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\Ne zijn niet helemaal gespeend van bewondering voor de levenskracht
van onze eerste-minister. Zijn vele politieke vrienden waren hem enkele
weken geleden al aan het begraven en zie, plotseling stond hij op uit
zijn kommunautaire en limburgse ellende. Wij hebben zijn taaiheid hooit
onderschat, noch zijn natuurlijke vitaliteit. Voor het een en voor het ander hebben we grote achting. Hij doet ons denken aan de worstelende
leeuw van het zeeuwse wapenschild, met de aangepaste leuze « ik worstel en duik op ». Uit de politieke golven... Wij bewonderen evenzeer
zijn groot aanpassingsvermogen. Waar de voormalige voorzitter van de
Vlaamse C.V.P. een paar jaar terug het federalisme nog een politiek
vluchtmisdrijf noemde, zingt de eerste-minister tans waarachtig de lof
van datzelfde federalisme. Klaarblijkelijk'vaart er een nieuwe geest over
de vorige eerste-ministers en de huidige.
Na de bekering van de heer Duvieusart kwam er de federalistische aanwinst Pol-Henri Spaak en tans de heeï*
Eyskens, ook al keert die slechts terug
tot zijn jeugdliefde. Als nu ook nog andere oud-eerste-ministers, zoals de heren van den Boeynants en Lef èvre, zich
tot datzelfde federalisme zullen bekeren,
kan ons geluk niet meer op.
De eerste-minister spreekt zelfs over
z'n voorstellen als over een gerijpt federalisme, het federalisme dat tot zijn
eindpunt gekomen is zoals in de Verenigde Staten.
Wanneer we echter van de voorstellen
van de eerste minister de propaganda
afscheppen en kijken naar wat ze in
werkelijkheid inhouden, c.an zien we dat
er wel de schijn is van een federalistische vormelijkheid, maar ook niet méér
dan een schijn. Van het echte federalisme met uitgebreide wetgevende
tnacht voor het parlement van de deelstaten en met ruime eigen fiskaliteit
Valt er nog slechts een glimp te bespeuren.
De regering erkent echter expliciet
dat de unitaire staat achterhaald is en
impliciet dat de vernieuwing er slechts
kan komen door het federalisme. De regering erkent dus dat de strekking, die
de Volksunie sinds haar ontstaan nu 15
^aar geleden voorstaat, de juiste is. Wij
zouden de regering echt dankbaar zijn
voor deze bekentenis, zo ze werkelijk
zou menen wat ze zegt. Ze meent het
echter niet.
En dat ze het niet meent, zien we in
de valse toepassingen die zij zogezegd
haalt uit federalistische beginselen. Het
blijkt alles hoofdzakelijk schijn.
Klaarblijkelijk wil de regering goodwill opwekken door platonische verkla-

noodfonds
LIMBURG

zie biz. 6

Ook op andere punten getuigen de
regeringsvoorstellen van de duidelijke
wil om de voorrechten van de franstaligen te handhaven ten koste van de
demokratische ontvoogdingsstrijd van
de Vlamingen.
Zo is er de gelijke verdeling van de
ministers tussen nederlands- en franstaligen. Men moet niet schermen met
de gebeurlijke uitzondering van de eerste-minister, want het is toch duidelijk
dat dit ook nog eens een franstalige kan
zijn. Het is klaar dat dit prijsgeven van
de Vlaamse meerderheid (zoals de
Vlaamse ondervoorzitter van de B.S.P.
het terecht noemt) onaanvaardbaar is
in een staat die niet federaal is.
Het is duidelijk dat men de franstaligen reeds de waarborgen van het federalisme geeft en dat men anderzijds
de Vlamingen grondwettelijk wil beletten, de achterstand en de achterstelling
die de unitaire staat teweeg heeft gebracht ongedaan te maken.
De franstaligen willen geen toekomstig juk van de vlaamse meerderheid,
dus bevestigt men hun juk uit het verleden voor de toekomst op de Vlamingen.
Hoe verantwoordt men deze fundamentele toegeving in de balans van geven en nemen ? Het moet de tegenwaarde verbeelden voor de pariteit in het
uitvoerend kollege van de brusselse ag-

Dit vraagstuk dient helemaal los t»
staan van de andere problemen. Overi gens is die zogeheten pariteit te Brussel er geen. Het is een verhouding 5-4
nadat er eerst een komt van 6-3. iEen
minderheid blijft echter een minderheid.
Wat de twijfelachtigheid van -de oplossing verhoogt is, dat ze verschoven
wordt in de tijd. Het kan nog zes jaar
duren. En wat het geval dan helemaal
potsierlijk maakt, is dat deze wet' n^et
een bijzondere meerderheid dient goedgekeurd. De franstaligen zullen zich
haasten om dat geval goed te keuren.
Zij zullen de vogel in de hand hebben
mét hun pariteit op het ministervlak,
wij zullen onze brusselse vogel zien vliegen en verdwijnen in de ijle lucht, Of-

TIEHVUANSEVOeEESIN DE LUCHT
ringen over het federalisme af te leggen. In werkelijkheid zullen er echter
slechts enkele misleidende en voor
Vlaanderen hoofdzakelijk ongunstige
vormen zijn.
Deze tweede versie van de regeringsvoorstellen doet me trouwens sterk terugdenken aan de gebeurtenissen van
Hertoginnedal in 1963. Ook toen begon
men met een erg voorstel en wel de aanhechting van de zes randgemeenten bij
Brussel, om nadien terug te vallen op
het minder erg, doch ook zeer slecht zo
niet rampzalig voorstel van de faciliteiten in de zes randgemeenten. Ook toen
heeft de regeringspers op aandoenlijke
wijze wekenlang de grote vlaamse overwinning bezongen, overwinning die naderhand door ongeveer iedereen, ook in
de C.V.P., ook door minister Tindemans.
als vergissing erkend werd.
Tans wordt dit scenario herhaald. Het
nieuwe voorstel van de regering is minder vreselijk als het voorgaande wat betreft zijn grendels. De herrie rond Zeebrugge heeft klaarblijkelijk wat inzicht
gebracht in het stelsel van de alarmbel,
die alleen als een grondwettelijke mogelijkheid behouden blijft.
De grendel blijft echter op de taalwetten — of zal de regering dit ontkennen ? — en zo dit er doorkomt, weten
we meteen dat een vlaamse ontvoogdingsweg afgesloten is. Langs taalwetten om zal het in elk geval niet meer
gaan.
Het voorstel van C.V.P .-senator Sledsens tot hervorming van de Vaste Kommissie voor Taaltoezicht zal er vlug
moeten komen of het valt onder het
hakmes. Naar taalkaders in het leger
kunnen we fluiten. De verdere vernederlandsing van het bedrijfsleven wordt
onmogelijk via taalwetten. Ja, zelfs de
onmogelijke wet op de gelijke verdeling
tussen de hoogste staatsbetrekkingen zal
nooit meer kunnen gewijzigd worden,
ook al zijn tans reeds 61 % van de inwoners van ons land, die de belgische
nationaliteit hebben, nederlandstalig en
stijgt dit percent bij de jongeren tot ongeveer twee-derde.
Deze jonge generatie zal de huidige
regering en regeringspartijen blijvend
dankbaar zijn omdat ze uitgerekend
50 % van de kansen krijgt van de franstaligen op hogere betrekkingen.

glomeratieraad. Alsof een schepene de
macht had van de minister. Alsof Hoofdstad-Brussel geen paritair bestuur zou
nodig hebben om hoofdstad te kunnen
blijven, met al de voordelen die eraan
verbonden zijn.

wel zullen we deze schijnbare pariteit
een tweede maal zwaar moeten^betalen.
Hoe een regering de nederlandstaligen zo durft voor de gek houden, en dit
(vervolg op blz. 5),
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WIJ

en gij
Hoed af voor Vik Van Brantegem.
F.V.D., Gent

V A N BRANTEGEM
Hopelijk verkondigt F.D.J.,
Astene nergens dat hij «Vlam i n g » is.
Indien ik fier ben Vlaming
t e zijn is het juist om zulk
soort dingen die hij afbreekt.
Wij Vlamingen moeten volwaardig Vlaming zijn om Europeëer te worden en wereldburger en dat er energie van
ons volk uitgaat dat in staat is
n a a r alle hoeken van de wereld kwaliteitsmensen te zenden op sociaal, ekonomisch,
kultureel en konfessioneel gebied doet niets af aan hun
waarde, ook in de kwestie Brusse'.
We moeten niet eeuwig de
trein missen. Brussel is « h e t »
probleem maar als we meteen
niet open staan en blijven staan
voor
algemeen
menselijke
waarden die « w a a r dan ook »
dreigen verloren te gaan, heeft
heel de vlaamse kwestie geen
zin meer van bestaan.
Het vlaamse volk heeft steeds
« e r g e n s » de spits afgebeten,
waarom ook niet «als Vlaming », «als m e n s » onder de
spitsroede lopen te Moskou ?

ONOMKEERBAAR
Van de genaamde Simonet
mag men zeggen dat hij publieke vijand nr 1 van Vlaanderen
is geworden. Dat heerschap
weet blijkbaar met zijn sjagrijnigheid geen weg, sedert er een
regeringsvoorstel is waarin de
brusselse ekspansiedrift een lelijke knauw toegebracht wordt.
Ik weet niet hoe een snoek
pleegt te kijken als hij zijn
prooi ziet ontsnappen, maar het
zal wel ongeveer overeenkomen met de gelaatsuitdrukking
van Simonet toen hij, onmiddellijk na het tot stand komen
van dat regeringsvoorstel, door
de vlaamse tv geïnterviewd
werd over de kwestie Brussel.
In « D e S t a n d a a r d »
verscheen een foto van hem, waarop die sjagrijnigheid zo van
z'n gezicht druipt, en met als
sarkastisch o n d e r s c h r i f t :
« G r r r r . . . wij zullen die randgemeenten krijgen ».
Maar Simonet dwaalt. Hij zal
ze niet krijgen, 't Is onomkeerbaar, vriend. Werkelijk irreversible !
K.C., Vilvoorde

WALTER ROLAND
Gedipton^eLfd opticien, erkend door
alle /ickenfondicn
KERKSTRAA'I Sg, ANTWFRPFN

A.D., Merksem

MISPLAATSTE KOMEDIE
Naar aanleiding van de afdankingen te Zolder even volgende overweging. Wij mogen
toch veronderstellen dat de neren die zulk een groot bedrijf
beheren geen
kluppelkoeken
zijn. Hun besluit tot het afdanken van die enkele slachtoffers
der verkochte sindikaten werd
slechts ingegeven door hun be-

D.G., Schoten

ARRONDISSEMENT
OUDENAARDE
Lic. F r a n s Van Den Heede
besloot zijn studie met de oproep, dat er nog veel verwezenlijkt dient te worden om de
welvaart te verkrijgen en nieuw e werkgelegenheden t e scheppen; hij vermeldde echter niet
dat de huidige kleurpolitiekers
er zich tegen verzetten !
Prof. Vlerick had voor de
laatste uitbreiding van Bekaert
(5.000 arbeiders; Oudenaarde
telt 4000 woonforenzen) 3 plaatsen voorgesteld : Oudenaarde stond op de eerste plaats;
Aalter, w a a r de uitbreiding
komt, stond slechts op de derde
plaats. Het was ingevolge het
verzet van politiekers uit Ou-

denaarde, die belangen hebben
in de plaatselijke industrie en
die vreesden dat de plaatselijke
Ionen zouden stijgen, dat van
Oudenaarde afgezien werd.
Daar de vakbonden, die de
belangen van de werkgevers
verdedigen, hun plicht niet deden, is het de plicht van de
plaatselijke afdeling van de
Volksunie om na één grondig
onderzoek, ter gelegenheid van
de aanstaande gemeenteverkiezingen de bevolking voor te
lichten over dit kapitalistisch
schandaal.
D. L., Wilrijk

BROEDERLIJK DELEN
Dit jaar heb ik mijn «broederlijk delen » gedeeld met de
limburgse mijnwerkers. Spijtig
dat het in 1970 nog moet gebeuren, dat wij ons eigen volk nog
moeten helpen om niet van honger om te komen. Ik hoop dat
e r velen mijn voorbeeld zullen
volgen ! Ik hoop ook dat ze in
Limburg nu stilaan h u n ogen
zullen opendoen en zien wie
h u n vijanden zijn en wie hun
vrienden.
Ook dat ze met de volgende
verkiezingen daar het hekken
niet m e e r aan de oude stijl
zullen hangen, w a n t die is rot
en vermold, m a a r aan een nieuwe kloeke stijl die sterk is.
Wij in Vlaanderen rekenen
op de vooruitstrevende Limburgers.
D. L., Wilrijk

De redaktle draagt geen verantwoordelijkheid voor de Inhoud der gepubliceerde lezers*
brieven. Ze behoudt slch het
recht van keuze en Inkorting
voor. Over de lezersbrleven
wordt eeen brfefwissellng g»
vtwrd

EIGEN WIJSJE

(Let op het huisnummer !)

In nr. 8 van 21 dezer heeft
R.D. het over «Mijn eigen
wijsje». Antwoord op de vragen die hij stelt kan men vinden Ap blz. ^ van hetzelfde nr.,
laatste alinea an de eerste opiniepeiling en ook in het boek
« Arm Vaanderen » van de nu
juist overleden pater Stracke.
Mocht het lang geleden zijn,
herlees dan nu — terwijl zijn
naam op aller lippen ligt — de
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blz. die hij schreef over het
meisje, de vrouw, de moeder in
Vlaanderen, niet elders en ook
nog altijd aktueel.
Ik volg u niet in de geestesgesteldheid van uw schrijven.
Beproeven we sereen t e blijven. Gelegenheid om Nelly te
horen spreken hebt u genoeg,
zij woont in uw buurt. Maar ik
heb reeds vastgesteld dat er
weinig mannen zijn die h a a r
vragen kunnen stellen waarop
niet prompt een uitvoerig toegelicht antwoord kwam, zonder
wederwoord. Mochten wij enige
honderden Nelly's bezitten over
heel Vlaanderen, dan hadden
wij beslist duizenden en duizenden vrouwen die zoals Indira Ghandi van de hare zegt :
« Bij ons heeft de vrouw samen
met de man gevochten voor de
vrijheid en zelfstandigheid.»

zorgdheid om de aan hen geketende sindikaten de gelegenheid te geven, zich weer met de
borst vooruit en fier opgeheven
hoofd als de verdedigers van
de w e r k m a n op de voorgrond te
schuiven.
Tekenend voor deze mentaliteit was mijn gesprek met een
afgevaardigde van het A.B.V.V.,
die toegaf dat het wel drie jaar
zou duren vooraleer de vakbonden terug het vertrouwen van
de limburgse arbeiders zouden
winnen. Hij gaf grif toe dat de
sindikaten fouten hadden begaan.
Om te besluiten : wij zouden
moeten komen tot een erkenning van de onafhankelijke
sindikaten, waartoe velen geneigd zijn toe te treden. Alleen
wordt deze stap hun verhinderd
door de diskriminatie die alle
dagen, ook op geldelijk gebied,
deze mensen treft. Dit door de
stugge houding van de gevestigden, voor wie vrijheid en demokratie .slechts woorden zijn die
ze te pas en te onpas misbruiken.

V.U.-afdelingen

Pyckestraat 39 - 2000 Antwerpen - Tel. 03,38.04.36

van de redaktie
Brjssel, 5 maart 1970. .
Betreft : poststaking.
Het s p i j t ons,mensen, maar v^ kunnen er echt niet
a.an -verhelpen. Verleden week i s ons blad nergens
. aangekomen'. Het i s blijven liggen in de papieren
Diramide die dank z i j het beleid van onze voort r e f f e l i j k e P.T.T.-minister de jongste dagen in
Brassel-X groeide, ü hoeft het ook de jongens van
de post niet a l t e kwalijk t e nemen. Een p o s t s t a king i s s t e l l i g niet g e z e l l i g , maar nog veel min-^
der gezellig i s het sindikaal en m i n i s t e r i e e l beV
leid dat t o t deze staking heeft gevoerd.
Sn nu hopen maar, dat d i t naTjner van '^vVij" bij de
lezers terecht komt. We hebben het deze week niet
onder de markt gehad ; dat we toch t i j d i g op de
pers geraakten, had i e t s van een klein mirakel.
Een deel van de kopij bleef immers in de papieren
piramide z i t t e n .
Een ander deel haalden we, net als in de g l o r i e t i j d van de heren Turn ^ond Taxis, zelf maar op
langs de baan. We niaakten afspraken met onze medewerkers, haalden tekst op aan de brusselse s t a t i o n s , gingen tekeningen en a r t i k e l s ophalen van
Antwerpen tot Goefferdinge, telefoneerden de d r a den u i t de m.uur en kregen op die udjze dan toch
het belangrijkste binnen. Voor het minder belangr i j k e - dat wat desnoods met een bezemsteel k^n
worden geschreven - zorgden we dan maar zelf. ,
En inmiddels hadden we voor gisteren vrijdag een
levensgroot krijgsplan ontworpen, met vrachtwagens en r i t t e n naar de postkantoren in de p r o vincie . Het einde van de staking maakte het overbodig. ' E e r l i j k gezegd : het zou een dubbeltje op
z'n kant geworden zijn,
w^
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Het bank-monopolie

niet
langer te
aanvaarden
'(aco) Einde 1969 hadden alle belgische
banken samen krediet verleend aan de
staat en de ondergeschikte besturen voor
een totaal van 180 miljard fr. Dat was
23 miljard fr meer dan einde 1968.
Minister Snoy is ruim bediend geweest, wai des te meer opvalt als m e n
nagaat in welke mate het belgische
bankwezer. krediet verleende aan de
privé-sektor. Einde 1969 was dat in totaal 232,6 miljard fr, een aangroei van
amner 8 miliard fr vergeleken met 31
december 1968
De staat heeft zich dus zelf niet gehouden aan de kredietbeperkingen die
hii aan de partikulieren ODlegde,_ in
overeenstemming met de in dat opzicht
biezonder riike volkstaal die voorhoudt
dat het hemd nader zit dan de rok en
oompje vóór oompies kinderen komt
Het loont de moeite na te gaan, welke
b a n k e n het meest hebben bijgedragen
om de belgische staat vlot te houden
Van de 10 miljard fr bankkredieten
'(onder verschillende vormen : obligaties, kortlopend papier, e.a.) die de staat
nodig gehad heeft om te been te blijven,
k w a m er meer dan één derde — 64 miljard fr — van de bank der Société Générale, de Generale Bankmaatschanpij. Ze
heeft zopas haar ba^anscijfers van 1969
bekend gemaakt. We weten het dus tot
op één milioen fr na.
Balanscijfers van de twee andere
grootbanken op datum 31 december liggen niet voor. Dus moeten we ons behelpen met geeevens van balansen die
vroeger, in 1968. zijn afgesloten. Maar
dat gemis aan volledige nauwkeurigheid
v e r z w a k t onze algemene stellingen niet.
Uit de balans van de Kredietbank b v . ,
afgesloten op 31 m a a r t 196P. kan men afleiden dat deze bank krediet aan de
belgische staat verleend had voor een
totaal van 31 miliard fr (waarvan 26,7
miljard fr onder vorm van aankoop van
Staats- en verwante obligaties).
We moeten de analize in detail niet
v e r d e r zetten. Voeg er de Bank van
Brussel aan toe en ge zult tot de interessante vaststelling komen dat de drie
grote depozitobanken van België instaan voor m e e r dan t w e e derden v a n de

