAN LIMBURG 

Het blad dat de Limburgers steeds 
voorhield dat het allemaal langs de ro
de kolen gebeurt, doet nu aan voorlich
ting die echter de biologische termino
logie niet onder de knie heeft. 

« De bevruchting is er, maar het kind 
moet nog geboren worden. Er zullen 
nog enkele maanden verlopen, eer alle 
teksten door de Konstituante definitief 
aanvaard zijn. Men moet derhalve 
waarschuwen, zowel tegen ongeduld als 
tegen overhaasting. Het sukses zal vol
ledig zijn, als het voorgenomen werk 
vóór de aanvang van het zomerreces 
kan voltooid worden, wat de bedoeling 
van de regering schijnt te zijn. 

» Op het akkoord kan moeilijk een 
naam geplakt worden. Het is een fles 
zonder etiket. Het is geen unitarisme, 
(vermits het centralisme wordt opge
bouwd), het is ook geen federalisme, 
(omdat geen soevereine rechten worden 
toegekend aan deelstaten). Het beste 
kenmerk is nog : ver-gaande « regiona-
lizering ». Het is derhalve een oplossing 
« sui generis » alleen toepasselijk voor 
Beigiè, zoals dit land in 1970 in feite ge
groeid is. De oplossing moet dienen tot 
België in Europa opgaat ». 

HET VOLK 

Zelfs iVIiel Van Cauwelaert geraakt niet 
wijs uit het kaartenjongleren van tove
naar Eyskens. Kan men met dergelijke 
troef abondance spelen rond Brussel ? 
Of duurt de mizerie er voort ? 

« Is de kaart met de agglomeratie, 
plus de vijf Vlaamse en de twee waalse 
federaties van gemeenten, een prefigu
ratie van het toekomstig ekonomisch 
gewest Brussel, gebeurlijk zelfs van een 
toekomstig bestuurlijk of kiesarrondis
sement Brussel ? 

» Wij kunnen op deze vragen voorlopig 
geen antwoord geven, hoewel dat ant
woord ons zeer zou interesseren. 

» Het afhaken van de gemeentelijke 
groep-St.-Kwintens-Lennik en van de 
groep-Opwij.k-Londerzeel, zou in dat ge
val betekenen dat men het tegenge-
wicht voor de brusselse agglomeratie 
wil vermmderen met ca. 100.000 vlaam
se inwoners. Hebben de franstalige 
Brusselaars het geëist om hun over
wicht niet in gevaar te zien brengen ? 
Gaan de vertegenwoordigers van de an
dere Vlaamse gemeenten van Halle-Vil-
voorde daarmee akkoord ? 

» Wij hopen dat deze vragen spoedig 
zullen worden beantwoord en dat het 
kaart-spel rond Brussel eerlijk zal wor
den gespeeld. 

» Onze konfrater van «De Standaard» 
noemde de kring van vlaamse federa
ties rond Brussel, in een dichterlijke 
b-^vlieging, « de gordel van smaragd ». 
Wij vragen ons af, waarom de zuiverste 
groene randen van de gordel werden 
afgeknipt ? ». 

DE STANDAARD 

Waar in een eerste reaktie M.. Ruys 
hH /o erg niet vond dat de «liberté du 
pere de familie » de Vlamingen te Brus

sel gaat overleveren aan de sociale druk 
van het brusselse apparaat, begint in 
een tweede reaktie toch een zekere on
gerustheid te verschijnen over de frans
talige taktiek « steeds liarder roepen om 
nog meer te krijgen ». 

« De liberalen stonden lange tijd voor
aan als kampioenen van de brusselse 
onverdraagzaamheid. Zij werden nu 
voorbijgestreefd door het F.D.F. 

» Met geen van beide frakties valt te 
praten. ledere toegeving lokt nieuwe 
eisen uit. Aan het spelletje meent ook 
de brusselse B.S.P. te moeten meedoen. 

» Over deze — en nog andere — pun
ten is het laatste woord nog niet gespro
ken. Maar de franstalige socialisten van 
Brussel weigeren te erkennen dat er we
derzijdse toegevingen moeten gebeuren. 
Zij willen van geen kompromis weten. 

»Het herstel van de vrije taalkeuze 
inzake onderwijs wordt gewoon geak-
teerd en onmiddellijk wordt de oude 
eis herhaald : Geen beperking van de 
brusselse expansie ! » 

HET LAATSTE NIEUWS 

Piet Van Brabant vindt dit valse op
timisme over de schimmige federatie-
konstruktie rond Brussel onvoldoende 
om Vlaams-Brabant te beschermen. 
Elektoraal moet het vlaamse platteland 
los van Brussel. 

« Er werd in dit verband immers ge
wag gemaakt van een « gordel van sma
ragd», die rond Brussel was gelegd alsof 
deze « gordel» zo sterk zou zijn, dat hij 
als een dam tegen de uitbreiding van de 
olievlek zou kunnen beschouwd worden. 

» Dit Vlaams optimisme is zeker voor
barig. Brussel-Hoofdstad bevindt zich 
met of zonder federaties van gemeen
ten binnen het vlaamse landsgedeelte. 

»Of deze federaties van gemeenten 
werkelijk een doeltreffende dam tegen 
verdere verfransing van Vlaams-Bra
bant zullen opwerpen is niet zeker. 

»Vandaar de vraag, die in vlaamse 
kringen gesteld wordt : zou men die fe
deraties van gemeenten niet derwijze 
inrichten, dat zij ongeveer overeenstem
men met de vijf bestaande kantons van 
het arrondissement Halle-Vilvoorde, de 
vlaamse gemeenten, die tans nog deel uit
maken van brusselse kantons, bij vlaam
se kantons voegen en het geheel der vijf 
federaties ook op het politiek gebied om
bouwen tot een volwaardig arrondisse
ment, dit betekent een afzonderlijk 
Vlaams kiesarrondissement Halle-Vil
voorde ? » 

VOORUIT 

Luidt mee de zegeklok. Zij beweren 
duidelijk te zeggen wat hen, vlaamse 
B.S.P.-ers, van de Volksunie scheidt, 
maar vergeten het te vermelden. Wij 
zullen het dan maar doen : nooit heb
ben de vlaamse socialisten enige radika-
le konsekwentie opgebracht op vlaams 
gebied. Het was steeds een opportunis
tisch nahollen onder druk van de om
standigheden. 

« Met het voorstel tot globale regeling 
waarover ook waalse en vlaamse socia
listen een akkoord bereikten, is tans in 
de belgische politieke geschiedenis een 
veel grotere stap gezet dan velen wel 
denken. Een stap waarop, wat de essen
tiële punten betreft, en daaronder be
vindt zich ook Brussel, door de vlaam
se socialisten niet meer zal worden te
ruggekomen. 

» De vlaamse socialisten hebben steeds 
klaar en duidelijk gezegd. wat . hen 
scheidt van de extremisten van de 
Volksunie. Dat geeft hen des te meer 
het recht om ook in verband met Brus
sel even duidelijk hun aanspraken te 
laten gelden ». 