De gebeurtenissen
rond
de
grondwetsherziening speelden zich
de jongste dagen niet meer af onder het scherpe licht van de tvspots. De speciale gemengde kommissie is aan het werk geschoten,
heeft echter haar opdracht onmiddellijk benerkt en verdeelde het
werk tnssen de parlementskommissies van K a m e r en Senaat. We
staan aan het begin van een periode waarin de publieke aandacht
en waakzaamheid dreigen te verslappen, omdat het spel nu eenmaal opnieuw zal gespeeld worden
in het traditionele schemerdonker
van de kommissiezaaltjes
De eerste vergadering van de
speciale
gemengde
kommissie
heeft echter aangetoond, dat het
ogenblik minder dan ooit geschikt
is om de vlaamse aandacht en
strijdvaardiffheid te laten verflauwen. Want tijdens die vergadering
rijn zeer gevaarlijke dingen om de
hoek komen kilken.
Er is vooreerst de kwestie van
de taalwetgrendel, de vroegere
grendel van 3-bis. In het plan Eyskens, zoals het twee weken geleden in het narlement werd voorgelezen, stond daarover een zeer
verwarde en onduidelijke tekst.
Uit die tekst was echter toch op
te maken, dat er slechts sprake
zou zijn van een beperkte taalwetgrendel : alleen wijzigingen
aan de taalsrrene of aan het regime van tweetalige gebieden zouden onder de grendel van de dubbele meerderheid vallen. Dat was
tegenover de vroegere grendel een
verbetering, alhoewel de regeling
ook in h a a r nieuwe en afgezwakte
vorm de Vlamingen allesbehalve
voldoening kon schenken.
De door de regering in d e speciale gemengde kommissie ingediende tekst klopt echter niet
meer met de (verwarde) tekst ter-

bankkredieten w a a r m e e de m i n i s t e r v a a
Financiën zich op de vlakte houdt.
Ingevolge de wetgeving zijn de banken verplicht, hun middelen in een
voorafbepaalde of overeengekomen verhouding te beleggen in overheidspapier,
en dat is m a a r redelijk. Maar omdat de
s t r u k t u u r van het belgisch bankwezen
zo eenzijdig is, moet de n inister van
Financiën in de eerste plaats altijd opnieuw onderhandelen met slechts drie
p a r t n e r s : de even vernoemde drie grote
depozitobanken. En onder die drie is er
één zo groot — de Société Générale —
dat de twee anderen wel gedwongen
zijn zich bij het bepalen van hun eigen
houding in hoge mate te laten leiden
door de opvattingen van de super-grote.
Het wil er bij ons niet in dat deze
monopolie-achtige toestand op de kred i e t m a r k t géén gevolgen heeft in hoofde van de staat, van het staatsbestel en
van de politiek kortweg.
We kunnen ons moeilijk indenken dat
de tans aantredende generatie -deze
stand van zaken on-kritisch en zonder
reaktie zal blijven ondergaan.

zake in het plan Eyskens. Men Is
gaan interpreteren (onder d r u k
van wie ?) en deze interpretatie
valt volkomen nadelig uit voor de
Vlamingen : de taalwetgrendel is
herstel
in zijn oorspronkelijke,
door alle vlaamse verenigingen
destijds onaanvaardlwar genoemd e betekenis : elke wijziging van

Konferentle te Geneve

kijken
naar het
buitenland
'(aco) In de laatste februaridagen ging
te Geneve een konferentie uiteen, waaraan de dagbladpers m a a r weinig aandacht heeft besteed : de periodieke "bijeenkomst van het General A g r e e m e n t
on Tariffs and Trade (G.A.T.T.).
Deze instelling werd na de tweede

verwachten heeft van een grondwetsherziening die volop in de onduidelijkheid, de dubbelzinnigheid
en de tekstvervalsing zit. Het
waals-brussels offensief moet nog
beginnen en reeds werd op een
essentieel p u n t een uitgesproken
winstpunt voor de frankofonen
geboekt!

BEROEPSHALVE

BEKEKEN

GRENDELS EN
BEROEPSHOVEN
de taalwetten zal onder toepassing
van de grendel komen.
Daarmee vervalt een der weinige pluspunten van het plan Eyskens. Opnieuw worden we gekonfronteerd met het feit dat iedere
• l a a m s e poging om iets te veranderen aan de op velerlei gebieden
nog totaal ontoereikende taalwetgeving — denk m a a r aan leger en
diplomatie ! — zal worden afgegrendeld door een waalse minderheid.
De jongste m a a n d e n was het
verzet tegen de grendels ook in de
Vlaamse C V . P . — die terzake opgejaagd werd door de V.U.-kampanje — s t e r k e r geworden. Schuilt
daarin nog een schijn van hoop ?
W a t de Volksunie betreft, t e k e n t
h a a r opdracht zich duidelijk af :
In en buiten de W e t s t r a a t een
Vlaams front tegen de grendels tot
stand te brenaren.
Inmiddels blHkt opnieaw dnfdelijk, hoe weinig Vlaanderen t e

Niet het enige trouwens. W a n t
ook inzake de grendel van 38-bis.
de zogenaamde alarmbel, is de
t a n s aan de speciale gemengde
kommissie voorgelegde tekst een
ombuiging van de oorspronkelijke
tekst van het plan Eyskens. En
een voor Vlaanderen ongunstige
ombuiging natuurlijk '
Er is trouwens tijdens de eerste
vergadering van de speciale gemengde kommissie nog een a n d e r
incident t^eweest dat een sombere
schaduw werpt on de grondwetsherriening.
Men zal zich herinneren dat verleden jaar. vlak voor de parlementaire vakantie, door de regeringspartijen groot kabaal werd gem a a k t over het zogenaamd verraad van de Volksunie Inzake de
Hoven van Beroen. Daar de Volksunie toen ledere medewerking aan
de grondwetsherziening had geschorst, k w a m In h e t p a r l e m e n t

de vereiste meerderheid voor het

wereldoorlog geboren In de sfeer v a n
de toenmaals nog gangbare romantische
verwachtingen over een liberale w e reldekonomie in wording. Prezident
Roosevelt had tijdens de oorlogsjaren
deze ideeën voorgehouden als een ideaal
voor de bloedende volkeren. In Havana
werd na het einde der vijandelijkheden
een charter opgesteld, waarin de grondbeginselen van een liberaal-geïnspireerde wereldhandel gingen vastgesteld
worden.
Het charter werd nooit ondertekend
door de voornaamste handelsmogendheden. Wie spreekt er nu nog over ? D e
organizatie, die on grond van die beginselen de wereldhandel in dié richting
moest oriënteren kwam er wél — dat is
de G.A.T.T. — m a a r ze is sedert j a r e n
in een toestand van zulke totale machteloosheid vervallen dat ze zich moet
beperken tot het formuleren van v r o m e
wensen en het voorhouden van algemen e richtlijnen.
Een projekt zoals de Kennedy-ronde
is al het m a x i m u m waartoe de naties op
dat vlak in staat zijn gebleken. Hoe
weinig dat alles praktisch betekent, kan
m e n in België deze week nog eens ervaren, met het voor de glasnüverheid
zo ongunstige importregime dat in d e
V.S A. gehandhaafd bleef.
Wat echter op de pas geëindigde
G.A.T.T.-konferentie
te Geneve het
meest opviel, was de feitelijke kloof die
er gaapt tussen de G A. T T. eensdeels
en een kern van gemeenschappelijke
ekonomische politiek lijk de Europese
Gemeenschap.
Men schrijft het niet graag, maar d e
E.G. is in feite met haar gemeenschappelijk buitentarief en haar andere vornaen van gemeenschapsbeleid een doorn
in het oog van de landen-leden v a n
G.A.T.T. die zich hierdoor gediskrimineerd voelen. Te Geneve is in feite een
duel geleverd tussen de E.G. en de rest
van de G A.T.T.-landen, waarvan e r
sommige (de afrikaanse geassocieerden)
deel hebben aan het E.G.-manna en dus
niet aandringen op een strikte of snelle
toepassing van het General Agreement.
De E.G.-sprekers — de franse vertegenwoordiger was het bedrijvigst —
hebben behen ig gemaneuvreerd. zodat
in feite de gempenschap haar groei kan
t r a c h t e n voort te zetten zonder last te
ondervinden van de niet-geassocieerde
ontwikkelingslanden.
We kunnen het begrijpen. Maar de
openbare mening in de E.G.-landen
moet beter leren beseffen dat we ons
m e t ons gemeenschaoneliik buitentarief
alles behalve populair maken in een
groot deel van de wereld.
Er zijn tegenstellingen op wereldschaal, waarvan de westeuronese bevolking zich alleen bewust is als het h a a r
past. Veelal zijn we schizofrenen, die
er vast van overtuigd ziin dat we goed
hanaelen jegens de ontwikkelingslanden. Tot we plotseling aan ekonomische
politiek gaan doen zonder dat die hum a n i t a i r e bekommernis nog centraal
gesteld is.

oprichten van de nieuwe Hoven
van Beroep — waarvan een te
Antwerpen — niet tot stand.
C.y.P. en B.S.P. huilden, dat dank
zij het verraad van de Volksunie
Vlaanderen tekort werd gedaan.
In de speciale gemengde kommissie werd deze week voorgesteld, dat de zogenaamde technische artikelen van de grondwetsherziening bij voorrang zouden worden afarehandeld. Frans
van der Eist sloot zich bij deze
zienswijze aan en stelde meteen
voor, dat voorrang zou worden gegeven aan de kwestie van de Hoven van Beroep. Dit voorstel bleek
een steen in de kikkerpoel te zijn.
De kleumolitiekers die zes maanden geleden h«»w«»erdpn over hun
tenen te struikelen van haast, bleken olots alle tijd te hebben • de
zaak van de Beroenshoven was
niet dringend, meenden ze. Struve
st<»1de de vraag of het hier wel
een techni'srh artikel betrof De
F.D.F.-woordvoerder deed er nog
een schenie b.nvenoo en verklaarde tiadrukkelük dal de zaak van
de Bernenchoven een kommunautair vraafr«tnk was dat slechts kon
afsrehanripld worden samen m e t
de overige kommunautaire punten.
Om een lanffp ee"5Chiedenis kort
t e maken : van der Eist bleef
moederziel alleen staan met ziin
stwi^niint. feestplük In de steek
gelaten ook «loor de vlaamse kleiirno'it'pkers die in inli van vorig
laar de zaak van de K«»roenshoven
welfnlane; tesrer de Volkcimie
badfipn m'^hrtn'kt En h e ' b1«'ef
voorbpbo'iflen aan een Vlaming,
aan een C V P.-er. aan de heer
Honhen. om In antwoord on de
v r a a ? van «fruve nU doorslaecev<*nd«» m»»n'ne te formuleren dat
de zaak der Bprnen<!hoven best
20U worden ultge<!teld

4

wu
/MELSBROEK
HtL£N//>^
;STE£
^' Aêropoft > E R ;
;
SUtional : / 5 '

rSTROS
V.—*«^ö'/.

^a^GCM 55'
2ELL1K

JET TE 77%
GRAND'V^Q^NSHORg^, 75./^

2AV€NT£M )NOSS£(

ISV.
EVERE/WaUWE.
*SlEt
SCHAERÊEEK.».^^'/.;::^ iTERREBEE •

| M O L £ N 8 E E K / Ö 7 % 1 ^kjos
J O S S £ - '^^'Z^^'S

DILBEEK

Bergensesteenweg en de oude kern van
Anderlecht-over-deVaart, met de nijvere en druk bezochte Wayezstraat waar
men in alle bier- en andere winkels
overal nog in het sappige Vlaams te
woord wordt gestaan) staat het als een
paal boven water dat de kaartjesmaker
die bewuste dag kennelijk boven zijn
teewater is geweest of dat hij er « sumpelak me zaan moesj no gegoeid he ».

\ ^^'^^

De kaart der zotheid ( 2 )

6
^ - ^

liANDERL£CHT\S?UX£U£.
BftUXElLEi ,-.;, ^ " ^ T ; ^ ^ ^ X ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

^ERBEEKW-'

.'5% \J

a.y.

3

• X E U E S ' ^ ' ' ' ^ ^ p ! i ^ / ^^/.

,^^

95'/,
AGGLOMERATION-

' • ETTERBEEK 95%
BRUXELLOISE

65'/,

^

•<oy.r
FOREST rt-oy AUDERGHEM ^ ^ TERVUEREN \
WATERMAEL
^^Nctre-Oame'.
RUISBROEKsT^^^'j
BOITSFORT ^>a'u-Boi5
LEUW st PIERRE''^'''- '•^f-^'^SJV^/^OVERYSSCHE
J5%
ESENBEEJi
10'/.

ftfiAINF'l'AllFlJO
De kaart der zotheid (1 )

ff

sumpelak
me
zaan moesjf f
(m.v.d.b.) Wellicht onder invloed ,yan
een dolle karnavalstemming heeft een
zekere Rigot ter intentie van het « Bloc
de la Liberté Linguistique » een taaikaart van Brussel gefabriceerd die verkeerdelijk getiteld is « De frankofonie
te Brussel en omstreken », maar die in
werkelijkheid zou moeten heten « De
frankofolie te Brussel en omstreken ».
Want om zo iets ineen te knutselen
moet men ofwel zot ofwel zat zijn.
In een verklarend onderschrift in « Le
Soir » heet het, dat het kaartje werd opgemaakt aan de hand van een aantal —
oh ! zo wetenschappelijk verantwoorde
— gegevens als daar zijn : de taal van
de identiteitskaarten, de belastingsaangiften, de akten van de burgerlijke
stand enz. en tenslotte de peilingen en
ramingen verricht door frankofone persoonlijkheden. Eén element is daarbij
vergeten, en wel hoeveel glazen geuzelambik aan de bazis liggen van de meest
fantastische leugencijfers die ter zake
ooit zijn gepubliceerd.
De frankofonen nemen werkelijk hun

een half
miljoen
Vlamingen

(m.v.d.b.) In normale omstandigheden
zou dit belachelijk goochelspelletje met
onmogelijke percentages, waar de Vlamingenhaat zó met de pollepel kan van
afgeschept worden, eerder potsierlijk
aandoen. Maar het jammerlijke van het
geval is dat die cijfers in de brusselse
frankofone kringen opgeld doen en
triomfantelijk als een mondelinge overlevering worden rondgedragen, zodat
velen in de hoofdstad maar vooral daarbuiten, waar men die onzin niet aan de
dagelijkse werkelijkheid kan toetsen,
met die cijfers voortdurend te horen
herhalen tenslotte toch gaan geloven
dat het de waarheid is.
OHAIN
Heeft men de jongste tijd in het parlement, in de franstalige bladen en zelfs
wensen voor werkelijkheid. Waar ze tijdens
tv-debatten niet herhaaldelijk
voor een paar jaren het aantal frankofo- horen beweren
met betrekking tot somnen soms nog op 70 % raamden, zodat
mige rand- en aanpalende gemeenten,
er toch nog 30 % Vlamingen overschodat daar een frankofone meerderheid
ten, hebben ze de jongste tijd elkaar is
liegen hun cijfers er niet
willen overtroeven en zo hebben zij hun om? Natuurlijk
: Wemmei 55 % frankofonen, Kraaieigen koëfficiënt geleidelijk opgevoerd
nem 70 %, Wezembeek 65 %, Sint Genetot 75 % en zelfs 85 %.
sius-Rode 60 %, Linkebeek 73 % en DroMet het bedoelde kaartje, waarop de genbos 65 % ; de gehuchten Het Voor
19 gemeenten van de brusselse agglome(Vilvoorde) 80 % en Zuun (Sint Pietersratie, de zes randgemeenten en een he- Leeuw) ook 80 %. Het ware interessant,
leboel aanpalende gemeenten met hun aan de hand van de kiezerslijsten voor
zogezegd frankofonenpercentage ver- elk van die gemeenten wetenschappemeld staan, komen zij voor de hoofdste- lijk en objektief te bepalen, hoeveel
delijke agglomeratie zelf nu al tot 90 %. werkelijk fransééntaligen daar wonen.
Als ze zo blijven voortgaan duurt het En is het niet wraakroepend te moeten
niet lang meer pf .ze klimjiaen naar- .TaSbS.lsellait'da^vofia: tiBioorbeald-echt».
100 %, en misschien wel tot 105 % 'Sf
Vlaamse landelijke gemeenten als
110 %. Waarom niet ? Zot zijn doet im- oude
Sterrebeek en Meise —z^'i^Q wij -zelf bemers geen zeer en te Brussel is het b§- - • ^rekkelijfc
'gotU "tennen — respectievelachelijke nog steeds niet dodelijk.
40 % en 35 % frankofonen worden
, Voor sommige gemeenten is het toe- lijk
vermeld, zodat één inwoner op drie daar
gekende cijfer werkelijk onthutsend : een fransééntalige zou zijn ? Het is te
Brussel zelf krijgt 87 %, zodat er na af- gek om los te lopen !
trek van de hoofdzakelijk vlaamse beWij mogen die opzettelijke en misdavolking van Haren, Neder-over-Heem- dige leugens niet schouderophalend
beek en het oude Laken voor de gehele over ons heen laten gaan. Want wanstad Brussel geen enkele Vlaming meer neer de lichtgelovige massa er van dooroverschiet. Eisene, de heimat van de drongen is, worden ze tegen ons uitgeoase-kemels, krijgt 3 Vlamingen op 100 speeld. Wij moeten daartegen ingaan :
inwoners ; de schaarbeekse ezels zouden wie te Brussel niet absoluut fransééntavoor 85 % frankofoon zijn ! Nu, voor
lig 's, moet in 99 % van de gevallen tot
ons niet gelaten : wij gunnen ieder dier- de Vlamingen gerekend worden. Wij
tje zijn pleziertje.
stellen trouwens met genoegen vast dat
Het zou ons te ver leiden hier de cij- wij daarbij hulp krijgen uit een geheel
fers van alle brusselse gemeenten onder onverwachte hoek : niemand minder
dan de heer Maingain, de adjunkt-algede loepe te nemen, maar we zijn er
haast van overtuigd dat om de lippen meen-sekretaris van de zeer aktieve en
van burgemeester Simonet van Ander- agressieve Association Wallonne van
het overheidspersoneel, schreef op 9 seplecht wel dat nu stilaan algemeen betember 1969 in « Le Soir » : « Voor het
kend geraakte tv-lachje zal gespeeld
hebben bij het vernemen dat zijn ge- ogenblik kan het aantal fransééntaligen
meente met niet minder dan 80 % fran- in hoofdstad-Brussel op bijna vijfhonkofonen is bedacht. Voor wie Ander- derdduizend worden geschat». Nog geen
half miljoen ! Dit bewijst wel dat er te
lecht enigszins kent (met het nog echt
ook op zijn minst vijfhonderdlandelijke Neerpede. met de op en top Brussel
duizend Vlamingen woneh.
Vlaamse gehuchten Scheut, het Rad, de