LA LIBRE BELGIQUE 

Voor ruime verslagen, hetzij van 
Volksuniekongressen of B.S.P.-algeme-
ne raden is men best gediend in de 
« Libre ». Uit een bekgevecht tussen 
Jos van Eynde en Machtens leren we 
weer een stuk meer over de bedoelin
gen van de heren regeerders : zonder 
federalisme de vlaamse meerderheid on
schadelijk maken. 

« Senator Machtens, burgemeester 
van Molenbeek gaat te keer tegen M. 
van Eynde « die gezegd heeft dat de 
Vlamingen de meesters zouden kunnen 
zijn in dit land ». 

M. Van Eynde : « Nee. dat is niet 
waar ! ». 

M. Machtens : « Ge hebt het toch la
ten verstaan ». 

M. Van Eynde : « Neen. ik heb gezegd 
dat sedert 1830 de meerderheid van het 
parlement gebazeerd was op het indivi

dueel stemrecht en dat indien men dit 
sisteem behield men zou eindigen met 
de vlaamse meerderheid te zien door
wegen. Men wil deze meerderheid van 
de individuen milderen door 'n sisteem 
uit te vinden dat de stemmen van de 
gemeenschappen en de streken zou doen 
tussenkomen ». 

GAZET VAN ANTWERPEN 

Hoe zal de boel nu verder rollen 
vraagt deze krant na de eerste rondblik 
in het parlement. De trein vertrekt voor 
de zoveelste keer volop in de mist om
dat men geen duidelijke opties in de 
richting van het federalisme heeft dur
ven nemen. 

« Verder lopen de meningen uiteen 
over de grendels en de wetten met bie-
zondere meerderheden. De V.U. ziet 
daarin een rem, de B.S.P. meent dat dit 
stelsel onafwendbaar is als men twee 
gemeenschappen erkent. Elke funda
mentele wet moet dan ook door beide 
gemeenschappen aanvaard worden. 

» De vraag, waarop dinsdag geen ant
woord kwam, is of men wel gaat naar 
een regime met twee erkende gemeen
schappen ? Uit vele verklaringen bleek 
dat ook een stelsel van drie, met Brus
sel als derde macht, mogelijk blijft. 

» De trein is zoals gezegd vertrokken, 
maar we weten nog niet of het een snel
trein is, nog minder waarheen die het 
land voeren zal. De mogelijkheid bliift 
open dat de trein ineens in volle veld 
blijft staan, en er dus niets gebeurt ». 

de leiders van de stakers « niet toereke
ningsvatbaar », Zelfde geluid in «Volks
gazet ». De konservatieve pers zwijgt. 

»Dinsdagavond werd besloten de 
mijnstaking te beëindigen : in te veel 
gezinnen was er geen geld meer. De vak
bonden mogen fier zijn.» 

Walter LUYTEN 

LA WALLONIË 

Wij Vlamingen moeten na toegevin
gen in de grondwet hopen dat via wet
ten bepaalde beloften later worden waar 
gemaakt. Dit luguber verhaaltje van het 
waalse blad over de geschiedenis van 
het vrouwenstemrecht kan de geestdrift 
bij sommige zelfbegoochelaars wel wat 
afkoelen. 

«Wat zal er praktisch van het rege-
ringsprojekt terechtkomen ? 

» De goede betrekkingen tussen Walen 
en Vlamingen zullen nochtans geba
zeerd zijn op de praktische feiten. Dat 
die principes in de grondwet kunnen 
worden opgenomen : een loffelijk stre
ven ! Maar 't zou beter zijn dat de aan
gekondigde wetten onmiddellijk werden 
gestemd. Of, zoals vorige vrijdag minis
ter Tindemans het opmerkte, die het de-
likate aspekt van het kommunautair 
plan wou onderlijnen : in 1921 hadden 
de regeerders het principe van het vrou
wenstemrecht in de grondwet ingeschre
ven, en een wet aangekondigd die 25 
jaar later pas werd gestemd...» 

DE NIEUWE 

Geeft cinisch samenvattend het ver
haal van het einde van de staking. Hoe 
alle machtigen samenspannend een be
weging hebben op' de knieën gekregen 
door uithongering en intimidatie. 

« Om tot werkhervatting aan te spo
ren herinneren « Vooruit » en « Gazet 
van Antwerpen » er de mijnwerkers aan 
dat de Walen hun voorbeeld niet nage
volgd hebben. In de Senaat werd door 
de h. Vanthilt opgemerkt dat de lim-
burgse mijnen vorig jaar nog 500 mil
joen fr aan dividenden uitkeerden, ter
wijl de staat deze mijnen met 2 miljard 
fr subsidies in leven moest houden. In 
Leuven werden studenten die pamflet
ten uitdeelden en geld ophaalden voor 
de stakende mijnwerkers door de poli
tie opgeleid; zij hebben zich tot de Liga 
voor de Rechten van de Mens gewend. 
De leider van het A.C.V. Houthuys, ver
klaarde te Brugge dat de mijnstaking in 
Limburg geleid wordt door uit het bui
tenland overgekomen professionele on
ruststokers, die de steun genieten van 
een aantal radio- en televiziereporters. 
« Het Volk » sluit hierbij aan en noemt 

Stalen verwarmingsketels 
FROLING 
Branders PLATOL 
Warm water boilers FROLING 
Staalplaat radiatoren 
DIA-THERM 
Prijzen tonder verbintenis. 
Alleenverdeler voor Gent en 
omliggende 

K. VERSCHRAEGEN 
Dr. Em. Maeyenssfraaf 36 

St. Amandsberg 

T. van Overstraeten 
Hoofdredakteur 

Alle briefwisseling voor 
redaktie naar : 
Rotatyp, Sylvain Dupuislaan 
110 - 1070 Brussel - Tel. : 
23.11.98 

Beheer : 
Voldersstraat 71 , 1000 Bruïsej 

Tel. (02)125.160. 
Alle klachten voor niet ontvan
gen van blad op dit adres. 
Jaarabonnement : 300 fr. 
Halfiaarlijks : 170 fr. 
Driemaandelijks : 95 fr. 
Abonnement buitenland : 

480 fr. 
Steunabonnement : 820 fr. 

(minimum) 
Losse nummers : 8 fr. 
Alle stortingen voor hef blad 
op postrekening : 1711.39, 
« Wij » Vlaams-nationaal week
blad. 

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

1120 Brussel. 

Groepen en maatschappijen 
allerhande UI 

Speciaal voor U bedacht. 
IEDER DORTMUNDER 

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

INTERESSANT 
Avondmaal op vrijdag, 

zaterdag of zondagavond 
in een gezellige sfeer. 

Nadien krijgt U gratis gedu
rende 5 uur een der beste 

Oberbayern orkesten. 
Middag- en avondmaal In groep 
gezellig, fi jn, goed en goedkoop. 

De grote specialiteiten zijn : Ochsen-
schwanzsuppe - Hongaarse goelasj • 
Eisbein mit Sauerkraut - Kip aan hef 
spit • Krachtvleesschotel, beier dan in 

Duitsland. 

Inlichtingen ter plaatse 
THIER BRAU HOF 

Leuven - Tel. (016)46311 
THIER BRAU HOF 

Mulste - Tel. (p56)71536 
THIER BRAU HOF 

Antwerpen - Tel. (03)312037 
DE KLAROEN 

Aalst Tel. (053)22853 
THIER BRAU HOF 

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

ANTWERPEN 

Antwerpen 
V.1VI.0.-BAL 

Op zat. 14 maart V.M.O.-bal 
ten voordele van het boetefonds 
in Thierbrau-hof, Rond Plein 
Antwerpen. Eerste dans om 
21 u. Inkom 40 fr. 

Berlaar 
VOLKSBAL 

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

Borgerhout 

ABONNEMENTEN. 
EN LEDENSLAG 

Onze bestuursleden bleven 
niet bij de pakken zitten en 
trachtten nog mee in de dans te 
springen. Op minder dan een 
week werden meer dan 40 abon
nementen aangeworven en 
daarbij zal het niet blijven. 
Ook voor de ledenslag zetten zij 
hun beste beentje voor. Adres
sen van simpatizanten a.u.b. 
over te maken aan sekretaris 
Juul Dillen, Lode Van Bercken-
laan 84, 2200 Borgerhout, tel. : 
21.30.90. 
TIENDAAGSE BOND GROTE 
EN J. GEZINNEN/DAVroS-
FONDS 

Onze leden en lezers mogen 
niet vergeten op een van deze 
manifestaties (of meerdere) 
aanwezig te zijn. heden zater
dag te 14u30 in de gemeentelij
ke feestzaal, Turnhoutsebaan 
©2 : plechtige opening tentoon
stelling, Jeugdatelier « Kinne-

i baba ». Morgen zondag te 15 u. 
5n de Jongensschool Te Boe-
laerpark : optreden van het 
Westvlaams Miniatuurteater. 

Voor alle verdere inlichtin
gen over de volgende manifes
taties, toegangsprijzen- en kaar
ten zich wenden tot de vrien
den : Karel Eykens, Weversfa-
briekstr. 40 tel : 35.56.10 of 
mevr. Dirks, Karel Van den 
Oeverstraat 26 ,tel. 36.38.94. 
BUS KONGRES 

Onze afdeling legt zoals 
Bteeds een autobus in naar het 
partijkongres (26 april). Reeds 
nü inschrijven bij onze sekre
taris Juul Dillen. 

Brasschaat 
LENTEBAL 

Zaterdag 14 maart in zaal 
Drieheem, Rerum Novarum-
laan 47 Brasschaat, om 21 uur. 
'Inkom 50 fr. Orkest Tony Cam-
po 
LEDENVERGADERING 

Vrijdag 6 maart a.s. houden 
wij in ons gewoon lokaal 
«Sporta» Bredabaan 360 te 
20u30 een ledenvergadering met 
als bijzonderste agendapunt de 
bespreking van het ontwerp 
van ons programma voor de 
aanstaande gemeenteraadsver
kiezingen. 

Edegem 
KULTURELE KRING 

Zaterdag 7 maart e.k. om 
20u30 richt onze Kring zijn 
jaarlijkse dansavond in de zaal 
« Elzenhof » in. Kerkplein, Ede-
gem-Elsdonk. Orkest : «The 
Kendos ». Inkom : 50 fr. 

Herenthout 
KAARTPRUSKAMP 

Jaarlijkse kaartprijskamp he
den zaterdag 28 februari te 20 
uur. Inschrijven vanaf 6 uur in 
« De Nieuwe Kroon » Markt, 8, 
Herenthout. 
ZANGFEEST 

Een veertigtal kaarten voor 
het Vt. Nat. Zangfeest werden 
reeds besproken. De avond van 
onze kaartprijskamp wordt de 
inschrijving definitief afgeslo
ten. 
WILLEM DE MEYER KOMT 

Donderdag 19 maart te 20 uur 
in ons lokaal «De Nieuwe 
Kroon» houdt Willem De Me
yer een causerie over Zuid-
Afrika. 

Hulshout 
GESPREKSAVOND 

Onze gespreksavond werd 
een onverhoopt sukses. Een 
zestigtal aanwezigen en een 
reusachtige senator Jorissen. 
Zijn om en bij de 2000ste mee
ting doch pas de tweede in een 
parochiezaal! Dr Bert Hermans 
had het over de gemeentever
kiezingen. Wij verwachten een 
even groot sukses voor dr. Cop-
pieters. 

een van onze afgevaardigden 
ten huize. Men kan ook storten 
op postchek 99.92.39 van Frans 
Geens, Maantjessteenweg 54 

Er zijn nog verscheidene 
spaarpotjes te verkrijgen op 
ons sekretariaat. 

Kapellen 
PROBLEEM BRUSSEL 

Vrijdag 13 maart om 20 uur 
zaal «Starrenhof» Kapelse-
straat, 61, dr. Vik Anciaux 
spreekt over het probleem 
Brussel. 

Kessel 
VIERDE VLAAMSE 
DANSAVOND 

Zaterdag 14 maart om 20u30 
dansavond in de gloednieuwe 
gemeentelijke turn- en feest
zaal, Schoolstraat 2 met «Fer
ry Hill» en « Die tiroler Holz-
hacker Brud'r ». 
De dansavond wordt voorafge
gaan door het optreden van 
de V.U.-fanfare Kempenland. 
Plaatsen kunnen voorbehouden 
worden tot 21 uur. 

Kontich 
GEMEENTEPLAN 

Door de V.U. Kontich werd 
een nieuw plan (met tracé der 
nieuw ontworpen banen) van 
de gemeente Kontich verspreid. 

Inlichtingen ter zake : pro
vincie- en gemeenteraadslid 
Jef Steurs, Edegemsesteenweg, 
87 Kontich tel. 53.10.27. 

Mechelen ( a r r . ) 
ARR. KADERDAG 

Heden zaterdag 28 februari 
1970 om 14u30 in lokaal « Dage
raad », Hallestraat 4 Mechelen. 

uilen worden behandeld : 
« Het V.U.-programma Gemeen
teraadsverkiezingen 1970» door 
M. Servaes, arr. voorzitter; 
«Statistische analize en benade
ring van vroegere verkiezings
uitslagen » door senator E. Bou-
wens en «De Verkiezingsslag 
1970 : propaganda en taktiek» 
door O. Renard, gemeenteraads
lid Mechelen. 

Tussen de referaten : optre
den van E. De Wit, lid van de 
V.U.-afdeling Breendonk, met 
luisterliederen. 