BRUSSEL-X: DE BLOK ER OP

WAAROM DIE POSTSTAKING ?
(Red.) Het gaat slecht bij de postdiensten. Vorige week brak een staking
uit in het sorteercentrum Brussel-X aan
het Zuidstation. Deze staking werd gesteund door het Vlaams Sindikaat, het
Eenheidssindikaat en de Postbond, de
drie sindikaten die het Kartel der Onafhankelijke Sindikaten vormen.
Aanvankelijk steunde ook het kristen
sindikaat deze staking, maar reeds na
twee dagen trok het zich terug, blijkbaar om de rode broeders van het Gemeenschappelijk Front niet te ontstemmen. Op de derde dag van de staking
legden evenwel, buiten de aangeslotenen bij het Kartel der Onafhankelijke
Sindikaten, ook de meeste leden van het
kristen sindikaat en zelfs een gedeelte
van de socialistische gesindikeerden het
werk neer. In de staking was aldus 85 %
van het personeel van de avond- en
nachtploeg betrokken, hetzij naar verluidt iets meer dan duizend postmannen. Eens te meer werd ook hier het bewijs geleverd d«t de leden van de poli-

tiek-gebonden sindikaten door hun afgevaardigden in de steek werden gelaten.
Welke was nu de oorzaak van de staking ?
In het Bestuur der Postchecks geniet
het wachtpersoneel van de geautomatizeerde diensten sinds enkele tijd een
premie van 96 fr per nacht, daar waar
deze in de andere postkantoren slechts
40 fr per nacht bedraagt. De postdirektie betwist dit : volgens haar beloopt de
nachtpremie in de postchecks ook 40 fr,
maar ontvangt het personeel van de
geautomatizeerde diensten er een bijkomende automatie-vergoeding van 56 fr.
De stakende postmannen beweren
echter dat deze uitleg van de rode postdirektie een valse uitleg is, daar al het
nachtpersoneel van de postchecks (personeel van mess en reinigingsdiensten
inkluis) de zogenaamde automatie-vergoeding zou ontvangen, terwijl dat niet

het geval is voor de postdiensten die
over dag in de automatie werken.
Wij zijn dus niet geneigd de uitleg
van de postdirektie te aanvaarden, temeer daar van in het begin het socialistisch sindikaat de staking te BrusselX heeft willen breken. De socialisten
schijnen het niet prettig te vinden dat
hun loense maneuvers en vriendjespolitiek door het ganse postpersoneel worden ontdekt.
Wij hebben helemaal niets tegen de
toekenning van een verhoogde nachtpremie aan de mensen van de postchecks, omdat zij inderdaad voor een
weinig benijdenswaardige taak staan.
Maar wij vinden het op zijn minst
rechtvaardig, dat in de postdiensten iedereen op gelijke voet gesteld wordt en
dat aan elkeen gelijk Toon voor gelijk
werk betaald wordt.
« Gelijk werk, gelijk loon » is altijd
ons standpunt geweest en door onze
fraktie werd minister Anseele dan ook
dringend in het parlement ondervraagd.

Nou, daar zaten we dan —
ten aanschijn van honderdvijftig
toehoorders — midden in de
diskussie : zij een jongedame
die de verlichte linkse intelligentsia
vertegenwoordigde en ik
een oubollige en door de
ontwikkeling
van de geschiedenis
vreselijk achterhaalde taalflamingant. Ze hakte ongenadig op me in
(zo meende ze toch) en zette
me voor schut (zo geloofde ze
stellig) in een jargon dat krioelde
van de vreselijk hoogtillende
woorden waarmee
konfidentiële
knalroode blaadjes voor driekwart
gevuld zijn. De zaal dreef hulpeloos
in de dialektiek en ikzelf zocht
steun bij het glas water,
dat de vooruitziende
inrichters
vóór iedere spreker
op het groene vilt hadden klaargezet.
Het kon haar geen barst schelen,
zegde ze, of er nou nederlandstalige,
franstalige of tweetalige bordjes
hingen aan de straathoeken.
Haar belangstelling ging naar de
Mens. Met een hoofdletter M,
dezelfde als die van vader Marx.
Ze hing van de Verdrukte Mens
een beeld op dat niet ontdaan
was van literaire charme.
Ik zette het glas water terug neer,
beseffend dat het niet zou passen
iets te nuttigen op een ogenblik dat
de Ellende van het Proletariaat
zo treffend werd beschreven.
Ze maakte maar één fout :
ze plaatste haar Cyriel Buysse
in de wereld van vandaag.
De toehoorders, in hun gewone doen
meer bekommerd om de gevolgen
van een te groot boterverbruik op
hun door de welvaartstaat toch al zo
zwaar belast vatenstelsel, dreven
niet meer maar dreigden te verzuipen in de dialektiek. Geen enkel
van de geijkte nummertjes
ontbrak
op haar repertorium. Ze bracht
voortreffelijk een stukje Brecht in
een onderkoelde kabaretstijl :
de wereld — en vooral dan mijn
'wereld, zoals ze met een loodzware
blik in mijn richting, liet verstaan
— bestond naast de Mens
hoofdzakelijk uit generaals,
diplomaten en bankiers. Op mijn
borst klopte de asse van Claes,
nochtans niet mijn vader,
een wild mea culpa. Te vroeg
echter en overigens nodeloos, want
uit de zaal werd halfluid de vraag
gesteld naar de naam van voor
haar onverdachter kontreien die
het zonder generaals, diplomaten
en bankiers willen klaarspelen.
Ze aarzelde geen ogenblik maar
stortte zich in een speelse brok
jargon, waaruit met enige moeite
het besluit kon gezeefd worden dat
de Echte Revolutie tot haar spijt
nog nergens op de aardbol had
gezegevierd, maar dat een gelukkifie
kentering nu toch nakend was.
Vooral als de zaal wat meewïlde.
De zaal wilde echter nog altijd ni:i
mee. Er was haar die avond het
lot beschoren, dat niet alleen bij
haar paneelpartner maar ook bij
de toehoorders een I.Q. bleek
ingebouwd te zijn, die niet berekend
was op de omvang van haar
boodschap. Een paar brave
huismoeders hadden trouwens reeds
enkele keren afkeurend opgekeken
naar haar te zwaar aangezette
tnake-up. In dergelijke
omstandigheden komt een
revolutie zelden van de grond.
Het laatste wat we van de
jongedame zagen was haar statige
uittocht in het licht van de straat t
bontmantel, dijlaarzen en de rest
van haar proletarische
inventaris
gleden zo snel aan ons voorbij,
dat er geen tijd bleef om haar
stoffelijke omhulsels deskundig te
-schatten. Ons is slechts de glimp
gebleven van een hippe juf, die
wegdeinde in de nacht van de
welvaartmaatschappij
:
een model-konsumente, die iedere
kapitalist in de omtrek
(gelukkig zou maken.

dio Genei
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KORTSLUITING
Gedurende de aan spanningen rijke politieke loopbaan
van Derine — tijdens dewelke
hij meer dan eens gelijklopend
met de Volksunie en met de
radikale openbare vlaamse opinie optrad — stond « Gazet van
A n t w e r p e n » steeds aan zijn
zijde. Meer dan eens heeft Derine doelpunten k u n n e n scoren
dank zij de « Gazet ». Hij zou
vermoedelijk door de heren
P.W. Segers en diens kroonprins Tindemans al lang gelikwideerd zijn, w a r e het m e t
dat hij via de tribune van de
« Gazet van A n w e r p e n » verweermogelijkheden gehad had.

WERnmt

I
We hebben een p a a r
weken geleden het nieuwste initiatief van het Dosfelinstituut : de « werktaita's » vermeld.
S m d s geruime tijd verschijnen reeds de fraaie
brosjuren uit de reeks
« Dosfeldokumenten »,
waarin telkens door een
team van specialisten een
belangrijk maatschappelijk of politiek vraagstuk
wordt behandeld. Daarnaast wil het Dosfelinstit u u t in beknopte en anoniem gestelde « Werknota's » een nijpend of aktueel politiek probleem
voorstellen en belichten
en er zo nodig de passende politieke beleidslijnen
uit afleiden. In h u n beknopte vorm lenen deze
werknota's zich uitstekend om snel in te h a k e n
op de aktualiteit en om
zodoende een leemte te
vullen in de informatie.
W e hebben « Werknota
1 » tans op onze redaktieèafel liggen : een k o r t e
Jtekst Van een achttal
fcladzijden
offset, in een
jlraaie m a p die al dadelijk
l e k e n e n d is voor de verzorgde stijl van alle uitg a v e n van het Dosfelinfitituut. Geprikkeld door
fle steeds weerkerende opw e r p i n g dat de vlaamsjiationale opinie weinig
geïnteresseerd is aan buii e n l a n d s beleid en diplom a t i e k bedrijf, heeft het
posfelinstituut
geoordeeld dat de eerste werktiota daaraan moest worden gewijd.
De titel van de werknoa kan vrij spektakulair
ijken : « Benelux tegen
E u r o p a ». Als uitgangsp u n t werd een belangw e k k e n d artikel genomen
Van de amerikaanse professor Robert W. Russell,
dat onder de titel « T h e
!ft.tlantic Alliance in Dutch
i'oreign Policy » verscheen in de « Internationale Spectator ». Vertrekkend van dit uitgangsp u n t komt de w e r k n o t a
tot verrassende, m a a r o.i.
Suiste vaststellingen. De
belgisch-nederlandse sam e n w e r k i n g — Benelux
— zou helemaal niet o p
een supra-nationale vizie
uitmonden, toch wel integendeel
een koalitie
zijn van t w e e aftandse
monarchieën tegen de europese opkomst. De nederlandse en de belgische
buitenlandse — en dus
ook en vooral europese —
politiek w o r d t bepaald
door reaktionaire elites.
W a t de Vlaamse opinie
derhalve zoekt in de Benelux-samenwerking, kan
niet worden bereikt door
h e t steunen van de regeringspolitiek
terzake,
m a a r wel door een samenwerking
over
de
grenzen heen tussen de
demokratische en europees gerichte krachten in
beide landen.
Deze « Werknota 1 » is
een voortreffelijke introduktie. Indien het Dosfelinstituut er in slaagt —
en daar zijn we van overtuigd — om het hoge peil
Van deze beknopte studie
ook bij de later t e verschijnen werknota's te
handhaven, dan beschikken we over een schitterend nieuw medium, dat
kan beantwoorden aan de
hoogst gestemde verwachtingen.
De « Werknota's » zijn
t e verkrijgen mits storting van 15 fr per n r op
prk 224.43 van Kredietbank, Brussel-1, voor reKening 3300/83555 van het
Dosfelinstituut.

}

DERINE EN DE « GAZET »
Een door prof. Derine bij
« Gazet van A n t w e r p e n » ingezonden Vrije Tribune w e r d
door de redaktie geweigerd. De
tribuneschrijver n a m het niet
en liet de tekst verschijnen in
« De S t a n d a a r d ».
Het kan een incidentje v a n
gering belang schijnen, m a a r
het komt ons voor dat er méér
achterzit.
Prof. Derine handelde in zijn
Vrije Tribune over problemen
v a n kerkelijke a a r d en gaf uitdrukking aan een tamelijk progressistische vizie op de mogelijke evolutie. Maar ook die
k a n t van de zaak lijkt ons veeleer toevallig. We hebben de indruk dat de oorzaak van de
tussen «Gazet van Antwerpen»
en prof. Derine ontstane spanning veeleer in de politieke
sfeer moet gezocht worden en
dat zich daar een ontwikkeling
aftekent die voor Derine niet
gunstig is.

m

Ingevolge de tans ingetreden
kortsluiting tussen de « Gazet
van A n t w e r p e n » en Derm e
zou deze laatste wel eens in
een verzwakte pozitie de gemeenteraadsverkiezingen tegemoet k u n n e n gaan.
De Volksunie is hierbij niet
betrokken. Maar w e k u n n e n
niet nalaten de v r a a g te stellen, w a t er in werkelijkheid
achter de schermen is gebeurd
en welke okkulte machten Derine een beentje gelicht hebben
bij de « Gazet van Anwerpen », _
juist tijdens de weken d a t '
Op zoek naar een foto vonden we in ons archief dit kiekje, opgehoofdredakteur Meerts afwezig
nomen vorig jaar hij de VerscJiaeve-hulde
te Alveringem
Fotowas.
grafisch toeval of simhool ? Wijzelf vonden het wel een prettige
illustratie hij het voorbije
jaar...

EERSTE DOELPUNT
We geloven niet dat het alleen m a a r gaat over de min of
meer progressistische interpretatie van de dogma's en moraalteologische opvattingen van de
kerk. De C.V.P.-leiding heeft
h e t middel gevonden om een
w a p e n te slaan uit Derine's

handen, in het vooruitzicht van
de gemeenteverkiezingen.
Blijft n u af te wachten of
Derine's vrienden in de vlaamse persmilieu's — en daar rekenen we natuurlijk die op de
«Gazet van A n t w e r p e n » ook
bij — het er bij zullen laten en
of ze een aktief en schrander

VLAAMSE VOGELS
IN DE LUCHT

(vervolg van blz. 1)
onder de toejuichingen van de vlaamse
C.V.P. en de vlaamse B.S.P., komt me
onbegrijpelijk voor.
De w e t t e n die tans bestaan worden al
gesaboteerd, laat staan dat we nog geloven in de welwillendheid van de
franstaligen om op termijn een wet goed
te keuren. Of is het juist of niet dat de
w e t op de tien nederlandse rijkslagere
scholen per jaar niet toegepast wordt ?
Is het juist of niet dat er 23 opgericht
werden in plaats van 70 ? Is het juist of
niet dat w a t de toepassing van de w e t
van 2 augustus 1963 op de hogere ambtenaren in de gemeentediensten van
Hoofdstad-Brussel betreft, w e slechts
g e r a a k t zijn tot 23 % op zeven jaar
tijd ?
Zo de wetten die bestaan niet toegepast worden, wat hebben we dan te verwachten van een wet, die er nog moet
komen en die we moeten krijgen dank
zij de franstaligen ?
De oplossing voor Hoofdstad-Brussel,
zoals tans vooropgezet, is uiteraard ongunstig. Het is dan ook begrijpelijk dat
zowel de heer van den Boeynants als
de heer Vanaudenhove verklaard hebben, dat die oplossing voor de franstaligen m e t zo ongunstig was en dat binnen
enkele jaren de Brusselaars zulke oplossing niet meer zouden krijgen. Wat ongetwijfeld juist i s !
Daarom dat men trouwens de bijzondere meerderheden inschakelt om de
vlaamse meerderheid uit te schakelen.
H e t is anderzijds duidelijk dat in een
federale s t r u k t u u r de ruime sociaal-ekonomische sektor of de sektor van de
rest-problemen zoals men ze op de bijeenkomst van de 28 doopte, voornamer
is dan de kulturele, die er trouwens voor
een flink deel door gekonditioneerd
wordt. Het is even duidelijk dat de
voorstellen van de regering wijzen op
drie ekonomische gebieden in het land,
waardoor m e n u i t e r a a r d — v e r m i t s
Brussel te midden van het nederlandstalig gebied ligt — nederlandstalig gebied bij 't ekonomisch gewest Brussel wil
inschakelen. De tekst over de regionale
organizatie zegt i m m e r s onder p u n t 6 :
België omvat drie gewesten : het vlaamse, het Waalse en het brusselse gewest.
Er staat niet «Hoofdstad-Brussel». Er_

staat « h e t brusselse gewest». We menen dat de bedoeling klaar is.
En de nieuwe indeling van de « gordel
van smaragd », zoals een vlaamse k r a n t
zo beeldig voorstelde, stelt ons allerminst gerust.
Wij geloven niet dat federaties van
gemeenten van bijna 40.000 inwoners
tot bijna 100 000 inwoners een voldoende
tegengewicht vormen voor HoofdstadBrussel, ook al vinden we de federaties
van gemeenten op zichzelf een goed
idee
Wij denken evenzeer dat technische
samenwerking fataal na tien tot twintig
jaar leidt tot een technische vervlechting en w e kennen Brussel, dat met de
huidige voorstellen van de regering h e t
Brussel blijft van het taalracisme, van
het franstalig Herrenvolk en van de
franse Herrensprache.
Wij blijven de mening toegedaan dat
Vilvoorde ekonomisch meer verbonden
is m e t Mechelen en Asse meer m e t
Aalst, dan dat ze verbonden zijn m e t
Brussel. En we blijven de mening toegedaan dat het ekonomisch gewest Brussel moet samenvallen m e t de grenzen
van Hoofdstad-Brussel Zo er moet sam e n g e w e r k t worden, kan Brussel zich
rechtstreeks richten tot de organen van
het gewest Vlaanderen. In zulke gesprekken alleen hebben we vertrouwen.
De andere oplossing is er duidelijk een
m e t bijbedoelingen.
Voor de rest is het even klaar dat de
zaak van de r a n d g e m e e n t e n niet opgelost is. De faciliteiten blijven immers
bestaan. En niet alleen blijven ze bestaan, m a a r men krijgt de mogelijkheden ze uit t e breiden tot kulturele faciliteiten.
Bij de beschamende toegevingen Tn
de mededeling van de eerste-minister is
ook de vrijheid van het gezinshoofd ingeschakeld geworden, zo HoofdstadBrussel een semi-paritair bestuur zou
krijgen. Alle kindermishandeling, ja
zelfs alle kinderarbeid is in dit land
verboden. De ouders die zich daaraan
bezondigen worden gestraft De franstaligen protesteren geregeld dat hun
kinderen te vroeg het Nederlands als
t w e e d e taal moeten aanleren. Met de
latijnse logika en de zin voor konsekwentie die hen eigen is als ze zich in
hun taalromantiek storten eisen ze ech-

politicus monddood zullen laten maken door de heren Segers, Tindemans en de ondervoorzitter van de raad van beheer van de « Gazet », provinciegriffied Picavet.
De match is nog maar begonnen. Maar Derine's vijanden
scoorden het eerste doelpunt.

ter dat kinderen, die in het Nederlands
oi m een nederlandse gewesttaai opgevoed worden, niet alleen zeer vroeg
F r a n s als tweede taal zouden aanleren,
m a a r dat ze van meetaf aan alleen in
hfit F r a n s zouden onderwezen worden.
Wat ze verontwaardigd verwerpen
voor hun kinderen, eisen ze halsstarrig
voor de onze.
Het is duidelijk dat ze niet weten w a t
de ware vrijheid is; de ware vrijheid
luistert n a a r wetten (« Das Gesetz n u r
kann uns Freiheit geben », dichtte Goethe), de w a r e vrijheid heeft niets te maken met losbandigheid.
Het is klaar dat hetgeen ze willen,
n e e r k o m t op kindermishandeling. W a n t
het is het kind dat hier centraal moet
staan, niet sommige ouders, hersengespoeld onder sociaal-ekonomische druk.
omwille van hun bevorderingskansen of
omwille van hun kliënteel. Deze wreedheid tegenover vlaamse kinderen kunnen we sinds jaren aflezen in de statistieken over de franstalige brusselse
klassen. Er zijn dubbel zoveel achterlijken naar verhouding als in de nederlandstalige scholen. Dat zijn o m . de
vlaamse kinderen die hun leraars niet
verstaan.
W a t is de essentie va>- de nieuwe
voorstellen ?
De Walen geven niets prijs en krijgen de opheffing van hun getalminderheid.
De duitstaligen komen nog meer onder Waalse voogdij.
Brussel geeft in werkelijkheid niets
op, m a a r krijgt de ekonom.ische r u i m t e
en het uitzicht op een federalisme met
drie. Het blijft op de wip zitten.
Vlaanderen krijgt niets wat de franstaligen ook niet krijgen. Het verliest
echter iets wezenlijks : zijn meerderheidspozitie. In plaats van eisende partij wordt het gevende partij
Op haar sterfbed vond de regering
het leven toch te mooi. Zij vond een
nieuw akkoord op de rug van de vlaamse gemeenschap.
Het scenario werd k n a p ten toneel
gevoerd. Officieel wordt het lijk van de
unitaire staat begraven Feitelijk beleven we de uitvaart van de vlaamse
meerderheid De essentie van de unitair e staat was het feit, dat de franstahgen
de baas waren Met de nieuwe voorstellen zuilen ze het blijven
Kunnen we de eerste-minister bewonderen als politiek goochelaar, we hebben
te veel ervaring om in de val te trappen.
We zullen zijn nieuwe voorstellen dan
ook bestrijden, waar ze verkeerd zijn.
We voegen er nog aan toe. dat zo sommigen de strijd moe zijn, dat die sommigen zich niet bij ons bevinden Wij
voelen ons even fit als eender wie Zo
fit als de eerste-minister. Wii zim klaar
vooi de nieuwe ronde
Wim Jorissen.
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PROPAGANDA...
Kamervoorzitter Achiel Van
Acker heeft een pleidooi gehouden voor de oprichting van
een ministerie van Informatie.
Uitgangspunt daarbij was voor
hem bhjkbaar de scherpe kritiek, die de jongste tijd steeds
weer van sociahstische zijde
uitgebracht werd op de radioen tv-informatie. Dit socialhstisch offensief, versterkt door
de steun van de A.C.V.-leiding,
kende zopas een hoogtepunt
naar aanleiding van de staking
in de limburgse koolmij nen.