Mortsel 
LEDENVERGADERING 

Ter voorbereiding tot het 
V.U.-kongres was de opkomst 
onzer leden op de algemene 
ledenvergadering van 18 dz. 
zeer bevredigend. Tot (zeer) 
laat in de avond werden de 
hoofden bij mekaar gestoken 
teneinde de mortselse inspraak 
op de voorgelegde kongrestek-
sten te formuleren. 
NOODFONDS - LIMBURG 

Een tweede storting konden 
wij deze week overmaken aan 
het « Noodfonds-Limburg ». Van 
harte dank aan onze leden ! Nog 
steeds kunt u via uw afdeling 
uw steun overschrijven of stor
ten op onze p.c. nr 1151.12 
(v.z.w.) Volksunie-Mortsel W. 
Claessens, Liersesteenweg, 197. 

Nijlen 
V.U.-FANFARE 
KEMPENLAND 

Heden zaterdag 28 februari 
avonduitstap als inzet van het 
bal van de Vlaamse Kring te 
Berlaar. Samenkomst om 17u30 
in het lokaal Rubens, Markt 4 
te Berlaar. 

Merksem 
GEMEENTE
VERKIEZINGEN 1970 

Leden en simpatizanten die 
ons kiesfonds willen gedenken 
kunn«i altijd terecht op ons se
kretariaat St Lutgardisstraat 
56 tel 45.57.77. Op verzoek komt 

Turnhout • Antwerpen 

KANTONNALE 
KONTAKTVERGADERING 

Volgende kantonnale kon-
taktvergadering te Wechelder-
zande in café Welkom op maan
dag 2 maart te 20u30 stipt. 

Sint Katelijne-Waver 
ARR. KADERDAG 

Jaarlijkse arr. kaderdag op 
zaterdag 28 februari om 14u30 
in « De Dageraad », Hallestraat, 
Mechelen. Onderwerp : de ge
meenteraadsverkiezingen. 

Westmalle 
DANK 

Onze beste dank voor alle 
aanwezige leden en simpatizan
ten die hebben bijgedragen tot 
het sukses van ons 2de V.U.-bal 
van 31-1-70. 

Tombolaprijzen af te halen 
bij voorzitter Wilmssen Jan, 
Antwerpsesteenweg 41, West
malle, tel. 72.15.67. 

Willebroek 
VOORDRACHT 

Op uitnodiging van Were-Di, 
kring Willebroek voordracht 
door prof. R. Derine op donder
dag 19 maart 1970 om 20 u. in 
de gemeentelijke voordracht
zaal; Aug. Van Landeghem-
straat, Willebroek over «Plei
dooi voor amnestie». Daarna 
vragen «af te vuren» op ver
zetsman (N.K.B.) A. Verbist 
Toegang vrij. 

Brabant 
Brussel (arr . ) 
KANTONNALE 
VERGADERING 

Donderdag 5 maart om 20 u. 
in het lokaal « Uilenspiegel », 
Pletinckxstraat, 38 te Brussel. 
Sprekers : senator Lode Claes 
en volksvertegenwoordiger Hec
tor Goemans naast de andere 
brusselse verkozenen. 
MAATSCHAPPELIJK 
DIENSTBETOON 

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

MEDEDELINGEN 
De afdelingen worden er op 

gewezen, dat, om het politiek 
kontakt te houden met hun 
provincieraadsleden, zij deze, 
zoals de kantonnale gevolmach
tigden en het arr. bestuur 
steeds op de hoogte dienen te 
brengen van hun bestuursver
gaderingen en algemene leden
vergaderingen. Dit geldt uiter
aard alleen voor het provincie
raadslid uit hun kanton. 

De afdelingssekretarissen 
worden verzocht alle lijsten 
steeds in het dubbel aan het 
arr. sekretariaat over te maken. 
ARR. KONGRES 

Het arr. kongres ter voorbe
reiding van het nationaal kon
gres (26 april) heeft plaats oo 
zaterdag 28 februari om 14u30 
stiot in de grote zaal van de 
«Graaf van Egmont», J. Van 
Praetstraat, 22 te Brussel. Am-
mendementen op de ontwerp-
rezoluties dienen aan het arr. 
bestuur overgemaakt voor don
derdag 26 februari 
VLAANDEREN LAAT 
BRUSSEL NIET LOS 

Wie helpt ons van op het 
thuisfront ? Hebt u vlaamse 
verwanten of kennissen te 
Brussel, geef ons dan hun 
adres • V.U. Brussel, Pletinckx
straat 38 te 1000 Prussel. Wij la
ten ze wel weten, dat ze ook te 
Brussel bij de gemeenteraads
verkiezingen voor de Volks
unie kunnen stemmen 

ZITDAGEN PROV. RAADS
LID PAUL PETERS 

Eppegem : bij Halkett Louis, 
stwg. Grimbergen, 1ste maan
dag, van 20 tot 20u30. 

Humbeek : « In den Hollen 
Blok », Kerkplein, 1ste maan
dag, van 21 tot 21u30. 

Kapelle op den Bos : bij Pee-" 
ters, Paul, Mechelbaan, 66, 2e 
en 4e woensdag, van 20 tot 22u. 

Londerzeel : in het Gilden-
huis, Gildestraat, 3e maandag, 
van 20u30 tot 21 u. 

Londerzeel St Jozef : « in 
't Hooghuis », St. Jozefstraat, 
3e maandag, van 20 tot 20u30. 

Malderen : Parochiezaal, 3e 
maandag, van 19u30 tot 20 u. 

Nieuwenrode en Ramsdonk : 
zie Kapelle op den Bos. 

Zemst: bij Verstraeten, Kerk
straat, 1, 1ste maandag, van 19 
tot 19u30. 

RANDGEMEENTEN 
VLAAMS 

Door de huidige politieke om
standigheden, mogen we in de 
onmiddellijke toekomst 'n ver
sterkte aktie van F.D.F, en kon
soorten in de randgemeenten 
rond Brussel verwachten. De 
Volksunie zal hiertegen een 
krachtige aktie voeren. Op het 
sekretariaat liggen reeds affi
ches klaar. Pamfletten zullen 
in en om deze randgemeenten 
verspreid worden. Het arr.blad 
« Magesien Brussel Brabant » 
is zopas op 170.000 exemplaren 
verschenen. Steun voor deze 
zeer belangrijke en direkte ak-
tei op PCR. : 8654.50 van de 
Volksunie Brussel met vermel
ding : Aktie Randgemeenten. 
Help de frontlijn te Brussel ! 

LEDENHERNIEUWING 
Ongeveer de helft van de af

delingen uit het arrondisse
ment Brussel hebben reeds ver
nieuwd voor 1970. Waar blijven 
de achterblijvers ? Ook gedeel
telijke hernieuwingen kunnen 
ingediend worden ! Beleefd 
verzoek al deze lijsten in dub
bel naar de arr.sekret. op te 
zenden. 