«.MINISTERIUM
Vrij algemeen wordt aanvaard, dat radio en tv zich op
een behoorlijke wijze gekweten
hebben van hun informatie-opdracht inzake het kempisch
konflikt. Dat de regering en
sindikaten daarbij een slechte
beurt maakten lag niet aan het
feit dat de informatie scheefgetrokken werd, maar aan de
regeringspolitiek en aan het
Bindikaal geknoei zelf
Als er een ministerie van Informatie moet komen om zulks
in de toekomst onmogelijk te
maken, dan weten we meteen
waar we aan toe zijn : een Propaganda-Ministerium en een
B R.T.-R.T.B. waarin ditmaal
echt aan fascisme zal worden
gedaan.

ZIJN STORM
Niet alleen de radio en tv,
maar ook de gehele pers ligt
Achiel Van Acker blijkbaar op
de maag. Om de onbetrouwbaarheid van de nieuwsmedia
aan te tonen, vertelde de Kamervoorzitter hoe hijzelf in z'n
jeugdjaren als krantenreporter
een verslag over een storm verzon, louter en alleen om zijn
redaktiesekretaris genoegen te
doen.
Met dat verhaal heeft Achiel
Van Acker alleen maar bewezen dat hij een joernalistieke
knoeier was en dat hij toen
reeds de objektieve informatie
aan zijn laarzen lapte. Het is
beslist geen toeval dat de uitvinder van de niet-bestaande
storm jaren later de uitvinder
en verdediger van het Propa-
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ganda-Ministerium zou worden.
Met Inbel en met de regeringszendtijd in radio en tv beschikt de regering over méér
dan voldoende mogelijkheden
om het land te informeren. In
de B.R.T.-R.T.B. is haar invloed
reeds veel te groot.
Van een Propaganda-Ministerium moeten wij dan ook niets
weten en het verheugt ons, dat
de afwijzing in de pers vrij algemeen was.

SLECHT BEGREPEN ?
De reakties op Van Acker's
Informatie-voorstel zijn blijkbaar zo heftig — en voor de
Kamervoorzitter zo ongunstig
geweest, dat hij er wel even
van opgeschrikt schijnt te zijn.
Hij heeft achteraf geloochend,
een pleidooi voor een Informatie-ministerie te hebben gehouden.
Het is natuurlijk nauwelijks
te geloven dat de talrijke beroepsjoernalisten die hem aan
het woord hadden gehoord, allemaal net hetzelfde zouden
genoteerd hebben zonder dat
Van Acker het zou gezegd hebben. Maar kruis daarover : laten we maar aannemen dat de
loochening van de Kamervoorzitter begrepen moet worden
als diplomatieke taal en dat
het dus eigenlijk de verloochening van zijn plan mag heten.
Des te beter ! Nu Van Acker
op zo'n weinig elegante manier
van zijn eigen verklaringen is
moeten afstappen, krijgt het
plannetje inzake een Propaganda-Ministerium waarschijnlijk
minder dan ooit een kans.

SLEGERS ONTSLAG ?
Een aantal bladen hebben gemeld, dat Gerard Siegers ontslag zou genomen hebben uit
het Permanent Stakingskomitee. Deze informatie werd in
een paar gevallen gebracht op
een wijze, die de hele houding
van Siegers in een nogal ongunstig daglicht stelde.
Het bericht was de zoveelste
krantenkwakkel over het kempisch konflikt. Siegers is nog
altijd voorzitter van het Permanent Komitee en denkt er
helemaal niet aan, ontslag te

nemen of de werking van het
Komitee stop te zetten. Wel integendeel : op een vergadering
verleden zondag, waar 63 afgevaardigden de van verschillende kempische mijnen aanwezig
waren, werd het Komitee volkomen demokratisch in zijn
funktie bevestigd en aangevuld
met nieuwe leden. Het referendum over de juni-aktie gaat
beslist door en het Komitee
spant zich momenteel in, om
voor de niet-gesindikeerde stakers werkloosheidsvergoeding
te doen uitkeren. Gisteren zou
in dat verband trouwens een
schokstaking worden gehouden;
ons blad was echter reeds van
de pers toen dat gebeurde.

V.U. IN DE RADIO
Volgende week donderdag, 12
maart, komt de Volksunie op
antenne in haar maandelijkse
politieke Vrije Tribune voor de
radio. Vanzelfsprekend stemmen al onze luisteraars af op
Brussel-I te 19 u 40.
Deze uitzending — in de gekende pittige stijl die de V.U.programma's eigen is — zal
handelen over de deelneming
van de jeugd aan de gemeenteraadsverkiezingen.

SPAAK
Het bureau van de B.S.P.
heeft zich, onder voorzitterschap van partijvoorzitter Collard, bezig gehouden met « het
geval Spaak ».
Eigenlijk is er — altans wat
de B.S.P. betreft — helemaal
geen geval Spaak meer : de
banden tussen hem en de partij zijn al sinds geruime ^ j d
volkomen verbroken.
' De socialisten zien echter nfet
lede ogen dat Spaak de jongste
tijd, blijkbaar niet zonder sukses, begonnen is aan een voordrachtentoernee waarop hij het
federalisme verdedigt Spaak
loopt niet hoog op met het olan
Eyskens en hij steekt ook deze
mening niet onder stoelen of
banken.
Om al deze redenen hebben
de B.S P -bonzen zich bezorgd
gebogen over een zaak die hen
eigenlijk geen barst aangaat

NOODFONDS
LIMBURG
Door de staking van de Brusselse postbedienden
werd ons blad van verleden week overal te laat
of zelfs niet besteld. Desondanks bleven de stortingen voor het « Noodfonds Limburg » binnenkomen, weliswaar in een iets trager tempo. De
tweede lijst, die we hieronder afdrukken, brengt
ons boven 165.000 frrank. Dat is reeds een mooi
bedrag, maar het is nog veel te weinig. Te weinig,
omdat het nog lang niet opweegt tegen de ellende
die er is in Limburg. Die ellende neemt niet af, wel
integendeel ! Tans vervallen iedere dag opnieuw
rekeningen en financiële verbintenissen, die de
stakers en het hulpkomitee aangegaan hebben tijdens de weken van de staking. Financiële hulp is
meer dan ooit geboden. We blijven dan ook op
onze lezers rekenen en we durven verwachten, dat
het bedrag van ons «Noodfonds Limburg» de eerstvolgende dagen in razende vaart naar omhoog
wordt gejaagd. Solidariteit is plicht ! Storten op
prk. 1476.79 van de Volksunie, Voldersstraat 71
te Brussel, met vermelding op de keerzijde van het
stortingsstrookje « Noodfonds Limburg ».

1.400
Tweede bijdrage vanwege V.U.-Ieden Mortsel
Van Dooren Piet, Wemmei
100
G.D.D., Evergem
50
Desmet Jules, Beveren-Leie
100
Lambigts, Antwerpeji
100
Maes Petrus, Lommei
120
M. vdm. en S.C, Vilvoorde
500
V.W., Elverdmge
1000
Dr. E. Vroman, St Joris-ten-Distel
1000
Alaers Mauri4s, Lier'
100
Edm. De Roost, Mol
500
Bague Robrecht. Onkerzele
250
Renaat Vanheusden, Hasselt
3000
Naamloos, Drongen
200
L.S., Wemmei
500
Van Istendael J. Okegem
200
Ronval Jules, Sterrebeek
200
Hanssens, Sterrebeek
100
Berghrrjpn Frans, Opwijk
500
Verhelst Magdalena, Oostende
500
F.V.R.-J., Begijnendijk
1000
De Maere Frans, St Niklaas
100
Opheide Jozef, Steenokkerzeel
500
Wouters Corneel, Haacht
500
« Limburger bij adoptie »
250
« Voor onze limburgse Biafranen », Wampers Dexters, Opgrimbie
100
Annemie Wampers, Opgrimbie
100
Tweede storting, J.V.D.B., Wolvertem
100
Thienpont Arseen, Borgerhout
100
Jan Caudron, Aalst
200
Bogaerts R., Kortrijk
100
Vinck Hilaire, Zwijndrecht
200
G.S., Nederokkerzeel
500
K.F., Antwerpen
200
Peeters Jef. Antwerpen
200
Meylemans Karel, Lubbeek
500
Crick Alfons, Hoboken
200
Van Cauwenberghe Jan, Petegem-Leie
100
B.S., Evere
300
A.C., Aalst
100
« Ad Maj ons Gloriam », Maria-Aalter
100
J Desmidt, Gent
250
Meewis Theo, Brussel 14
100
Govaerts Celestine Groot-Bijgaarden
200
Omer, Goeferdinge
250
V.U.-afdeling Nieuwpoort
500
J.P., pastoor L.
100
Wydouw Leon, Edegem
100
Van Overstraeten J., Aalst
2000
De Baere Willy Waasmunster
100
D.V., Stene
100
Laeremans Johan, Grimbergen
250
Tweede lijst

We leven in het Natuurheschermings^aar 1970. Het schijnt toch altans... De aannemer die momenteel bezig is met herstellingswerken aan het wegdek van de autostrade Brussel-Oostende blijkt
echter nog niet in 1970 te leven : hij laat zijn as falt-overschotten uitgieten tussen de planten van
de middenstrook. Dat wordt straks een dode lente, daar op de weg naar de kust. En wij maar bomen planten.,.

19.820

Eerste lijst

146.065

Totaal na tweede lijst

165.885

7.
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GOED ZO !
De gentse studenten hebben
verleden week geprotesteerd
tegen de kumuls van de professoren. Op een perskonferentie belichtten zij het probleem
en kloegen ze aan, dat kumuleren uitgegroeid is tot een ware
plaag in minstens drie fakulteiten : rechten, geneeskunde
en toegepaste wetenschappen.
Een aantal heren, die hun
status en waardigheid ontlenen
aan hun professorale titel, besteden slechts een fraktie van
hun (inderdaad kostbare...)
tijd aan de universiteit.
Heel wat professoren hebben
de mond vol over de hervorming van de universiteit. Hoe
j!Ouden zij echter iets kunnen
bijdragen tot deze hervorming,
^aar waar ze voor de universiteit praktisch geen tijd meer
over hebben ?
De kwaal is niet tipisch
gents ; ze woekert Dok aan de
pverige universiteiten en tot in
de allerhoogste regionen. Zelfs
rektoren zijn er door aangetast...

REAKTIONAIREN
In een vorig nummer van
< WIJ » vertelden we, hoe te
Broeckem en te Mechelen door
de gemeentelijke overheid de
toelating werd geweigerd voor
een inzameling van steungelden ten bate van de noodlijdende gezinnen der limburgse
mijnwerkers.
Ook op andere plaatsen in
het Vlaamse land gingen getóaeentelijke overheden zich te
buiten aan dergelijke reaktionaire willekeur. Het antwerpse
stadsbestuur weigerde in te
gaan op het verzoek van de
K.N.S.-akteurs
om
in
de
schouwburg een kollekte te
houden.
Te Gfent werden zelfs alle
leerlingen van een school naar
huis gestuurd en kregen de
ouders een boze brief, omdat er
op de school een solidariteitsaktie was gehouden.

VERBOD
De Katolieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding te Antwerpen
organizeerde deze week een paneelgesprek over de achtergronden van de limburgse
mijnstaking. Tot het diskussiepaneel behoorden stakingsleider Siegers, Fraeters van het
Kolendirektorium, een limb u r g s C.V.P.-volksvertegenwoordiger en een lid van de
Ekonomische Raad der provincie Antwerpen.
Behoorden niét tot het paneel : woordvoerders van vakbonden. De inrichters hadden
nochtans al het mogelijke gedaan om ook een paar sindikale leiders van A.C.V en A.B.V.V
aan de diskussietafel te krij-

KOM WERKEN Bil DE C.V.P.
De CV.P., mensen, is een héél grote partij. En
zoals het een grote partij betaamt, heeft ze oo\
een héél sociaal grogramma. Stel nou even dat
de C.V.P. de volstrel^te meerderheid zou halen,
dat niets haar nog belet om haar voortreffelijk
programma uit te voeren : dan zouden we zo
ongeveer een \lein aards paradijs moeten beleven ?
Dat dacht je maar ! Er is alvast één plaats waar
de C.V.P. de volstrekte meerderheid altijd al
gehad heeft en waar ze dus zonder enige beperking en zonder enig \ompromis haar programma \on ten uitvoer leggen : in haar eigen
diensten. En van een aards paradijs is daar
voorlopig nog weinig te mer\en.
Toch niet als we « Ons Recht » mogen geloven. « Ons Recht » is het maandblad van de
Landelijke Bedienden Centrale, het \risten sindil{aat van de bedienden. Zoals ieder sindi\aal
blad heeft « Ons Recht » een uitgebreide \ronie\ met ondernemingsnieuws.
De ondernemingen, die de twijfelachtige eer genieten om
in die \ronie\ vermeld te worden, zijn steevast
bedrijven waar het niet in orde is met de rechten van het
bediendenpersoneel.
En wat lazen we in de februari-aflevenng van
« Ons Recht », op de bladzijde met het onder-

gen. Vergeefse moeite : de twee
grote sindikaten hebben al
hun vertegenwoordigers verbod opgelegd, te debateren met
stakingsleider Siegers.
De sindikahsten zijn blijkbaar hoegenaamd niet gebrand
op een publieke konfrontatie
van de standpunten. Door hun
weigering blijven ze een modderfigvftir slaan...

nemingsnieuws, onder de titel « C.V.P. » ?
We citeren volledig : « Ja, beste \ollega, U
leest het goed : C.V.P. en dat wil zeggen Christelijke Volkspartij. Een firma zoals vele andere
uit de moeilijke sektor die het Aanvullend is.
En waar men nog steeds niet begrepen heeft
dat de paritaire schalen een minimum
betekenis, en dat de L.B.C, er is om de bediendenbelangen te verdedigen. Reeds enkele maanden
geleden stelden de bedienden van de C.V.P.
hun eisen aan de Direktie : behoud van verworven voordelen ; samenstelling van een huisweddeschaal ; tegemoetkoming in de prijs van
het middagmaal. Over de bereikte rezultaten
gaan we hier niet uitweiden... het zou ook ^^
moeite niet lonen. Het
bediendenpersoneel
heeft in ieder geval de nodige lessen getrokken
uit deze spijtige ervaring. Als er niet meer k^n
gepraat worden, zal de aangevraagde verzoening misschien een oplossing brengen. En anders... nou ja, de bedienden zijn solidair.
Vreemde politiek die de Direktie voert ».
We onthouden ons maar van uitgebreid kommentaar. Ons volstaat ruimschoots dat de bedienden van de C.V.P. over hun partij oordelen als over « een firma zoals vele anderen... ».
In die winkel k'^pen wij niet I

Eigenlijk verbaast het ons
niet eens. Want Boemeranggelden moeten immers dienen
om, samen met de veel kleinere
opbrengsten van ergens een
frankofone aktie, in een nationale pot gegooiu te worden en
dan fifty-fifty verdeeld.
Vlaams geld voor vlaamse
mensen, dat is ekstremisme !

CENSUUR
Kamervoorzitter van Acker
heeft een spreekbeurt gehouden over informatierecht en
informatieplicht. De man is
uitzonderlijk goed geplaatst
or dat onderwerp te behandelen : hij tenminste wéét wat
censuur is.

Hij is zo ongeveer de enige
belgische politikus die het
jongste kwarteeuw rechtstreeks
betrokken was bij censuurmaatregelen. Hij is de enige
belgische minister die een
krant van bij zijn verschijning
lie. in beslag nemen. En hij
was tevens de man, die in de
jaren na de bevrijding de verspreiding van het vlaams - nationaal weekblad «Rommelpot»
pe spoor verbood, wat uiteindelijk in die moeilijke tijd
moest leiden — en dan ook geleid heeft — naar de dood van
dat blad.
De Persbond, die van Acker
verzocht om het tema persvrijheid te behandelen, is bij de
duivel te biechten geweest.

GEEN MINISTERS
Vooraleer verleden week het
tv-debat over het plan Eyskens
begon, deelde tv-joernalist Jan
Schodts mee dat er eveneens
ministers voor dat debat waren
uitgenodigd geworden, maar
dat zij er niet wensten aan deel
te nemen.
De verklaring van premier
Eyskens in Kamer en Senaat
werd door tv en radio uitgezonden; een knap stukje regeringspropaganda via de zogenaamde
neutrale B.R.T. De debatten
zelf, en de replieken van de oppozitie op de verklaringen van
de eerste-minister, kregen geen
kans op uitzending.
En nog altijd zijn de regeringspartijen — vooral dan de
socialisten — niet tevreden over
de graad van horigheid in radii en tv...

PEUTE|ITUIN|N
De V.V.B. had het initiatief
genomen om de B.R.T. voor te
stellen, een der volgende Boemerang-akties in het teken te
stellen van de oprichting van
Vlaamse peutertuinen te Brusse. Het schrijnend tekort aan
peutertuinen in de hoofdstedelijke agglomeratie is niet alleen
een zuiver-vlaams, maar ook en
vooral een sociaal probleem.
Men kan lastig een betere besteding vinden voor enkele miljoenen Boemerang-geld dan de
de investering in nederlandstalige instellingen voor de peuters.
Een definitief antwoord van
de B.R.T. is er nog niet. Wel
een voorlopig en dat laat maar
weinig hoop voor het V.V.B.initiatief. De heren van het
Flageyplein voelen bitter weinig voor het voorstel en hebben
dat ook reeds duidelijk laten
merken.

Eens te meer geeft de jeugd het goede voorbeeld. Te Antwerpen hebben jongeren — meestal
studenten van het Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedebouw — een vrij spektakulaire aktie ondernomen voor het behoud van met sloping bedreigde historische gebouwen. Vooral
het feit dat de jongeren in deze aktie vooropgaan is verheugend. En nu mxiar uitkijken naar de
verdere daden van de antwerpse stadsvaderen.

dll is moed
Toen het plan Eyskens voor de regeling van de
gemeenschapsverhoudingen in België werd bekend
gemaakt, heerste er enkele ogenblikken een grote
stilte in de belgische hemel. Het onmogelijke
scheen gebeurd te zijn. En deze in onze tijd vrij
zeldzaam geworden stilte was daar het meest tastbare bewijs van. Het leek wel een apqkaliptisch toneel. Als hier de krasse uitdrukking van het
bijbelse boek der openbaring mag geciteerd worden : « heel de wereld liep in verbazing het beest
achterna ». Moet het uitdrukkelijk gezegd worden
dat het scherpe beeld hier alleen maar slaat op het
plan en helemaal niet op de persoon, die het verkondigde ?
Toen daarna via de radio de eerste reakties van
bekende politici werden bekend gemaakt, was er
tnaar één enkele stem die de stilte en de apokaliptische aanbidding doorbrak. De voorzitter van de
Volksunie durfde het aan. op zijn bekende rustige
Waar diep-emstige wijze te verklaren dat op het

punt van de zogezegde vrijheid van de huisvader
geen enkele toegeving mogelijk was Dit onaantastbaar princiep zou de Volksunie desnoods helemaal alleen, blijven verdedigen
Misschien hebben een aantal mensen toen gedacht aan politieke halsstarrigheid, iets wat niet
zo ver verwijderd is van politieke dwaasheid In de
ogen en in de oren van Nemrod was dit een ogenblik van groot inzicht en echte menselüke en ook
politieke moed.
Het was geen oordeel over elk afzonderliik punt
van die lange verklaring, en ook dat werd duidelijk gezegd. Maar hut was vooreerst het openbreken van een niet ongevaarlijke verstarring, het
einde van een soort verblind worden door een onverwachte tegenligger waaruit, zoals iedereen
weet, ontzettende ongelukken kunnen voortkomen.
Het was echter vooral — al werd er dit niet bij
gezegd — het uitspreken van de overtuiging dat
wij Vlamingen, dat wij mensen niet het recht heb-

ben ons zonder meer aan bestaande toestanden te
onderwerpen. Wij willen niet ovei-heerst worden
door wat nu eenmaal bestaat, wij willen en wij
moeten — omwille van onze diepste overtuiging —
wat bestaat omvormen en gestalte geven. Nietdoor
zelf te gaan overheersen, maar door te bevrijden
wie overheerst wordt. Ep van dit beginsel eaan we
geen millimeter achteruit!
Hoe talrijk de moorden ook worden, wij blijven
een moord een moord noemen. Hoe talrijk de
Vlaamse mensen ook zijn die in hun innerlijkste
wezen geschonden en vermoord worden zonder hef
zelf te weten en zonder er ongelukkig om te zijn
(want ze worden er vaak welstellend door), wij
aanvaarden dit niet Dit is ho|e menselijkheid en
heeft niets te maken met politieke halsstarrigheid,
maar alles met de zo zeldzame vorm van menselijke « goedheid » die moed h e e t !
Een moed waardoor niemand geschaad wordt !
« Pan » kon er ironisch op wijzen dat de regering
door een plechtige verklaring de éne frankofoon
die niet over die « vrijheid van de huisvader » beschikt, had kunnen opzoeken, en dit schandaal van
vrijheidsbeperking had kunnen doen eindigen door
de kinderen iedere dag in een regeringsauto naar
de school van des vaders keuze te brengen ' Die
éne zou nog onvindbaar bliiven !
Maar ja, de échte vrijheid verdedigen eist échte
moed t
NEMROD.

WIJ

IB

PARLEMENTAIRE KRABRELS
Dl'de kamer
t ) e regering kan even op adem komen
jTa de maratonzittingen en de « globale,
K)tale en unanieme » mededeling. Het
bommetje van de kommunautaire proplematiek is uit de rumoerige openbare
vergadering voorzichtig weggehaald en
Behoedzaam neergezet in de serenere
Binnenkamer van de gemengde kommissie. De regeringsspecialisten zullen
pmzichtig e n vakkundig proberen, het
tuigje te ontmijnen. Zeker is, dat wanbeer de vroede dames en heren hun bezorgde hoofden over konkrete teksten
kullen buigen, zij zullen vaststellen m e t
»vat voor kunst- en vliegwerk het hele
geval ineen werd geklungeld. Het boerenbedrog zowel ten aanzien van de
IVlamingen als van de Walen en de
Brusselaars zal aan de oppervlakte komen. Het zal blijken, met welke soort
kunstgreepjes de eenparigheid in de
/verdeelde regering werd bereikt.
I Intussen draait de molen van de beigrotingen maar verder. Aan de beurt
w a s de begroting Post, Telefoon en Telegraaf. Luc van Steenkiste porde de balorige minister Anseele wat op. Hij betoogde, dat het personeelstekort te wijt e n is aan de lage bezoldiging. De misnoegdheid van het personeel is onder
m e e r het gevolg van politiek geknoei,
•waardoor jonge kersvers aangeworven
beschermelingen méér verdienen dan
oudere personeelsleden. Spreker wou
weten waarom er aan postgebouwen in
h e t dunner bewoond Wallonië zomaar
'100 miljoen méér werd uitgegeven dan
in Vlaanderen.
Hij kloeg verder de verderfelijke aktie aan van het gemeenschappelijk
front van A.B.V.V. en A.C.V., die e r
hoofdzakelijk op gericht is de politieke
vrienden te belonen. Hij handelde verder over de staking van Brussel-X. Hij
laakte de diskriminatie in het toekennen van de premie, die aan de bazis lag
van dë werkonderbreking.
Hektor Goemans kloeg nogmaals de
onmogelijke werkvoorwaarden aan in
h e t postsorteercentrum X te Antwerpen. Er is niets veranderd, zei hij, na
mijn interpellatie van november. Aan
de onhigiënische toestanden is geen wijziging gekomen, de personeelsleden
kunnen genieten van de geuren van de
nabije dierentuin. Hij drong er op aan
dat eindelijk zou worden begonnen met
de bouw van een nieuw sorteercent r u m : de huidige onaangepaste en te
enge behuizing werkt diefstallen en zedenfeiten in de hand !
Vlerick. minister voor
(vlaamse)
Streekontwikkeling, heeft weer een goede beurt gemaakt. Deze extra-parlementair, die royaal zijn hakken kan vegen
aan partijbindingen en partijoekazen,
is niet meer het « enfant terrible » van
bij het begin van zijn ambtsaanvaarding. Toen beleefden wij in de politieke
arena de verwoede steekspelen tussen
de Waalse en de vlaamse ministers voor
Streekekonomie. De beide heren gingen
m e k a a r in hun respektieve streken m e t
sterke uitspraken te lijf. Vlerick bleef
meester op het terrein door zijn vakkundigheid en door het realisme waarm e e hij zijn oogmerken en zijn beleid
ontwierp. De premier hield vaak zijn
h a r t vast toen de vlaamse streekminister naar de tribune liep om een waalse

Woensdagnamiddag vorige week werd
de begroting van Buitenlandse Handel
en van Ontwikkelingssamenwerking afgehandeld.
Voor Buitenlandse Handel werd vooreerst het woord gevoerd door senator
Housiaux, tweelingsbroer van de auddirekteur van « Le Peuple » rond wiens
overheveling n a a r de R.T.B, zoveel herrie ontstond. Georges Housiaux, 56 jaar,
senator voor Hoei-Borgworm, advokaat.

zetelde van 1946 tot 1961 in de K a m e r en
k w a m toen over n a a r de Senaat. Hij is
sinds de niet-herkiezing van senator Rolin voorzitter van de B.S.P.-senaatsfraktie. Hij houdt van een goede borrel, is
vlot in zijn kontakten en zeer praatvaardig.
Na hem kwam de nieuwe C.V.P.-burgemeester van St Truiden, senator Abdon de Marneffe aan het woord. Deze
63-jarige vrijgezel, industrieel en voorzitter van maatschappijen, zetelt sedert
1949 in de Senaat en valt normaal onder
de valbijl van de leeftijdgrens volgende
verkiezingen. Hij was ook verzetsman
en is een van de C.V.P.-ers die mopperend wetsvoorstellen over amnestie in
overweging neemt.
Hij werd op zijn beurt op het spreekgestoelte opgevolgd door een a n d e r e
vertegenwoordiger
van de vlaamse
kleinsteedse bourgeoisie, w a a r v a n de
generatie nog sterk door de verfransing
aangetast was : de P.V.V.-er Hilaire Lahaye, 57 jaar en advokaat te leper. Ook
Lahaye was eerst volksvertegenwoordiger van 1946 tot 1961, om nadien senator
t e worden. Hij is een voorstander van
jacht, vogelvangst en hanengevechten
en verzorgt op passende wijze zijn plattelandskontakten in een streek w a a r
destijds de vlaams-nationale volksvertegenwoordiger meester B u t a y e een
derde van de stemmen wegkaapte.
Ook de 64-jarige antwerpse socialist
Dekeyser voerde het woord. Hij begon
zijn politieke loopbaan als gemeenteraadslid t e Oostende en als provincieraadslid voor West-Vlaanderen, alvorens
naar A n t w e r p e n te verhuizen. Hij is senator sinds 1954 en kumuleert dit mandaat met het voorzitterschap van de
Belgische
Transportarbeidersbond.
Slechts weinig socialisten kumuleren
niet, vandaar dat de partij zo een vaste
greep op ze heeft. Zij hebben te yeel aan
de partij te danken.
Cok werd het woord gevoerd door de
C.V.P.-er De Winter, 68 jaar, die vorige
verkiezingen ontsnapte aan de leeftijdsgrens omwille van het kartel van den
Boeynants-C.V.P. Ook nu verzet Lij zich
halsstarrig tegen deze opgelegde leeftijdsgrens. Onlangs diende hij ec.i wetsvoorstel in ten voordele van de derde
leeftijdsgroep. Hij wilde daarbij alleen
senatoren boven de 65 jaar in deze speciale kommissie. P r o m p t werd hierop
een amendement ingediend om dat t e
schrappen, door de benjamin van/ de
C.V.P.,
oud-algemeen-sekretaris
Leo
Vanackere.
Een simpatieke en rondborstige Albert Bogaert, 55-jarige beheerder en
C.V.P.-burgemeester te Jabbeke, sloot de
rij der sprekers af.
Fayat antwoordde beknopt en daarmee was de Senaat met de Buitenlandse
Handel klaar. Minister Fayat behoort
tot de salonsocialisten die geen enkel
kontakt hebben met de volksmens en
die uitsluitend de klubjes intellektuelen
opzoeken. Op dat vlak is hij de antipode
van de andere Rode Leeuw, volksvertegenwoordiger Gelders, burgemeester te
Vilvoorde.
Bij de begroting van Ontwikkelingssamenwerking die nadien afgehandeld
werd, spraken de senatoren van Haegendoren en van de Weghe (V.U.), De
G r a u w en Lahaye fP.V.V.) en Bogaert
en Nevers (C.V.P.).
Beide sprekers van de Volksunie legden er de nadruk op dat het bedrag, be-

Niet zonder leedvermaak meldden
enkele bladen dat de behandeling
van het wetsvoorstel Coppieters in
de kamerkommissie voor Algemene
Zaken en het Openbaar Ambt over
het geldelijk statuut en het pensioen
van verscheidene kategorieën ambtenaren niet kon doorgaan daar de
V.ü.-kommissieleden en indieners afwezig waren. In een mededeling
wees de V.U.-kamerfraktie er op dat
de betrokken leden en ondertekenaars van het voorstel weerhouden
waren in d vaste kamerkommissie
en andere kommissies, die op het
zelfde u u r vergaderden. Volksvertegenwoordiger
Coppieters
protesteerde tevens in een schrijven aan de
kamervoorzitter en aan de voorzitter
van de betrokken kommissie tegen
het ongebruikelijke en onmiddellijk
uitgeven van een mededeling over
het zogezegd V.ll.-absenteïsme zonder ook m a a r een poging tot verwittiging van de in a n d e r e kommissies
weerhouden V.ü.-ledea.

• Naai aanleiding van de besprekingen in de kamerkommissie voor Nationale Opvoeding van het wetsontwerp op de rechtspersoonlijkheid van
de vrije universiteiten Brussel en
Leuven gaf de Leuvense Universitaire Gemeenschap op 3 m a a r t een mededeling uit strekkend tot wijziging
van bepaalde artikelen, paragrafen of
p u n t e n van dit ontwerp. De Volksunie wijst er op dat deze wensen
reeds waren opgevangen in amendementen. Ingediend op 20 januari jl.
door kamerlid Coppieters, welke
a m e n d e m e n t e n door C.V.P., B.S.P. en
P.V.V. werden verworpen. Hierdoor
werden . de onderzoekscentra nogmaals onttrokken aan de taalwetgeving, komt de fakulteit geneeskunde
van Leuven F r a n s n a a r St Lambrechts-Woluwe. wordt Kortri.jk gew u r g d en zullen In de leuvense universiteit drie rechtspersoonlijkheden
bestaan. De Volksunie zal h a a r amend e m e n t e n opnieuw In de openbare

insinuerende vraag boud te beantwoorden. Hij was een ongekompliceerd wetenschapsman die meende dat de rationele elementen die hem tot een inzicht
hadden gebracht, ook de anderen tot
datzelfde inzicht zouden brengen als
hen maar duidelijk deze elementen werden bij gebracht. Hij vergat dat in
de politiek niet n a a r de waarheid wordt
gezocht, maar naar a r g u m e n t e n om belangen te dienen.
Vlerick is na 2 jaar ministeriële praktijk niet essentieel veranderd. Hij heeft
zijn vlaamse refleks behouden, meer onder kontrole geplaatst. Hij h e r i n n e r d e
aan de kolonizering van de Vlamingen
door de waalse grootindustrie. Hij verwierp de pariteit bij de verdeling van
de kredieten voor expansie en rekonversie. Hij bepleitte de instelling van
objektieve kriteria en voorspelde dat
deze voor volgend jaar zullen worden
ingevoerd.
Richard van L e e m p u t t e n hield een
klemmend betoog over de waterverontreiniging en de besmetting van het leefmilieu. Hij wees er op dat de waterbezoedeling een levensprobleem is geworden. Het was de dokter die zei, dat zuiver water een levensbehoefte is.
Niet alleen de industrie bezoedelt het
water, maar de huishoudelijke afvalwaters eveneens. In de zuivelindustrie is
de toestand zorgwekkend doordat zuiveringsstations grotelijks ontbreken. In
honderden gemeenten is er nog steeds
geen waterbedrijf.
En dat in een zogenaamde welvaartstaat, zei hij bitter. Spreker m a a k t e de
vergelijking m e t maatregelen in h e t
buitenland. Uit de statistieken bleek
dat er daar een veelvoud van zuiveringsstations zijn, vergeleken m e t ons
eigen land. Tot besluit stelde hij een
reeks vragen aan de minister en deed
een dringende oproep tot onverwijlde
initiatieven.
De Saeger veegde de vloer m e t de
waalse interpellant Moreau. Hij bewees
met cijfers, statistieken en uitspraken
van waalse vooraanstaanden dat Moreau voor 100 % ongelijk had. Hij zei
spottend dat Moreau blijkbaar de enige
was, die een nieuw hellend vlak van
Ronquières wou, hellend vlak, vervolgde hij vernietigend, w a a r v a n het... toeristi.sch sukses onbetwistbaar is. Het
was meteen de veroordeling van zijn
eigen beleid, dat het berucht hellend
vlak zoniet ontwierp dan toch uitvoerde !
NIK CLAES.

in de senoal

steed aan de derde wereld, te laag lag
en vroegen een m i n i m u m van 1 % v a n
de begroting. Beiden ook kloegen d e
slechte besteding van de bedragen aan.
Van Haegendoren k a n t t e zich tegen de
beperking van de informatie en tegen
het feit dat de hulp t e zeer de politieke
belangen van de donorlanden en de
plaatselijke oligarchen dient. Hij vroeg
een multilaterale ontwikkelingssamenw e r k i n g in plaats van de bilaterale,
hulp vooral bij de technische ontwikkeling van de landbouw en bij het wetenschappelijk onderzoek en een g r o t e r e
inspanning voor Indonezië.
Van de Weghe. die op dit gebied m e t
grote bevoegdheid en autoriteit spreekt,
hield een uitvoerig betoog, bracht hulde
aan het idealisme van de jeugd die s t e r k
begaan is met dit vraagstuk en vond de
sociale kloof in de ontwikkelingslanden
zelf nog alarmerender dan de welvaartskloof tussen de gevorderde landen e n
de derde wereld. Hij kloeg het feit aan
dat zovele oligarchen in de ontwikkelingslanden m e e r geld besteden aan h u n
bewapening dan dat ze krijgen aan ontwikkelingshulp, naast het feit dat Kongo kontesterende studenten en politieke tegenstanders opknoopt en dat d e
koopkracht van de gewone m a n er klein e r is dan ooit. Ook duwde hij minister
Scheyven, zeer vlak in zijn antwoorden,
m e t de neus op de taaitoestanden in zijn
departement : 37 nederlands- tegen PS
franstaligen in het totaal en in het topkader slechts 29 tegen 71.
Donderdag, verleden week, vond dan
het debat plaats over de nieuwe regeringsvoorstellen, waarbij vooral uitgekeken werd n a a r hetgeen de woordvoerders van de oppozitie zouden vertellen.
De V.U.-fraktieleider Wim Jorissen,
die kl»«rblijkeliik w a t m e e r m a g dan
een ander, begon m e t eerste-minister
Eyskens wat voor de gek te houden o.m.
over dit gerijpt federalisme. Hij w a a r schuwde o.m. de C.V.P.-P.S.C.-fraktieleider Viktor Leemans dat de eersteminister b i n n e n k o r t n a a r het voorbeeld
van diezelfde Verenigde Staten een
wetsontwerp zou indienen tot sterke decenti-alizering van het belgische bankstelsel, m e t verscheidene b a n k e n die
geld mogen uitgeven en m e t een verschillende diskontovoet. wat heel w a t
verder gaat dat het V.U.-wetsvoorstel
t e r zake. Het was een r a k e zet. Jorissen
beklemtoonde v e r d e r de negatieve aspekten van de voorstellen Eyskens : genjke verdeling v a n de m i n i s t e r a m b t e n ,
de grendel op, de taalwetten, Brussel
ekonomisch niét begrensd, de vrijheid
van het gezinshoofd, geen pariteit t e
Brussel tenzij een schijnbare via een gegrendelde belofte voor over zes jaar,
geen afschaffing van de faciliteiten in
de randgemeenten. Kortom de voordelen van het federalisme voor Wallonië
en verder het grondwettelijk afremmen
van de vlaamse ontvoogdingsstrijd.
In zijn antwoord gleed de eerste-minister over de moeilijkheden heen en
beide ministers voor Gemeenschapsbetrekkingen zwegen in de drie landstalen.
Vermelden we nog dat in de komniissie Ekonomische Zaken de bespreking
van het wetsvoorstel van Haegendoren
over de nationalizatie van de w a p e n n i j verheid andermaal uitgesteld werd tot
na Pasen, ondanks het protest van Maurits van Haegendoren, gesteund door
Wim Jorissen.