Nog steeds staat het arr. 
Brussel aan de kop van de 
rangschikking bij de abonne
mentenslag. Nog een laatste in
spanning, en wij blijven aan de 
kop. Ook mandatarissen en par
tijraadsleden maken abonne
menten : Vik Anciaux, Piet 
Vrancken, Theo Beenders, 
Frans Adang, Paul Peters en 
vooral Johan Laeremans die er 
het meest van allemaal maak
te ! 
BRUSSELSE 
PENSENKERMIS 

Op 7, 8 en 9 maart verricht 
de afdeling Brussel zijn werk 
van barmhartigheid : de hon-
gerigen wachten lekkere boe-
repensen met toebehoren, en 

de dorstigen allerlei schuimend 
nat. De opbrengst gaat volledig 
naar onze verkiezingskas (ok
tober '70). We verwachten u 
dus allemaal in onze (peuzel)-
kroeg Uilenspiegel, Pletinckx
straat, 38, Brussel 1, op 7, 8 of/ 
en 9 maart. Prijs voor een eet-
maal : 50 fr. 
GEMEENTERA A DS VER
KIEZINGEN ANDERLECHT 

Volgende vergadering van de 
V.U.-Anderlecht vrijdag 6 
maart om 20,15 uur in het lo
kaal « Ravenstein », Ninoofse-
steenweg te Anderlecht. Dag
orde: praktische voorbereiding 
van de gemeenteraadsverkie
zingen. 

Hekelgem - Essene -
Teralfene 
NACHTBAL 

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

zoekertjes 
Bediende 55 jaar klerk op britse ba-
zis te Emblem valt vanaf 1 apri l e k. 
zonder werk Zoekt n ieuw werk te 
An twerpen , Mechelen of omgev ing. 
Schrijven of telefoneren senator 
Jorissen, Astr idlaan 80. Mechelen, 
tel . 015-199 94 f 28 

Te koop : 10.000 n ieuwe flessen 
van 1/2 I w i t glas, per stuk 1 f r . 
Alo is Buyens, Kerkstraat 8, 2180 
Nieuwmoer (Kalmthout) T 29 

Einde maart a.s. zal een Herr inne-
r ingsalbum — Boek W i m Maes ver
schijnen door omstandigheden met 
enige ver t raging Reeds nu kan i n 
geschreven worden op Giro nr. 
69 12 44 van Kredietbank, B-as-
schaat ten voordele van rekening 
nr. 1151-13-04102 van Mevr W w e 
W i m Maes, Mishaegen 110, Bras
schaat. Prijs per boek : 220 fr. T 31 

Kunstmin, w e d u w e 50 jaar, welst . , 
jong voork., goede opvoed , zoekf 
kennismaking met f l . heer 48 58 j . , 
geheimhouding verzekerd. Schr i j 
ven kantoor blad onder T 30 

Te huur verscheidene eersterangs-
appartementen voor vakant ieverbl i j f 
aan de Costa Brava in Puerto de la 
Selva. Inl . te l . (011)738 17. T 34 

Man, Nederlands, Frans, Engels en 
Duits, franse steno, knap in opste l 
en vertaalwerk en geschikt voor a l 
gemeen kantoorwerk (geen boek
houding) zoekt passende betrek
k ing in het Brusselse, Mechelen o f 
An twerpen . Schr. bur. blad T 35 

Verdienstel i jk part i j l id omgeving 
Leuven, 54 jaar onverwachts zonder 
werk , zoekt betrekking als bed ien
de - zeer betrouwbaar Kontakt via 
senator M. van Haegendoren, Guid i 
Gezellelaan 63 - 3030 Hever lee. ( te l . 
016-245.45). T 36 

Te huur landhuisje op 9 are terrein 
te Humbeek, Groenstraat 9, gehucht 
Oude Mo len , 18 km. van Brussel, 
met regelmatige verb ind ingen met 
Brussel en Vi lvoorde. Onmidde l l . 
v r i j Bezichtiging van maandag 2 
maart tot zaterdag 7 maart tussen 
10 en 14u. In huid ige staat te huur 
tegen 3000 fr. p.m. plus een voor
schot van 5.000 fr. te betalen bi j 
ondertekening van kontr. Huurkon-
tr. van min. 3 j . Aanpassing tot 
meer komfor t mogel i jk mits verho
g ing van voorschot en huurpr i js . 
Kinderen geen bezwaar Adres van 
werkgever of loonbrief je te tonen. 
Te bevr, Gui l l . De Schouwer, Hof 
ter Lokerenstraat 2, 9994 - E^em-
bodegem. T 37 

OOSTDUINKERKE - Voor uw zomer-
ver lof , Pasen en volgende maanden. 
Te huur vi l las en app. Vraag kata-
logus met fotos. A g . WEST-LITTO-
RAL, Leopold II laan 158 - 8458 
Oostduinkerke, te l . 058-526 29 

1 38 

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

VIA "GROEP DE BONDT" 
Coremansstraaf 22 Berchem Antwerpen 

Telefoon • 0 3 / 3 0 18 85 
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Brabant 
Grimbergen • Beigem -
AAumbeek - Strombeek 
BAL 

Zaterdag 7 maar t om 21 u. in 
he t Fenikshof nachtbal van de 
sportgroep Tijl en de volks
dansgroep Nele. 

Hoeleden 
DANSFEEST 

Zaterdag 28 februari eerste 
bal. Voorzitter Roger Lenaerts 
en pastoor Cleeren verwachten 
een massa mensen uit het ar
rondissement in het « Breugel-
huis » Dorpsplein, Hoeleden. 

K r a a i n e m - St S t e v e n s -
W o l u w e • S t e r r e b e e k -
W e z e n b e e k O p p e m . 
DANSFKEST 

Het «Bal der Randgemeen
ten » heeft plaats op 14 maar t 
a.s. om 20 u. in «Ons Huis» Ie 
St Stevens-Woluwe. Orkest 
Rudi Anthony. Inkom : 50 fr. 

Kortenberg 
L. DOSFELINSTITUUT 

Zondag 1 maar t laatste kur-
susdag van de ciklus « gemeen
tebeleid » (gemeentewet, per
soneelsbeleid, debat) . 

Leuven 
ARRONDISSEMENTEEL BAL 

Mevr. en prof. Verduyn, 
volksvertegenwoordiger, mevr. 
en prof. Van Paemel, voorzitter 
V.U. en mevr. en dr. van Hae-
gendoren, senator, nodigen uit 
o p h e t arrondissementeel 
Volksuniebal. Motto : Een
dracht onder alle Vlaams-Na
tionalisten op zaterdag 21 
maar t 1970, te 20u30 in de Sa
lons Georges, Hogeschoolplein 
Leuven. Orkest : « The Faria 's ». 
Toegang : 50 fr. 

W o l v e r t e m 
BAL 

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

Oost-Vlaanderen 
Beveren Waas 
UILENSPIEGELBAL 

Op 28 februari bal in de zaal 
Vier Eemers te 20 uur met het 
orkest de « Romeo's ». 

Zondag 1 maart te 19 uur tie
nerbal. Orkest «Georgy and 
The Night Birds ». Kaarten aan 
de zaal. Inkom : 30 fr. 

Dendermonde (arr.) 
ARR. BAL 

Heden zaterdag 28 febr. heeft 
om 21 u. in de zaal Corcelis-
Pet i t te Schellebelle het arron
dissementeel bal van de V.U.-
Dendermonde plaats. Orkest 
Peter Philips. 

Denderhoutem 
SUKSES 

Het afdelingsbal was eens te 
meer een schitterend sukses. 
Alle verwachtingen werden 
overtroffen. Een omhaling voor 
de limburgse mijnwerkers 
bracht 4.038 fr op. Van de op
brengst van het bal werd 2.500 
fr afgedragen voor het Nood
fonds Limburg en 1.000 fr voor 
de Vlaamse Scholen ii. Brussel. 
Alle leden en abonnenten wor
den nu reeds uitgenodigd op 
ons jaarlijks teerfeest van 14 
maart . 

Erembodegem Centrum -
Terioden 
DANSFEEST 

Alle V U - e r s en simpatizan-
ten worden uitgenodigd op het 
jaarlijks dansfeest op zaterdag 
7 maart te 21u30. zaal Animo 
(npiT^prbrug, Erembodegem). 
Kaarten bij de bestuursleden 
der afdelingen. 

Gent 
TOPBAL VAN HET JAAR 

Zaterdag 7 maar t 1970 om 
21 uur in Roeland-Gent. Deu
ren : 20u30. Toegangsprijs : 40 
fr. Orkest : Peter Philios. 

GENTS SOITDARITFITS-
KOMITFE VOOR LIMBURG 

Were-Di-iongeren, V.N.J. en 
Vujo hebben op 2 februari jl. 
bovenstaand komitee gevormd 
als gevolg van een Were-Di-
initiatief. Na de laatste aktie 
van zaterdag 22 februari jongst
leden behaalden we een totale 
som van 21100 fr, zonder de 
waarde der voedingswaren. 
Wii danken hierbij alle mede
werkers, ook de niet-jongeren 
die ons hielpen met auto's en 
materiaal In deze tijd van 
« broerlerliik delen » kan ieder
een nog storten op bankrek. nr. 
21918 bij de Kredietbank te 
Winterslag, voor rekening van 
het Permanent Komitee. 

Heusden 
ZEEH A VENPROBLEMEN 

V.U.-Heusden richt op dins
dag 17 maar t te 20 u. stipt een 
belangriike debatavond in. In
genieur André Mertens komt er 
spreken over de nationale zee
havenproblemen Zaal Autobus 
(tramstraat , 53, Heusden). 
V.U.-BAL 

De kaartenverkoop voor het 
bal op 11 april a s . (50 fr) is 
geopend. Voor V.U.-Heusden 
zijn die te verkriigen bij : Gery 
De Witte, Zandakkerlaan, 12 
Heusden; Marie Josee Delnoy, 
Hooistraat. 1, Heusden: Gabriel 
De Vos, Tramstraat , 44, Heus
den; Andre De Rocker, Hooi
straat, 32, Heusden en Koen 
Van Meenen, Nederbroekstr. 1, 
Heusden. 

VERGA DFFING VLAAMSE 
VOLKSBELANGEN 

Met het oog op de naken
de gemeenteraadsverkiezingen 
heeft op maandag 2 maar t 
(20u30) een zeer belangrijke 
bestuursvergadering plaats in 
ons lokaal (Zandakkerlaan^. 

Kalken 
EERSTE V.U.-LUSTRUMBAL 

Op 14 maar t 1970 om 21 u. in 
de zaal «De P lu im» Koffie-
straat, Kalken vindt het vijfde 
V.TJ.-bal plaats. Het orkest 
« The Special Five » musiceert 
voor de eerste, de tweede... en 
de derde leeftijd! Je bent 'r 
zeker b i j ! Nee maar echt : het 
wordt tof! (Bijdrage : 50 fr.) 

Merelbeke 
STEUN VOOR LIMBBURG 

Onder de auspiciën van de 
V O.S -afdeling was Gerard 
Siegers, voorzitter van het be
stendig stakinffskomtee te gast 
in onze gemeente op vrijdag 20 
februari 1.1. Voor een bomvolle 
zaal van het Wijnhuis onder
hield de heer Siegers ons over 
de limburgse mijnstaking. Een 
omhaling bracht 6.065 fr op. 

MR SCHILTZ KOMT 
Vrijdag 6 maar t spreekt om 

19u30 zeer stipt volksvertegen
woordiger Hugo Schiltz over de 
V.U. en de gemeenteverkiezing, 
in de zaal Rola, Roskamstraat 
38 t /g . Na Hugo Schiltz spreekt 
senator Baert over het plan 
Eyskens. 

Peteqem - Wortegem 
HUGO SCHILTZ KOMT 

Volksvertegenwoordiger Hu
go Schiltz is de gastredenaar op 
ons avondfeest van zaterdag 7 
maar t (20 uur) te Petegem/ 
Schelde Stevig avondmaal te
gen 75_fr Op voorhand inschrij
ven bij de sekretaresse Anne-
mie Eechaudt. Peperstraat 128 
Moregem tel (055) 31349. 

Rupelmonde 
BAL 

Zaterdag 7 maar t zeer gezel
lig bal door de Volksunie-afde
lingen Rupelmonde-Steendorp-
Bazel. Plaats : Scheldeland-Ru-
pelmonde, zeer goed orkest. 
Tombola met vele en mooie 

St A m a n d s b e r q - O o s t a k k e r 
M. COPPIETERS SPREEKT 

Vrijdag 6 maart a.s. om 20 u. 
in het lokaal «Sint-Amand r> 
Antwerpse steenweg, 119 St 
Amandsberg, spreekt volksver
tegenwoordiger Maurits Cop-
pieters. 

Wetteren 
ARR. BAL 

Toegangskaarten voor he t ar
rondissementeel bal van de 
Volksunie op zaterdag 28 fe
bruari in de zaal Corcelis-Petit 
te Schellebelle (orkest Peter 
Philips, begin 21 u.^ zijn te 
verkri igen in het Vlaams Huis 
«De Reuzen», Markt 29, Wet
teren. 

West-Vlaanderen 
Alveringen 
EIGEN AFDELING 

Op 21 februari vond in café 
«De Oude Burgweg» te Alve-
ringem de sti^-hting plaats van 
onze eigen afdeling, in aanwe
zigheid van talri jke leden, 
waaronder ook de burgemeester 
van Hoogstade. Bert Hen-
dryckx. voorz. van Veurne eaf 
een afscheidswoord en Bert 
Huyghe bracht de bruidschat 
mee van de afdeling Veurne, 
waartoe Alveringem, Hoogsta
de, Oeren en Sint-Rükers voor
heen hoorden. Uit de verkie
zing, tussen acht kandidaten, 
kwam de volgende uitslag : E. 
Dezwarte, voorzitter, Johan Bil-
liet, sekretaris, mevr. R. Bail-
leul, penningmeesteres, Bart 
Marescau (St-Rükers) propa
ganda en Kamiel Demerre, or-
ganizatie en afgevaardigde in 
de raad. Wij wensen de erfge
namen van C. Verschaeve alle 
he i l ! 