DNZE
PARLEMENTSLEDEN
3TAAN HUN MAN
, • In het debat over de regering:svoorstellen inzake gemeenschapsbetrekkingen vertolkten senatoren Jorissen en Baert het standpunt van de
Volksunie.
• Volksvertegenwoordiger Raskin ondervroeg mondeling de minister van
Landbouw over de maatregelen die
hij denkt te nemen om de krizis in
de appelteelt te keer te gaan
. • Volksvertegenwoordiger L. Wouters
'handelde over de verdeling van de
regionale kredieten en over de toek o m s t ' v a n de limburgse mijnen.
• Volksvertegenwoordiger van Steenkiste oefende kritiek uit op het personeelsbeleid en de algemene werking bij de Regie van Telegraaf en
Telefoon, tijdens de bespreking van
de begroting van P.T.T.
• In het zelfde debat handelde volksvertegenwoordiger Goemans over de
werkvoorwaarden van het postpersoneel en de slechte toestand der werklokalen te Antwerpen,

kamerversaderius indienen.

•

Volksvertegenwoordiger
van
der
Eist en senator Baert zetelen n a m e n s
de Volksunie in de gemengde kameren senaatskommissie voor de grondwetsherziening.
Volksvertegenwoordiger van Leemputten ondervroeg de minister v a n
Volksgezondheid over de voorziene
maatregelen inzake eerbiediging van
de wetgeving door de industrie tegen
water- en luchtbezoedeling en over
andere aspekten van dit probleem.
Volksvertegenwoordiger
K a sk i«
k w a m tussen in het debat over de
begroting van het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid.
Schriftelijke vragen w e r d e n gesteld
door senatoren van Haegendoren, Jorissen, Ballet, Bouwens, Blancouaert,
P e r s y a , B a e r t e n van de VFegbe.
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NAnHEYSSEKS
Op gezette tijden teistert oud-C.V.P.-voIksvertegenwoordiger en
C.V.P.-burgemeester Kiebooms de Vrije Tribune van de « Gazet van
Antwerpen ». Soms geniepig, soms openlijk valt hij dan de Volksunie
aan. Niemand denkt er aan, zijn tijd te verspillen aan een antwoord op
dat tamme geleuter. Onlangs echter was de Vrije tribune-schrijvelaar
ongewoon giftig. Reimond AAattheyssens stuurde een antwoord in. Hij
meende dat, volgens de fair-play, de aangevallene de kans moet krijgen zich te verdedigen en verder, dat de lezers recht hebben op volledige, niet-eenzijdige informatie. Dat was niet de mening van « De Gazet
van Antwerpen » die het stuk terugstuurde. De lezers mogen maar één
klok horen. Wij weten wel waar het paard gebonden staat. Niet He
redaktie heeft schuld aan dit tekort aan fair-play. Zij zelf zit verveeld
met deze onsportiviteit, die indruist tegen de regels van joernalistiek.
Het zijn een paar invloedrijke heerschappen uit de raad van beheer al
dan niet adellijk en al dan niet uit de administratietop, die de 'ezers
dichte oogkleppen laten aanbinden. Deze dichtaemet'Jelde reaktionairen willen de kijk van hun lezers versmallen tot het korte streepje van
hun eigen horizont. Ter informatie volgt hieronder het aeweiaerde -^tuk
dat AAattheyssens onder de titel « Antwoord aan de heer Kiebooms »
instuurde.

coniro Kiebooms
In de Vrije Tribune van 12 februari,
heeft de heer Kiebooms een
stelletje bezwaren tegen de
Volksunie
bijeengespuid. Hij heeft ontdekt
,
dat deze partij
een « afschrikwekkend » federalisme
voorstaat,
verder dat zij tegendraads is en
negatief om een
bestaansreden te hebben en dat ze
onlogisch is met zichzelf.
De heer Kiebooms
heeft vroeger nog al eens
openlijke of bedekte aanvalletjes
tegen de Volksunie ondernomen.
Niemand heeft het
nodig gevonden daarop te replikeren.
Het is niet denkbeeldig
dat de heer Kieboomo hierin
het bewijs ziet van de
onaanvechtbaarheid van zijn
argumentatie.
Terwijl de repliek achterwege bleef om
voor de hand liggende redenen,
die alleen aan de
heer Kiebooms zelf ontsnapten.
Ditmaal is het echter wat te bar.
Er wordt gevreesd,
schrijft hij, dat het federahsm"
(van de Volksunie !)
de vernietiging van de
belgische staat beoogt.
Daarom is dit federalisme
meer afschrikwekkend dan dat van
de heren Spaak en Kunnen.
Spijts de omstandigheid.
Steeds volgens de heer Kiebooms,
dat de heer Kunnen uit de
anti-belgische milieus van het V.N.V.
komt. Verder schrijft hij
« dat naarmate de drie traditionele
partijen op hun betnt aan
federalizering beginnen te doen,
de V.U. de weg van de unitaire staat
begint te bewandelen ».
Hoe kan mijn opponent deze nieuwe
evolutie, die hij zo scherpzinnig
op het spoor schijnt te zijn gekomen,
samenrijmen met de dooddoener
dat de federalistische Volksunie de
vernietiging van België
beoogt ? En terloops,
heeft de heer Kiebooms zich " een idee
kannen vormen van de graad van
afschrikking

van het kersvers federalisme
van ministei De Saegei
Een andere grief tegen de V.U.
vindt dt heer Kiebooms
in de,omstandigheid, dat deze partij
niet alles zo maar meestemt
wat in de richtmg van het federalisme
gaat. Met geen enkel *e .
wordt deze bewering gestaafd.
Wi) nemen aan dat het hie.
om de kulturele autonomie gaat.
Onnodig te bewijzen dat de
V.U. hiervan voorstander is,
vermits zij het federalism^
voorstaat, wat die au+onomie
insluit. En dan echte autonomie,
dit* verder gaat dan het halfbakken
geval dat ons wordt voorgesteld.
Maar ook dèit zouden wij hebben
goedgekeurd, omdat het een
verbetering is op de huidige toestand.
De prijs echter die hiervoor zou
moeten betaald, nl. de grendel, was
véél te hoog.
De houding van de Volksunie
was in eenklank met die van de
kultuurverenigingen, die ook dit
koehandeltje van de hand wezen.
Is de heer Kiebooms van mening
dat ook de vlaamse
kultuurverenigingen ongelijk hadden ?
Een verder bezwaar is dat dt V.U.
(de oppozitie)
de tegendraadsheid
er het negativisme als
bestaansreden heeft.
Heeft de VU. niet meegewerkt
aan de werkgroep Eyskens ?
Heeft zij
geen pozitieve voorstellen gedaan ?
Zij heeft,
terecht,
de werkgroep verlaten
omdat er een akkoord
over de grendel was
en omdat hierdoor haar
voorwaarde tot samenwerking
verviel.
D.; grendel die door al de
kultuurverenigingen wordt afgewezen.
Het overjaarse unitarisme
werd door alle partijen
in de werkgroep verlaten.
Hiertegen
plaats de V.U. haar voorstel
van federalisme als oplosing van de

waals-vlaamse tegenstelling.
Il dat negativisme ?
Een voorstel is integendeel
eeii pozitieve inbreng,
een uitnodiging tot onderzoek,
tot samenspraak.
^
Of is men een negativist
wanneer men niet akkoord gaat met
de anderen ?
Dan is de heer Kiebooms
ten opzichte van de V.U.
een negativist.
Verder is de heer Kiebooms
kennelijk blij,
waar hij meent de hand te
hebben gelegd op een schromelijke
ttgenstri ] digheid
ir de houding van de V.U.
Hij schrijft :
de Volksunie
is tegen de grendel,
maar aanvaardt de pariteit
in het bondsparlement.
Met andere woorden :
de V.U. komt op voor
de demokratische stelregel
« één man één stem »
maar geeft deze regel op
in de federale staat, door
Walen en Vlamingen evenveel
stemrecht te geven
ir het bondsparlement.
Het essentiële onderscheid
tussen de unitaire en de federale staat
schijnt
aan de scherpzinnigheid
van de heer Kiebooms
te zijn ontgaan.
Een unitaire staat is samengesteld
uit enkelingen die gelijk zijn
en dus ook gelijkgerechtigd
moeter zijn.
Een federale staat
is samengesteld
uit gemeenschappen
di eveneens
gelijkgerechtigd moeten zijn.
Of soms niet ?
Het tegendeel zou racisme zijn.
De gelijkgerechtigdheid
is regel in elke
federale staat,
waar in het bondsorgaan
of in een der bondsorganen
de partners een gelijke
vertegenwoordigiBg hebber.

ongeacht hun getalsterkte.
Dat is ook zo ir df
internationale vergaderingen,
waar aJ de staten over hetzelfde
stemrecht beschikken
'Dat is het gevat in de Uno
waar een pas opgericht
republiek ie even vee) stemrecht
heeft als de
Verenigde Staten of de
Sovjetunie.
De federale staat die wij voorstaan
is gebazeerd
op het principe :
zp-lfstandigheid waar het kan,
samenwerking waar het moet.
Zf zullen de waalse 2n de
Vlaamse gemeenschappen
zelfstandig, zonder inmenging,
hun eigen specifieke belangen
behartigen.
DP gemeenschappelijke
belangen zullen door beide
gemeenschappelijk gezamenlijk
worden behartigd,
noodzakelijkerwiize op voet van
geliikheid omdat een
andere regeling deze
beh?trtiging uit«;luit.
Met dit standpunt waarbij zij
opkomt voor de gelijkheid
der enkelingen
in de eenheidsstaat en -ie
gelijkheid der gemeenschappen
in een federale staat is df V.U.
helemaal niet onlogisch met zichzelf.
Integendeel,
het is de logica
er de eerlijkheid zcli
E^ is alleen maar een
tekort aan onderscheidingsvermogen
bi hen die haai van tegenstrijdigheid
beschuldigen. En "en gebrek
arn logica
bil de imitaristen als de
heer Kiebooms
die het nadeel van de federale staat
(nl de pariteit)
aanvaarden
er het voordeel
(nl de zelfbeschikking
van de gemeenschappen)
afwijzen.
R Matthevssens,
volksvertegenwoordiger

wu
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Niet zo lang geleden werd aan MIchel Debré, de trouwste paladijn van
de Gaulle en de invloedrijkste minister van de franse regering, tijdens
een interview voor de zender Europe
I de vraag gesteld of hij op de knop
zou duwen waardoor het signaal en
het bevel wordt overgebracht atoomwapens te gebruiken. Met de gewone
handigheid van mensen die weten
hoe zij wel woorden kunnen uitspreken zonder daarom iets te zeggen.

ONAFWENDBARE KEUZE
DE SIMULTAAN-SCHAAKPARTIJ
p i E DE GROTE DRIE (AMERIKA, DE
BOVJET-UNIE EN CHINA) NU AL
PidAANDEN LANG SPELEN, HEEFT
OFFICIEEL BEPERKTE DOELEINÏ)EN. DE m NOVEMBER TE HELSINJCI BEGONNEN RUSSISCH-AMERIÏKAANSE BESPREKINGEN GAAN
OVER HET ZOEKEN NAAR EEN AKKOORD TOT BEPERKING DER
STRATEGISCHE
KERNBEWAPEN m G VAN BEIDE MOGENDHEDEN.
DE IN DECEMBER 1969 BEGONNEN
ONDERHANDELINGEN TE PEKING
TUSSEN DE SOVJET-UNIE EN DE
CHINESE VOLKSREPUBLIEK GAAN
OVER DE GRENSGESCHILLEN TUSSEN BEIDE LANDEN. TEN SLOTTE
ZIJN ER DE IN JANUARI VAN DIT
JAAR HERVATTE KONTAKTEN OP
AMBASSADEURSNIVEAU
TUSSEN
AMERIKA EN CHINA, NA TWEE
JAAR ONDERBREKING OP INITIATIEF VAN AMERIKA HERNOMEN.
DIE TOT DOEL HEBBEN VIA EEN
DOORLOPEND KONTAKT TE ZOEKEN NAAR EEN NORMALIZERING
VAN DE BETREKKINGEN TUSSEN
BEIDE LANDEN.

zeldzamer optreden. Dat wil nog niet
zeggen dat men in de onmiddellijke toekomst een werkelijke bewapeningsbeperking dient te verwachten, waarbij
vooral de kontrole door de partner of
door derden een bijna onoverkomelijke
hinderpaal is. Ook van de chinees-russische en de chinees-amerikaanse besprekingen verwacht men geen spoedige rezultaten. De onzekerheid duurt
dus voort, met de bezwarende omstandigheid dat in totalitaire staten een
machtswisseling de balans kan doen omslaan en dat beperkte oorlogen steeds
elementen van ongewenste of niet
steeds kontroleerbare uitbreiding bevatten.
Er is nochtans een ander verschijnsel
dat, hoe ongunstig op zich zelf ook, een
kentering ten goede zou kunnen veroorzaken : de snel om zich heen grijpende
bedreiging van het menselijk leefmilieu. De sinds 1900 verdubbelde wereldbevolking heeft uiteraard een steeds
grotere behoefte aan grondstoffen,
waarvan de bewerking een steeds grotere bevuiling van het leefmilieu of de
leefbare omgeving veroorzaakt, bij een
vermindering of verdwijning van evenwicht scheppende faktoren (fauna en
flora) en een nog niet grondig na te
gane mogelijkheid van klimaatsveranderingen.
Vrij verrassend werd de jongste tijd
de aandacht op dit even plots als levensbelangrijk op wereldschaal ervaren probleem gevestigd, terwijl er tot nog toe
betrekkelijk weinig tegen werd ondernomen. Tegenover de omvang van dit

ingewikkeld vraagstuk is het nochtans
nu reeds duidelijk, dat alleen een internationaal optreden doeltreffend zou
zijn, omdat de zich aftekenende « beschavingskatastrofe » geen halt houdt
aan de eigen landsgrenzen noch aan
de grenzen van grote invloedssferen.
Weliswaar heeft deze bedreiging tot nog
toe slechts gewerkt met schokeffekten,
maar langzamerhand heeft ze naast
haar explozieve manifestaties ook het
karakter van een sluipende dood aangenomen.
Dat men zich daarvan in hogere sferen bewust is, blijkt uit allerlei manifesten, toespraken, initiatieven en goddank ook maatregelen. Over het besef
van dit gevaar in de Sovjet-Unie en in
China (waar nog grote onbesmette
ruimten zijn, al vormen daar de kernproeven in de dampkring een element
van dreiging dat door het akkoord, ter
zake tussen Amerika, Rusland en Engeland afgesloten, voorlopig in de rest van
de wereld werd afgewend) is er minder
bekend. De konfrontatie met het verschijnsel bestaat er echter evenzeer.
Wat vandaag nog van primordiaal belang heet te zijn, zal morgen moeten
wijken voor de dwingende noodzaak
van de instandhouding, noch min noch
meer, van de leefbaarheid in de wereld.
Een keuze tussen een voorbijgestreefde
politiek met alle gevolgen vandien en
waarbij het bezit van grondstoffen bvb.
relatief wordt, en het vrijwaren van het
naakte menselijke bestaan zullen de leidende mogendheden niet kunnen ontgaan.