Brucige (stad) 
LIMBURG NIET ALLEIN 

Maandag 2 maar t om 20u30 
spreekt in het «Brevdelhnf», 
Suvéestraat te Brugge V U.-
volksvertegenwoordiger Evrard 
Raskin over «Achtergronden 
van de limburgse mijnstaking ». 
Mr Guido Van In zal de jong
ste evolutie inzake Groot-Brug
ge en Zeebrugge toelichten. 
Alle leden en simpatizanten 
moeten door hun aanwezigheid 
hun solidariteit betuigen met 
de limburgse strijd. 

De Panne 
MAANDELIJKS KONTAKT 

Enkele V.U.-leden zijn over
eengekomen om 'n maandelijk
se gedachtenwisselingsavond 
te houden, telkens de eerste 
vrijdag van de maand om 20 u , 
en dit voor de eerste maar t op 
6 maar t a.s. Wij verwachten al
len die wenken en wensen naar 
voor willen brengen, deze wor
den aan bevoegde diensten 
overgemaakt. Een eerste steun 
werd, door enkelen hier samen
gekomen, gegeven ten voordele 
van de mijnwerkers. Wij hopen 
dat méér zal volgei». 

Aan allen zeer hartelijk wel
kom in het V.U.-lokaal « Opex » 
Zeelaan, 61 De Panne. 

G e l u w e 
KLEINKUNST 

Heden avond te 18u30 klein-
kunstfestival met als hoofdve
dette Dimitri van Toren. Tre
den ook op de skifflegroep 
Terpsichoree (Menen), de poë-
ziegroeo Kontrast '69, konferen-
cier Kris Bouchard en vele 
kleinkunstdebutanten. E e n 
posthume hulri» wordt gebracht 
aan Antoon Decandt door L. 
Defloo. Zaal St-Lu+?art, Nieuw-
str. 15. Inkom : 40 fr. 

l e o e r - Z o n n e b e k e 
HALFVASTENBAL 

Halfvastenbal der afdeling in 
hotel-restaurant « Brit tanni-
que » OP zaterdag 7 maar t 1970, 
om 20u30. Onze afdeling 
schenkt 2 waardevolle prijzen. 
LFDENW^ERVING 

De ledenwerving groeit uit 
tot een waarachtig sukses. Wij 
danken deze week vooral onze 
Vujo-leden voor hun gezamen
lijke inspanning. Zij brachten 
m één week 23 nieuwe leden 
aan ! 
STEUNFOND3 

We doen nogmaals een be
roep op onze leden en vrien
den. Daar de gemeenteraads
verkiezingen nakend zijn en 
voor onze V.U.-Vujo-afdeling 
van kapitaal belang, vragen we 
vriendelijk, doch met aan
drang : als één onzer bestuurs
leden u een steunlijst aanbiedt. 

zend hem niet met ledige han
den weg. Zo helpt u ook mee 
om de komende verkiezingen 
tot een volledig sukses te ma
ken. Het V.U.-bestuur dankt u. 

IcHteqem - Eernegem 
VOLKSUNIEBAL 

Zaterdag 28 februari te 20 u. 
met « The Moonliners » in « De 
Engel» te Ichtegem. Tombola 
met 150 mooie prijzen Inkom : 
4. fr. Ingericht in samenwer-
kine de af fueling Koekelare. 
HUWELIJK 

Op 6 febr. werd Anna Mae-
ckelbergh, mevrouw Raymond 
Vandierendonck en verliet ons 
met bestemming Koksijde. Har
telijk proficiat. 

Kortriik (arr.) 
ARR. RAAD 

Zaterdag 28 februari om 16 u. 
in «1302» te Kortrijk, komen 
de bestuursleden uit alle afde
lingen bijeen om in uitgebreide 
raad de ontwerprezoluties en 
de eventuele amendementen te 
bpsnrpken 
BAL TE MARKE 

Wie een gezellige avond wil 
doorbrengen kome om zater
dag 14 maar t naa r de zaal «Lu
x o r » Rekkemstraat te Marke, 
voor het 2de Volk.sunie afde
lingsbal. Orkest J .P. Verniers. 
SCHIFTING TE LENDELKDE 

On 7 maar t om 15 u. halfvas-
ten-handboogschieting in «De 
Handboog», Plaats 6 te Lende-
leden. Einde : 19 u. Inleg : to
taal 110 fr. 
AVONDFEEST TE TIEGEM 

Zaterdag 14 maar t om 20u30 
richt de V.U.-afdeling Tiegem 
in café « ' t P a r k » een avond
feest in, met demokratisch 
avondmaal en achteraf gezellig 
samenzijn. Gastspreker : sena
tor Frans Blancquaert . Inschrij
vingen (75 fr) worden inge
wacht tegen uiterl i ik 10 maar t 
OP volgend adres : W. Malfait, 
Grote Baan 117, Kerkhove. 

Knol<Alare - Leke 
AFDELINGSBAL 

In samenwerking met de afd 
Ichtegem groot V.U.-bal op za
terdag rs ifebruauri om 20 u in 
«De Engel», Oostendehaan. 
Ichtegem Orkest «The Moon-
linners > Grot? tombola. 

' « " • « " e m - D a d i z e l e 
GEMEENTEVERKIEZINGEN 

Ieder die zich (ook vrouwen) 
kandidaat wenst te stellen voor 
de aanstaande gemeenteverkie
zingen worden vriendelijk ver
zocht zich kenbaar te maken 
bij de afd. voorz. Vandenber-
ghe Hendrik, Fabriekslaan 20 
8650 Ledegem of bij de sekret 
Raes Georges, Provinciebaan 23 
Ledegem. 

Ipffinoe - Sliipe 
V.U.-HUWELIJKEN 

Twee leden uit onze afdeling 
t raden in het huwelijk : we 
verloren er een en we wonnen 
er een b i j ! Magda Be^ligh met 
M. Rommelaere (Gistel) en 
Monique Vanhercke met Willy 
Vanhee (Leke). Harteli jke ge
lukwensen ! 

Lende'ede 
H \ NDBOOGSCHIETEN 

7 maar t 1970, halfvasten-
handboogschieting van de V.U. 
in «De Handboog» Plaats 6, 
Lendelede, aanvang 15 u, einde 
1? u. 2 liggende wippen (geld en 
na tura) , inleg totaal 110 fr Alle 
Vlaamse handboogschutters 
worden er verwacht. 

Menen 
LENTEBAL 

Op Paaszaterdag 28 maart , 
2de lentebal der Leiestreek m 
het Parkhotel Cortina te We-
velgem. Te 20 uur, progressief 
proloog met Terpsichoree. skif
flegroep uit Menen Om 21 uur, 
optreden van het studio-dans
orkest Pol Rutger (B.R.T.). 
Toegang 50 fr. 
VROUWENBEWEGING 

Woensdag 4 maar t om 19u30 
voor alle vrouwen les over het 
bereiden van toastjes, in café 
« Beiaard». Iedereen welkom. 
S.O.S. NATUUR 

Onder het motto «voor een 
leefbaar mi l ieu» werden door 
de Vujo honderden pamfletten 
verspreid onder de bevolking. 