Van deze drie zijn alleen Amerika en
de Sovjet-Unie in en door de wereld
«erkende» machten, die hun wederzijdse invloedssferen na de tweede wereldoorlog hebben afgebakend en na een
periode van koude oorlog tot het inzicht
blijken te zijn gerijpt, dat ze voor een
onbepaalde tijd alle belang hebben bij
het handhaven van dit statu quo. De
Sovjet-Unie was tot eersterangsmogendheid opgeklommen tijdens en na de
tweede wereldoorlog, als aflossing van
de in deze oorlog ten onder gegane were'dmach ten uit West-Europa. Met zijn
700 miljoen inwoners en zijn hoe dan
ook groeiende ekonomische macht kondigt China zich tans als derde wereldmogendheid aan, die uiteraard het door
de twee anderen willens nillens gebillijkte statu quo bedreigt. Elke expansiepoging van China wordt dan ook als een
revolutionaire daad beschouwd door de
twee anderen.
Het is duidelijk dat de huidige onderhandelingen naast de officieel omschreven agenda ook het testen van mekaars
krachten en bedoelingen inhouden. Het
meest verveeld door deze simultaanschaakpartij is ongetwijfeld Moskou
dat, hoezeer het ook van Peking is vervreemd (of juist daarom), met wantrouwen elk kontakt tussen Peking en
Washington gade slaat.
Nochtans is het wantrouwen tussen
de twee grote oeverbewoners van de
Stille Oceaan even groot. De onderhandelingen die het minst door wantrouewn ondermijnd schijnen, blijken deze
te Helsinki te zijn, vermits de russischamerikaanse verhoudingen de jongste
vijfentwintig jaar toch bestand zijn gebleken tegen de druk van periodische
hoogspanningen, die mettertijd steeds

DEZE WEEK
IN DE WERELD
• Kodeziè wordt in toepassing van de
enkele tijd geleden gehouden volksraadpleging (onder de blanken) een
onafhankelijke republiek, waar de
zwarte bevolking niets in de pap te
brokken heeft. De afscheiding van
Groot-Brittanië is tans volledig.
• Rumoerige en ook rustige joodse betogingen in verscheidene amerikaanse grootsteden tegen de franse politiek in het Midden Oosten naar aanleiding van het bezoek van prezident
Pompidou. Daar burgemeester Lind-

say van New York het bezoek van
het franse staatshoofd negeert komt
Nixon zelf naar New York, na een
oproep tot «elementaire hoffelijkheid ». De amerikaanse regering
wenst de onder de Gaulle begonnen
frans-amerikaanse toenadering te
bevestigen.
• Oostenrijkse
socialisten
worden
sterkste partij na verkiezingen voor
het Oostenrijks parlement. De Volkspartij (die sinds '66 alleen regeerde)
verliest de volstrekte meerderheid.
• Als gevolg van verstrakking der socialistische houdin? en verdeeldheid
onder de kristen-demokraten geeft
Rumor zijn pogingen tot het vormen
van een regering op. De vatikaanse
druk in verband met het voorstel tot
het aanvaarden van een echtscheidingsprocedure in de Italiaanse wetgeving blijkt een der oorzaken van
deze mislukking te zijn.
• Daags na de terugkeer van Brandt's
bijzondere gezant uit Moskou waar

hij russisch-duitse besprekingen op
hoog niveau voorbereidde heeft het
eerste onderhoud tussen west- en
oostduitse ambtenaren in Oost-Berlijn plaats ter voorbereiding van de
besprekingen tussen Brandt en de
oostduitse premier Stoph. Te Warschau wordt een tweede gespreksronde tussen westduitse en poolse
regeringsambtenaren
voorbereid.
Brandt voert te Londen besprekingen met Wilson.
• Pathet-Lao-troepen nemen met mortieren de koninklijke rezidentie
Loeang Prabang in Laos onder vuur.
Steeds meer kritiek in het amerikaans parlement op de amerikaanse
tussenkomsten in de strijd in Laos.
• Toenemende spanning langs israëlisch-Hbanese grens als gevolg van
stijgende aktiviteit van arabische
guerilleros.
• Westerse Drie nemen Sovjet-voorstel
aan tot besprekingen op korte termijn over de toekomst van Berlijn,

%

wie beslisl ?
antwoordde hij : « Om op de knop te
kunnen duwen moet men eerst prezident van de republiek zijn ». En
dat is hij natuurlijk niet, maar zijn
woorden waren zelfs geen begin van
antwoord. Want al moet de vinger
die duwt dan al een prezidentiële
vinger zijn (maar is zelfs dat helemaal noodzakelijk ?), die vinger zit
natuurlijk vast aan de konkrete
mens die door zovele invloeden geleid wordt.
De mensen die rechtstreeks kunnen beslissen over het uitbreken van
een atoomoorlog zijn vlug opgesomd ;
in de Verenigde Staten prezident
Nixon ; in de Sovjetunie partijsekre*
taris Brezjnev ; in China heel waarschijnlijk Mao tse Toeng ; en dan,
maar dit is al heel wat minder belangrijk, de franse prezident Pompidou en de britse eerste-minister Wilson.
Daarbuiten echter heeft vooral het
Midden-Oosten een zonder meer kapitaal belang. Hoe talrijk de Arabieren ook zijn, hoe rijk en belangrijk
voor de wereldekonomie hun ondergrond ook is : in het spel van de wereldmachten vormen zij, om velerlei
redenen, eigenlijk géén macht. Hoe
sterk Israël militair gezien in dit gebied ook is : met enkele honderden
vliegtuigen, en slechts enkele tientallen van het meest recente tipe. is dit
land beslist géén wereldmacht. Maar
wat zou er gebeuren als in een soort
wanhoopsdaad een van beide partijen
ofwel de sovjet- ofwel de amerikaanse vloot in de oostelijke Middellandse Zee zou aanvallen ?
Enkele mensen slechts schijnen te
beslissen over leven of dood op onze
planeet. Maar wie leidt hun beslissingen ? Zelfs in de schijnbaar sterkste, in de meest onverbiddelijke diktatuur spelen zoveel invloeden mee !
Terwijl Stalin de onbeperkte heerser
was, streden Zjdanov en Maljenkov
om de tweede plaats, wat niet zonder
Invloed was op het verloop van de
jongste wereldoorlog. En Kennedy
nam toch ook maar zijn riskante beslissing in verband met Kuba op
grond van de inlichtingen van zijn
geheime diensten!
Omdat, zeker bij de Amerikanen,
20 weinig helemaal geheim blijft, weten we ongeveer welke voorzorgen
het Pentagon heeft genomen om te
verhinderen dat een scherp gestelde
atoombom zou kunnen gebruikt worden. De voorzorgen in verband met
de machtige vingers die op die belangrijke knoppen kunnen duwen,
schijnen niet zo goed georganizeerd
te zijn!

DEZE
WERELD
IN
WOORD
EN
BEELD

GARAUDY
Als algemene regel geldt dat
wij ons hier buiten kerkelijke
kwesties houden en düs ook
buiten de interne leerstellige
diskussie in de kommunistische
« kerk ». De uitsluiting van Roger Garaudy en de achtergronden daarvan behoren in een zekere mate tot dergelijke interne kwesties. Toch is er aan heel
die geschiedenis iets opvallends : Garaudy mocht inderdaad openlijk zijn mening uitspreken, werd echter verder
onherroepelijk en écht in alle
stilte afgemaakt.
Hiertegen
kwam vrijwel nergens enig
protest! Veronderstel eens dat
zo iets in een andere «kerk»
zou gebeuren.

landen. In 1959 had deze handel
nog een waarde van vierhonderdzestig miljoen amerikaanse
dollars. In 1967 was die gedaald
tot iets meer dan hondervijfenzeventig miljoen dollars. Sindsdien is er echter een zekere
verbetering ingetreden : in 1968
steeg deze handel met 18 % tot
een bedrag van tweehonderdenvijf miljoen zevenhonderdduizend dollars. In vergelijking
met de handel met de nietkommunistische landen is die
stijging echter eerder gering.
Precies alsof ook daar in de
eerste plaats dollars dollars zijn
en dat pas daa'-na uitgekeken
wordt van wie ze komen.

ZONDER GEESTDRIFT

De franse vissers halen hun vislijnen hoven want het visimngstseizoen ging verleden week open. Zullen ze ook vis bovenhalen ?
OFFENSIEF

VERTRAGING

Het onderscheid tussen offensieve en defensieve oorlogen is
ingewikkeld. Uitmaiken wat offensieve en defensieve wapens
zijn, is beslist niet eenvoudiger.
Maar toch moet er ergens een
grens liggen. De Sovjetunie
Weigert bijvoorbeeld nog altijd
—^ en dit ondanks alle aandringen van Nasser — aan de Arabieren offensieve wapens te leveren. Konkreet betekent dit
dan wapens waardoor Egypte
Zou in staat zijn, zelfs vanuit
zijn aktuele pozitie. Israël
zwaar te bedreigen en aan te
Vallen. Bijvoorbeeld hoogvliegende verre afstandsvliegtuigen
of raketten die het hart van
Israël kunnen raken. En als ook
Nixon steeds aarzelt voordat
hij de levering toestaat van
een beperkt aantal gevechtsvliegtuigen, dan is dat om dezelfde reden : offensief wordt
Wie té sterk is in vergelijking
met zijn tegenstander. Soms
Zijn de wapens daarbij beslissend maar soms ook niet! De
Sovjetunie en Amerika leveren wapens, die geen grotere
oorlog kunnen veroorzaken.

In de verbetering van de handelsbetrekkingen •• "met China
komt Joegoslavië
enigszins
achteraan hinjjen. Hier is pas
in 196f een lichte verbetering
ingetreden. Dat het zou zijn
omdat Tito een titoïst is, kan
moeilijk worden verondersteld.
Want ten slotte is voor Mao de
ene revizionist, toch de andere
waard. De eigenlijke reden
schijnt gelegen te hebben in de
moeilijkheid om tot een betalingsovereenkomst te komen !
Nog eens een «loutere» geldkwestie dus.

*
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CHINA-HANDEL
Dat de politieke verhoudingen soms heel sterk de ekonomische betrekkingen kunnen
beïnvloeden, is natuurlijk geen
nieuws. Diezelfde regel geldt
echter ook onverminderd tussen de kommunistische landen,
en meer bepaald voor de handel
tusen het rijk van Mao en de
oost-europese kommunistische

De proctuktie van een land
hangt natuurlijk niet zonder
meer af van de toewijding en
de geestdrift van de arbeiders.
Dit geldt vooral voor de moderne industriële produktie. Maar
toch speelt dit alles nog altijd
een rol. In Tsjecho-Slovakije is
dit duidelijk merkbaar : tijdens
het voorbije jaar was de stijging van het bruto nationaal
produkt slechts 6,5 % tegenover
8,4 % in 1968. In plaats van de
geplande 105.000 nieuwe woningen werden er slechts 83.386
gebouwd. En ook de handelsbalans kon niet in evenwicht
worden gebracht. De uitgaven
van de bevolking voor verbruiksgoederen stegen integendeel sneller dan tevoren. Waarschijnlijk ook wel een teken
van gebrek aan vertrouwen in
wat komt.

De Seine te Parijs is weer zo hoog gestegen dat de heelden «'it
bekende franse legeraanvoerders aan de Pont de l'Alma tot hun
knieën in het water staan. Herinnering aan de slagvelden van
toen ?
te « steden » worden veroverd ?
Er zijn daar nauwelijks grotere
dorpen! En als de amerikaanse
vliegtuigen die de bevolking
ontruimden al rond 10 februari
hun motoren niet meer stillegden, dan is 23 fiebruari, geen
vroege, maar een late datum
voor het veroveren van een
vliegveld.

KOOP OLIFANTEN
HEIMWEE ?
Sinds mei 1968 (dit is op minder dan twee jaar) werden in
Zuid-Afrika door de Raad voor
de Nationale Parken tachtig
olifanten voor uitvoer verkocht. Het zijn natuurlijk vooral de dierentuinen in Europa en
Amerika die degelijke reuzen
kopen. De vraag overtreft vooral voor de (kleine) baby-olifanten sterk het aanbod. Kleine
olifanten worden in Zuid-Afrika voor achtentwintig tot vijfendertig duizend frank verkocht. Gezien de wereldwijde
diskriminatie zijn de mannetjes iets duurder dan de wijfjes.
Dergelijke dieren wegen 18 tot
23 ton en daardoor liggen de
vervoerkosten per vliegtuig of
per schip natuurlijk vrij hoog.
Wie zijn eigen olifant wenst te
kopen houdê daar rekening
mee!

Tijdens de jongste wereldoorlog verbleef de huidige bondskanselier Willy Brandt in Noorwegen. Hij kreeg er het noorse

staatsburgerschap, droeg op het
einde van de oorlog het noorse
uniform en kwam als noorse
officier in Berlijn aan de bezetting deelnemen. Hij huwde ook
een noorse vrouw en in zijn
huiskring wordt — naar het
schijnt — Noors gesproken Ten
dele politiek belangrijke gegevens, ten dele ook louter persoonlijke voorkeur. Brandt is
echter nog niet veel meer dan
honderd dagen kanselier en
reeds heeft hij bezoeken gebracht zowel aan Noorwegen
als aan Denemarken. Uit heimwee ? En hoe zou de man daar
begroet worden ? als duitse
bondskanselier of als medeburger in vreemde dienst ?

TE LAAT

Opnieuw gingen aan de •unwersltelt te Nanterre linkse en rechtse
stuaenten met elkaar op de vuist. Pompidou weze waakzaam.,.

Voor wat de berichtgeving
betreft heeft een weekblad
geen aangename situatie, dat
weet iedereen. Toch gebeurt
het dat een weekblad vlugger
en vollediger berichten brengt
da:i de dagbladpers. Het nieuws
over Laos was daar een voorbeeld van : in « Time» van 23
februari (al gedrukt rond 15
februari!) stond dat de Kruikenvlakte volledig werd ontruimd. Met een week vertraging kwamen dan dezelfde berichten in de kranten. Maar wel
gedramatizeerd. Wie gelooft nir
echt, dat er in de Kruikenvlak-

Rodezië loerd definitief een republiek. Jan Smith is dan toch tot
het uiterste gegaan. Of hij zijn slag zal thuishalen. blijft nog een
open vraag ivant reed.^; klonken boosaardige stemmen zowel van
blank als van zwart.

Draai 0 3 / 5 5 . 4 5 . 5 5 en de telefoon rinkelt in de wachtpost van de Algemene
Hulpdienst aan de Valk te Mortsel.
Een seintje van de telefonist volstaat
voor twee ambulanciers om zich in gereedheid te brengen. Een straatnaam
wordt genoteerd, en nog geen halve minuut na de telefonische oproep rijdt een
ambulance naar de plaats waar een verkeersongeval twee gekwetsten maakte.

Ambulanceauto's die met loeiende sirenes door de
straten van onze steden rijden zijn een dagelijks
beeld geworden. In de steden zelf beschikken de
hulpdiensten meestal over genoeg materiaal voor
een snelle en doeltreffende hulpverlening.
Even buiten de centra evenwel - zelfs in randgemeenten - moet men nog al te vaak geruime tijd
wachten vooraleer een ziekenauto komt opdagen.
Vervoer van zieken en gekwetsten gebeurt meestal
door de zorgen van openbare instanties. De Algemene Hulpdienst is een uitzondering. Het is een private organizatie, die op het ogenblik over drie ambulances beschikt. De h. René Mees is de grondlegger
van de hulpdienst.
Hij vertelt ons hoe hij op het idee kwam om een
dergelijke dienst in het leven te roepen.
« Mijn vader, Emiel Mees », zegt René, » is reeds
28 jaar verpleger. Hij was vroeger in het Vlaamse
Kruis, afdeling Antwerpen. Als kleine jongen was
ik tegen al dat gerommel met verbandmateriaal,
tot ik op een dag - ik was al heel wat ouder en had
reeds een eigen auto - zelf in een zwaar verkeersongeval betrokken geraakte. Van dat moment af was
ik mij bewust van h^t grote nut van snelle hulpverlening.
Ik heb mijn personenauto verkocht en me een
stationwagen aangeschaft waar ik een brancard en
verbandmateriaal kon in meenemen. Ik ben ook
kursussen gaan volgen om iets meer te leren over
de behandeling van zieken en gewonden. Ik moest
destijds alle dagen naar Brusel, waar ik werkte. Het
is meermaals gebeurd, dat ik op de weg AntwerpenBrussel gewonden oplaadde en ze wegbracht naar
het ziekenhuis. Dat deed ik kosteloos. Zo ben ik
stilaan begonnen met een eigen hulpdienst. Ik kocht
een ambulanceauto over van het duitse Rode Kruis
en zorgde daarmee voor de hulpverlening in Mortsel. Het duurde slechts drie maanden. Toen werd de
ziekenauto aan diggelen gereden. Het gebeurde bij
het opladen van een zwaargewonde en het scheelde
maar een haar of de ambulancier was geplet geweest tussen de beide voertuigen. Een paar weken
hebben we zonder auto gezeten, tot we een Chevrolet-ambulance konden kopen van de gemeente Duffel. Die auto was principieel niet goed voor het
hulpcentrum 900 waarmee we ondertussen samenwerkten. Het voertuig was te laag, men kon er niet
in rechtstaan. Gelukkig konden we stilaan
uitbreiden. We kochten twee okkazieauto's bij, die
voldeden aan de eisen van het ministerie. Voor kort
kwamen wij in 't bezit van 'n splinternieuwe FordTransit. uitgerust met zeer moderne apparatuur. »
In juni van dit jaar bestaat de Algemene Hulpdienst twee jaar. De h. René Mees is er fier over,
dat hij het reeds zover heeft kunnen brengen. Gemakkelijk is het nooit geweest. Telkens als de moeilijkheden achter de rug schenen te zijn, gaf een
auto de pijp aan Maarten of werd hij totaal verwoest bij een verkeersongeval. De h. Mees zit daarom nog steeds dikwijls met de handen in het haar.
Dat was ook het geval toen we bij hem op bezoek
waren.
« Er zou normaal een auto van ons m Wilrijk
moeten staan, waar we een vaste post gekregen hebben », vertelt de h. Mees. « De Ford-Transit doet
het opperbest, maar met de twee andere ambulances is het niet zo goed. De ene is weggevallen na
een aanrijding, de andere - onze oudste - doet zijn
laatste kilometers. De po.st in Wilrijk moest ik daarom voor een halve dag opgeven, vermits onze tweede wagen - de oude - met een geesteszieke vrouw
naar Gent moest. Gelukkig krijg ik nu vanavond
weer een derde auto, die we op de kop hebben kunnen tikken in Halle. Het is weer een tweedehandsvoertuig, maar het voldoet aan de eisen die door
de bevoegde diensten gesteld worden. Wij zijn blij
dat we er ons mee uit de slag kunnen slaan. »
Een nieuwe, volledig uitgeruste ambulance kost
tussen de 700 en de 800 duizend fr. Men mag dus
reeds spreken van een aanzienlijke investering. Het
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DE ALGEMENE HULPDIENST

'ringende oproep liep zopas het centrum binOp de kaart wordt de plaats van het ongeval
lezocht en worden instrukties doorgegeven.
iroor de aankoop en het onderhoud van het mail moeten de mensen van de Algemene Hulpt zelf trachten samen te brengen,
en degelijke uitrustmg, die wij tenslotte nodig
en », verklaart de h. Mees, « kost een hele boel
Daarbij komen dan nog de regelmatig terugide verliesposten, zoals garagekosten, verzekeenz. De enige vorm van inkomsten is voor ons
d! ergoedmg die wij krijgen per kilometer. Wij
in slechts 10 ±r., wat uitzonderlijk weinig is als
weet, dat het hulpcentrum 900 óO ir. vraagt, ü p
tanciele steun van staat, provincie of gemeente
in we tot op heden met rekenen. Langs de kant
Ie privésektor is het al bijna even pover. »
^rijgen alleen steun van een firma uit Grootlarden, gespecializeerd in de vervaardiging van
Iweermateriaai. Zij vult kosteloos onze draagblus-apparaten.
vragen de h. Mees hoe de prijs voor het zieirvoer bij de Algemene Hulpdienst zo laag kan
iden worden.
'ie lage prijs kunnen we aüeen handhaven
iat we werken met vrijwilligers , mensen, die
& deel van hun vrije tijd opotteren om hier te
tl en heipen. ü p het ogenolik werken we met een
ïi tigtal mensen, die zich ieder een paar dagen in
laana ot m de week - naargelang hun beroep ^ )eschikking stellen van de hulpdienst.
^ eerste vrijwilligers waarop ik destijds mocht
•enen, waren mijn ouders, die de zaak mee hiellA_ opbouwen.
idgevmgen en morele sieun omvingen wij iater! >k wel van mensen van het huipcentrum 900. »
oproepen die bij de Algemene Hulpdienst bin•>men zijn zeer verschillend,
•tikulieren en dokters bellen op, om zieke
I*j''^^^ naar het hospitaal te vervoeren. De vooriiamste taak blijft evenwel het vervoer van gewon-

Voor verkeersongevallen en rampen in de sektor
van de Algemene Hulpdienst komt de oproep binnen langs het hulpcentrum 900 om. « Onze sektor
voor de afdeling Mortsel is tamelijk uitgebreid »,
licht René Mees toe. «Alle oproepen 900 in de gemeenten Mortsel, Kontich, Boechout. Hove, Lint,
Edegem, Borsbeek en Wommelgem zijn voor ons.
Soms komt de gemeente Berchem er nog bij.
De ambulance in Wilrijk neemt de dienst waar
voor die gemeente en voor Hoboken. Hij heeft bovendien de rijksweg Antwerpen-Brussel, tot Aartselaar in zijn sektor. Verder de gemeenten Aartselaar, Hemiksem, Schelle, Niel.
De Algemene Hulpdienst volgt ook wielerwedstrijden. In het seizoen kan dat zelfs oplopen tot
een achttal wedstrijden per week. Een hospitaaltent behoort eveneens tot de uitrusting van de
dienst. Zij wordt opgesteld op plaatsen waar belangrijke sportmanifestaties plaatsvinden, zoals snelheidswedstrijden voor auto's en moto's, auto-rodeo's
voetbalwedstrijden, enz.
De organizatie van de h. Mees beschikt bovendien over een uitleendienst voor ziekenwagentjes,
wandelstokken en ander klein materiaal dat zieken
en gewonden tijdens de herstelperiode vaak nodig
hebben. Al de zaken worden tegen een zeer lage
pnj^ uitgeleend, waardoor zeker een belangrijkf besparing kan gedaan worden door' de hA'stêrtenèen.
Over de doelstellingen van de Algemene Hulpdienst voor de toekomst vertelt de h. Mees ons :
« Binnen afzienbare tijd zouden wij onze dienst
willen uitbreiden met verscheidene afdelingen Nu
hebben we er reeds twee - Mortsel en Wilrijk maar we willen proberen een ring te maken rond
Antwerpen. We zouden vooral nieuwe afdelingen
maken in die gemeenten en plaatsen waar geen ambulancen voorhanden zijn Het is vooral van belang de hulpposten te verspreiden, zodat de afstanden die de ziekenauto's moeten rijden om de zieke
of gewonde op te halen, verkort worden.