Nieuwpoort 
BLIJE GEBEURTENIS 

Op 24 februari kwam er bij 
ons simpatiek bestuurslid en 
vrouw Emmanuel Vandenbus-
scche-Catrysse een stamhou-
dertje : B jörn! Hartel i jke ge
lukwensen ! 

Oudenburg - Ettelgem 
OP EIGEN VLEUGELS 

In aanwezigheid van prov. 
raadslid Maurits Zwaenepoel 
en het arr. bestuur greep de 
stichting plaats van onze lang 
verbeide zelfstandige afdeling. 
Volgend bestuur werd samen
gesteld : Jeroen Storme, voorz. 
en afgv. in de raad, Mej. Kr i s 
Trouvé, sekretaresse, Roger La-
veijne, penningsmeester, Mau
r i ts Meijns (Ettelgem), propa
ganda en Jacaues Ver Eecke, 
organizatie. Ook aan dit be
s tuur : goede v a a r t ! 

O o s t e n d e ( s t a d ) 
BAL «NIEUW OOSTENDE» 

Op 7 maar t a s. om 21 u. jaar
lijks bal in de «Weins tube» 
(Wit Paard - boven) van Ise-
ghemlaan. Orkest « T h e Fox's 
F u r » . Reuzetombola. Toegang 
60 fr. 
MIJNWERKERSSTAKING 

Op vri jdag 13 maar t spreken 
G. Siegers van het Stakersko-
mitee in Limburg en V.U-Ka
merlid J. Olaerts uit Genk 
over de mijnwerkersstaking in 
« De Noordzee », Wapenplein. 

O o s t e n d e ( a r r . ) 
ARR. RAAD 

Morgen 1 maar t vergadert de 
arr. raad te Diksmuide in he t 
Vlaams Huis, met als hoofdbmk 
de bespreking van de voorge
stelde amendementen op de 
kongresrezoluties. Buiten de 
raadsleden ziin alle bestuursle
den uitgenodigd en de kaderle
den. Begin stipt om 9u30, einde 
niet later dan 12u30. 

R o e s e M r e - Tielt 

KONGRFS GEMEENTE. 
VERKIEZINGEN 

Een biezondere arrond1s<;e-
mentele raadsvergadering ge
wijd aan de kongresrezolut 'es 
zal doorgaan op zaterdag 28 fe
bruari in Izegem te 15 uur in 
het Vlaams Huis. 

R o e s e l a r e 
KOLPORTAGE 

Morgen zondag 1 maar t kol-
portage in Roeselare. Samen
komst iu de Blauwvoet, Sta
tionsplein. We verwachten een 
grote opkomst. 

S t e n e 
MILITANTEN 

Heden zaterdag komen de mi
l i tanten bijeen voor de afwer
king van vorige programma
punten en diepere bespreking 
van het partij kongres, met op
maak van een programma voor 
gemeentelijk beheer. 

MOSSELAVOND 
Zaterdag 14 maar t om 20 a. 

stipt in de Groentenveil ing, 
mosselavond ingericht door de 
V.U.-vrouwen. Inschrijvings
prijs : 60 fr. Na het etentje ge
zellig samenzijn met verrassin
gen. 

Tiegem 
AVONDFEEST 

Zaterdag 14 maar t om 20u30 
richt de V.U.-afdeling Tiegem 
in cafe « ' t P a r k » een avond
feestje in met demokratisch 
avondmaal, en achteraf gezellig 
samenzijn. 

Gastspreker senator F rans 
Blancquaert. 

Deelname 75 fr per persoon. 
Inschrijvingen worden inge

wacht uiterlijk tegen 10 maar t 
op volgend adres : W Malfait, 
Grote baan, 117, 9691 Kerkhove, 
W.-VL 

W o u m e n - M e r k e m 
KOLPORTAGE 

Zondag 8 maar t kolportage 
te Woumen, Merkem, Reninge 
en Noordschote. Voor deze kol
portage rekenen we op de kol-
porteurs van de afdeling Diks
muide, Zarren, Kortemark, 
Merkem en Koekelare. 

Verzamelen om 9 u. 30 aan de 
kerk te Merkem. 
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SINDS NU 20 JAAR... 
Is onze arbeider nummer één ook onze bedrijfsleider! 

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

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

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

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

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

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

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

Maatschappij van Goedkope woningen, enz.. 

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

Een kleine greep uit onze grote keuze... 
1. Prachtig domein met visrijke vijvers, 25.000m' voor slechts 850.000 F 
2. Residentiële villapercelen +2000m* van 260.000 F af. 
3. Gloednieuwe luxe-appartementen met Sauna van slechts 606.000 F af. 
4. Uitzonderli jke villapercelen Brasschaat-Vriesdonk 25m of 12,5m breed 

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

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

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

3 slaapkamers, van slechts 760 000 F af. 
9 Cent: Dampoort prestigewoningen met 2 slks van slechts 850.000 F af. 
10. Leuven: Residentieel park met villapercelen uitzonderli jk natuur

schoon van slechts 260 000 F af. 

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

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

600 ARBEIDERS... 1001 MOGELIJKHEDEN 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN 

ANTWERPEN 
Meir 18 

Tel. (03)3178.20 Tel.: 

CENT 
Onderbergen 43 

(09>25 19 73-m9^?«; 94.69 

CENK 
NVintersfagstraat 22 
Tel. (011)544 42 

LEUVEN 
Brusseisestraat 33 
Tel.- (016^^7 35 
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BRASSER 
ZIET HET 
PLAN EYSKENS 

L§»HoN£J-

OHGET^FOD 
Vele grendeltjes schroeven 
vlaamse meerderheid vasf... 
... in het plan veyskens 

Eyskens voldoet aan globalizatie-
eis... 
.. en voorziet in z i j n plan een 

globaalmoes voor Vlaanderen 

Debunne ontevreden over be
richtgeving mijnstaking 
M i j n stak ing mag, hun s tak ing 
niet 

Van Brantegem vrijgelaten 
En daarmee is voor hem de mos
kous af 

Druggebruik neemt toe in Neder
land 
O land van sloten en druggetjes 

Pompidou spreekt voor vrouwen-
klub te New-York 
Pompidouair ières 

Bern weigert inreisvisa 

Heivete met de Arab ieren 

Bonn stuurt gezant naar Leipzi-
ger Messse 
« Berl in vaut bien une messe » 

Hevige guerilla in Mozambique 
Mozambikke lharde jongens 

De Pathet Lao protesteert krach-

tig 
Pathetische Lao 

Jordaanse koning vecht om zijn 
bestaan 

« Hoessein oder n ich t sein » 

Kommando's tegen Israëlische 
vliegtuigen 
Ze z i j n er El Al lerg isch voor 

Amerikanen bombarderen Krui-
kenvlakte... 
... maar b l i jven Laostentat ief 
on tkennen 

(Sterk spelend) België-Engeland 
1-3 
Geen paraDox 