Het is erg voor een gewonde dat hij geruime tijd
op de weg moet blijven liggen. Niet alleen omdat
hij geen verzorging geniet, maar vooral omdat hij
blootgesteld is aan omstaanders.
Er zijn inderdaad personen, die denken dat
zij er goed aan doen verkeersslachtoffers uit hun
netelige situatie te bevrijden, hem pen steun geven
of hem plat leggen Wanneer zulks oordeelkundig
gebeurt is dat een welgekomen hulp, maar de meeste mensen hebben - spijtig genoeg - geen benul van
eerste hulp bij ongevallen en maken de zaak alleen
maar erger. Het is veel beter een gekwetste enkele
minuten langer te laten liggen dan het slachtoffer
onhandig te verleggen of te verslepen »
Om hun ideaal te kunnen verwezenlijken hebben
de mensen van de Algemene Hulpdienst steun nodig financiële en materiële steun. Qitbreidine en
oprichting van andere afdelingen wil zeggen dat
wij nieuw materiaal moeten hebben Als wii daar
alleen voor moeten zorgen zal het no£! lanp duren
vooraleer die nieuwe afdelingen er komen en zullen
er onderdussen nog dikwijls mensen zijn die onnodig minutenlang gewond -p de wee bliiver 'iagen.
Wij zouden meer steun moeten krijgen van openba-
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Vit de klaarstaande anibulancen wordt, als er keuze
is, de snelste wagen gekozen en dan vliegensvlug
de straat op...

Weer waren de mannen van de Algemene Hulpdienst er bi]. Dienen is immers hun opdracht !
re mstanties. Anderzijds zou de steun van grote
prive-bedrijven eveneens meer dan welkom zijn.
Wachten maar wat de toekomst ons te bieden heeft.
BIJ het ophalen van zieken of gewond°n is er altijd
een ^rerpleger of een ambulancier aanwezig. De U,
Mees spoort zijn vrijwillige medewerkers aan om
regelmatig kursussen te volgen over de verzorging
van zieken en gewonden. Adus blijven de mensen
van de Algemene Hulpdienst op de hoogte van vernieuwingen in hun branche.
J e inspanningen die door deze mensen geleverd
worden om het leven van verkeersslachtoffers te
redden zijn prijzenswaardig. De bereikte rezultaten zijn in verhouding. Meer materiaal zou de werking vlotter doen verlopen.
Enkele nieuwe ambulancen bij en René Mees
moest niet meer met de handen in het haar zitten.
De telefoon rinkelt Voor ons tijd om te gaan,
voor de h Mees het signaal om m zijn ambulance
te snringen en een zïpke naar het hospitaal te brengen
Tekst : P'ETER LIEVENS
Foto's : ERIK DE LEEBEECK
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W i j leven tn een tijd
waarin de levensduur aanzienlijk is toegenomen.
Vrouwen leven gemiddeld langer dan mannen.
In de lagere leeftijdsgroepen is de verhouding
mannen - vrouwen vrijwel gelijk, maar naarmate de vrouwen ouder worden overtreffen zij in
aantal de mannen. Op
zeer hoge leeftijd is de
verhouding twee vrouwen op één man. Laten
w i j in aanmerking nemen,
dat de man over het algemeen twee tot drie
jaar ouder is dan de echtgenote, dan hebben de
meeste vrouwen een aantal jaren als weduwe voor
de boeg. Plezierig of niet,
men dient er ernstig rekening mee te houden.

Volgens statistieken is de gemiddelde levensduur van de
vrouw 75 jaar. Laten wij aannemen dat het moderne gezin
maksimum twee tot drie kinderen heeft en dat de tijdspanne tu.ssen het huwelijk en het
eerste kind zowat twee jaar is.
Gesteld, dat het derde kind zes
jaar na het huwehjk wordt geboren en dat de eerste negen
jaren volledige zorgen aan het
jon,gste kind eisen, dan betekent dit een «aktief moederschap » van ongeveer 15 jaar.
Over het algemeen zal de
vrouw dan 40 jaar zijn, indien
zij OD 25-jarige leeftijd is gehuwd.
Met andere woorden, na het
«aktief moederschap» staan
nog 35 levensjaren voor de
boeg. Deze.cijfers zijn natuurlijk benaderend. Men kan inderdaad aanvoeren, dat het
kind zorgen eist tot zijn 15 jaar,
maar niet iedereen huwt op
25-jarige leeftijd. Wat er ook
van zij. in de meeste gevallen
« z w a a i t » de moeder af wanneer zij 40-45 jaar is, zodat zij
tenminste nog enkele tientallen
jaren andere taken kan vervullen. Trouwens, sommigen
zullen ook aanvoeren, dat een
gehuwde vrouw haar werk niet
hoeft op te geven als het jongste kind naar school gaat. Dit
zou de periode van «aktief
moederschap » op 10 jaar brengen
Wat moet de «afgezwaaide
moeder » — deze prachtige term
komt van een engelse sociologe
— voortaan doen ? Uitsluitend
huishoudelijk werk, luisterend
n a a r de klachten van huisgenoten én buren ? Kan het moederschap dan niet worden beschouwd als een tijdelijke onderbreking van haar beroepsbezigheden ? En van haar aktieve belangstelling ?
Ziedaar een opdracht voor de
vrouwenorganizaties ! Zij zouden er kunnen op waken, dat de
beroepsgeest in de gehuwde
vrouw levend blijft door de
aanbeveling en de organizatie
van opleidingskursussen. Zij
Jouden alle maatregelen moeten treffen
om
beroepsbekwaamheden
en
ervaringen
van hun leden in stand te liouflen en zelfs te vergroten. En
l l j zouden bekwame leden, die
bepaalde eigenschappen bezitten, in de gelegenheid moeten
stellen hun kennis aan ander e n mede te delen. Zowel uniyersiteiten als instituten en
a:holen zouden geregeld opleipings- en herhalingskursussen
moeten inrichten voor de vrouwen, die alleen « teoretisch»
zijn afgezwaaid.

wist u...
... dat vrouwen, die streven naar
emancipatie, ervan beschuldigd worden de
mannen te geringschatten ? Dat ook de vrouw u i t
de 20ste eeuw nog steeds het m i k punt is van zwaar
mannelijk geschut, wanneer zij haar recht op
inspraak en dialoog vraagt ? Dat
emancipatie een universeel vraagstuk is, alleen begrensd door kortzichtigheid ? Dat
problemen jammer genoeg pas worden ontdekt
wanneer zij scherp worden gesteld ? Dat diezelfde vrouwen sportief genoeg zijn
om te bekennen, dat zij de
man niet graag zouden missen ? En dat
het er ten slotte op neerkomt meer begrip voor
eikaars diepste wezen
en verzuchtingen te bekomen om
samen ais gelijkwaardige partners de toekomst levenswaardiger te maken ?
Dat wist u toch wel Ü

kontramine
De « Dolle Mina », nederlandse beweging voor vrouwenemancipatie, heeft reeds heel wat mannen In de kontramina gejaagd. Zo luidt een prominente uitspraak.

Beseft men overigens degelijk de sterk veranderde fizische toestand van de vrouw ?
Een « grootmoeder » beeldt men
zich nog altijd in als een vriendelijke oude dame met grijzend
haar, die haar kleinkinderen
sprookjes vertelt. Maar de
grootmoeder van de 20ste eeuw
verschilt niet zozeer van... Mariene Dietrich: het duurt alleen
m a a r ontzettend lang om h e t
stereotiepe van de knikkebollende grootmoeder uit te roeien.
De franse schrijfster Colette
mag als voorbeeld gesteld van
de « nieuwe mentaliteit ». Toen
ze 80 werd stond zij een interview toe en zegde, dat ze h e t
zwaar vond zich in de ouderdom te schikken. « Was ik nog
maar 58» zuchtte ze — « dan
wordt men nog begeerd en is
er nog zoveel hoop voor de toekomst ! »
In zijn « Sexual Behavior in
the H u m a n Female » bewijst dr.
Kinsey trouwens met statistisch
materiaal, dat op seksueel gebied, waar aangenomen w e r d
dat de vrouw vroeger verlepte
dan de man, vele fabels w e r d e n
verteld, volkomen in tegenspraak m e t de feiten. In de
westerse beschaving bereikt de
vrouw h a a r hoogste seksuele
kapaciteit pas op hogere leeftijd en langer dan de m a n ons
voorhoudt t e geloven. En is h e t
niet zo, dat de meeste bedrijfsleiders zeer tevreden zijn m e t
vrouwelijke
personeelsleden
van 40 en meer ? Het absenteïsm e is kleiner en de werksfeer
rustiger,..

OVERAL EN NERGENS
Wie de hedendaagse .leugd
konfronteert is geneigd te geloven, dat het met de emancipatie wel vlot zit. Ogenschijnlijk
veroorlooft
de
vrouwelijke
jeugd zich evenveel als de m a n nelijke. Daarenboven kan m e n
geen dagblad of tijdschrift inkijken of men leest over emancipatie. Radio en televizie doen
flink mee. De vrouw schijnt
centraal te staan, of juister, al-

les wat «vrouwelijk, sexy en
erotisch » is. Men kan geen zetel meer kopen of er zit reeds
een vrouw in, altans op de propagandafolder. Zoals van oudsher wordt de vrouw langsomm e e r het middel bij uitstek om
de verkoop te stimuleren en
het verbruik aan te wakkeren.
Maar in het parlement, in
vakbonden en sindikaten, in
mutualiteiten en op de balie
overwegen nog steeds de mannen, waar zij meestal mannelijk oordelen over mannelijke
aangelegenheden.
P a s dan kan er sprake zijn
van volwaardige emancipatie
als m a n en vrouw als gelijkwaardige partners, in alle instellingen van het land, zich
buigen over gemeenschappelijke problemen. Vrouwen vrezen deze samenwerking niet,
t e m e e r omdat er in de geschiedenis van de mensheid geen
voorbeelden , zijn van vrouwelijke legers, die elkaar grondig
hebben uitgemoord.

Hilda U.

deegrol
Een bareigenaar uit Koog aan de Zaan meent
wellicht, dat de deegrol het
zinnebeeld is van de Dolle Mina's. Een deegrol is
alleszins de eerste prijs van een wedstrijd
die hij in zijn bar zal inrichten om da
dolste Mina te verkiezen. Aan welke eisen zij moet"
voldoen weet hij zelf niet,
maar hij hoopt van harte dat het een « dolle
boel » zal worden.
Van vrouwenemancipatie weet de man
waarschijnlijk niets, maar hij beseft terdege
dat de vrouw — eens te meer — handig kan misbruikt worden om de zaken te doen
draaien. Wanneer officieel protest tegen deze eretitel vanwege de Mina's ? Desnoods
met deegrollen.
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Wie is de auteur van dit werk en hoe kwam hij
ertoe het te schrijven ?
De auteur heeft in het kort zijn zeer bewogen leven geschetst in een artikel in « Dietsland Europa »
van maart 1969. Geboren te Bordeaux op 19 maart
1908 trok hij op twintigjarige leeftijd per motorfiets door de Pyreneën, naar Andorra : hij was de
eerste gemotorizeerde mens die er kwam en zijn
exploot verscheen in de kranten ! Zijn alpinisme
per motorfiets oefende hij eveneens uit in NoordAfrika en hij doortrok op dezelfde wijze heel Europa, van Parijs naar Atene, dwarsdoor het toen nog
grotendeels onbekende Albanië eh langs de dalmatische kust. Hij financiëerde zijn reizen en zijn onderhoud met de reportages die hij schreef. Antikapitalist, was hij in 1936 gewonnen voor "hét Volksfront en stichtte met enkele andere socialisten het
werk der jeugdherbergen. In 1937 vestigde hij het
rekord winterkamperen op een 3800 m. hoge gletsjer, werd een tamelijk bekend skiloper en trok in
1938 dwarsdoor Lapland : een tocht van 500 km. in
21 dagen. Na een bezoek aan Duitsland in 1938
ïjverde hij voor de « gehoorzaamheidsweigering » :
40.000 jongeren uit de jeugdherbergbeweging deden
eraan mee. Evenals zijn vriend Jean Giono, de bekende franse schrijver, was hij overtuigd van de
zinloosheid van de oorlog en weigerde « te sterven
voor Danzig ». Hij schreef zijn eerste roman « Les
Copains de la Belle Etoile ». Toen in juli 1941 het
L.V.F. — het franse legioen tegen het bolsjewisme
— werd opgericht, werd Saint Loup oorlogsverslaggever.
Uit deze belevenissen, evenals uit die van de ondergang van de laatste vrijwilligers der divisie
Charlemagne, waarin het L.V.F, later opgencwnen
Werd, kristalizeerde hij « Les Volontaires » en « Les
Hérétlques », nadien gevolgd door « Les Nostalgiques ».
Bij verstek ter dood veroordeeld, trok hij naar
Argentinië waar hij instrukteur werd bij de bergkorpsen in de Andes. Zijn aanwezigheid in Argentinië gaf hem de gelegenheid, uitgestrekte onbekende gebieden in de Vuurland-archipel nabij Kaap
Hoorn te exploreren : de neerslag van deze belevenissen vinden wij o.m. in « La nuit commence a
Cap Horn » en « Monts Pacifiques ».
Toen in 1953 de prix Concourt werd toegekend
aan « La nuit commence k Cap Horn », werd de
uitreiking belet door politici, maar voor « La Peau
des Aurochs » bekwam hij de « Grand Prix Biennal de Literature » in Italië : een prijs die onmiddellijk op de Nobelprijs volgt !
In « Les Volontaires » — dat eveneens in het Nederlands vertaald werd onder de titel « De Vrijwilligers » — beschrijft Saint Loup de geschiedenis
van het L.V.F. : zijn samenstelling, zijn inzet aan
het Oostfront, vooral tegen partizanen en tenslotte
zijn ontbmding op 1 september 1944, toen het opgenomen werd in de 3S-brigade « Charlemagne »,
samen met de uit Fransen bestaande SS-Stormbrigade nr. 7, die een verwoede strijd leverde tegen
het oprukkende Sovjetleger aan de Weichselmondmg en die zou ondergaan in het brandende
Berlijn.
In « De Ketters » wordt de terugtocht verhaald
van deze franse strijdkrachten die aan de zijde der
Duitsers tegen het kommunisme vochten, tot hun
laatste gevechten in een omsingeld en reeds grotendeels door de Russen bezet Berlijn. De autenticiteit van mensen en gebeurtenissen verleent aan
dit pakkende verhaal van de dramatische terugtocht en de tragische ondergang een grootse allure.
De puteur eist als historicus de vrijheid voor zich
op, om deze mensen te beschrijven zoals hij ze werkelijk heeft gekend, omdat hij tussen hen heeft
geleefd.
Saint Loup was reeds een geëngageerd auteur
« avant la lettre », en ook in « De Ketters » is hij
dat gebleven, al ware het maar om de objektieve
benadering van een historisch verschijnsel, van
mensen en politiek-militaire formaties, die in de
gewone literatuur meestal vereenzelvigd worden
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De franse auteur Mare Augier heeft onder de
schuilnaam Saint-Loup een driedelig werk geschreven over de geschiedenis van de franse vrijwilligers tegen het bolsjewisme. De drie delen heten
« Les Volontaires », «Les Hérétiques » en <t Les
Nostalgiques ». Ze sluiten bij elkaar aan, maar zijn
elk op zichzelf leesbaar, omdat zij telkens een afgesloten faze in de geschiedenis van deze vrijwilligers voorstellen. Zij vormen samen een ongeëvenaard getuigenis, een buitengewoon dokument over
de strijd aan het Oostfront en een der belangrijkste literaire werken over Wereldoorlog IL Saint
Loups werk is zowel wat de levendigheid en de
direktheid van de stijl als wat de levensechtheid
en de historische waarachtigheid van figuren en
gebeurtenissen betreft een uitzonderlijke prestatie:
het stijgt zowel door deze waarachtigheid als door
de stilistische kwaliteiten boven veel bekende en
geroemde oorlogsliteratuur uit, ook al kan men —
evenals bij von Salomon, bij Dwinger en Plievier
— nog moeilijk van een roman gewagen. Het realisme waarmee Saint Loup mensen en feiten weergeeft is een kombinatie van joernalistiek en dichterschap, van registratie van feiten en van diepontroerd en felbewogen medeleven, zonder de retoriek en het soms bombastische dat wij bij Degrelles
boeken over het Oostfront ontmoeten. In heel de
wereldliteratuur kennen wij geen werk dat op dergelijke wijze onthechting en engagement, objektiviteit én idee heeft bijeengebracht in één groots
getuigenis.

met alle mogelijke en onmogelijke gruwelen en
voorgesteld worden als een soort gepredestineerde
misdadigers. Het feit alleen al van deze benadering is een engagement : een engagement tegen de
fiktie, de sistematische verguizing en de leugen die
men als historische waarheid wil doen doorgaan.
Saint Loup diskuteert niet, verliest zich niet in
ideologische diskussies of rechtvaardigt noch veroordeelt. Hij laat de feiten én de mensen spreken.
Hij heeft, naar zijn woorden, dit werk van alle sier
ontdaan, en weigert ook de staf te breken, te oordelen of te veroordelen : dat laat hij aan de lezer
over. Hij maakt zich over dat oordeel geen illuzies :
ieder zal tóch dit oordeel vellen vanuit een ideologisch standpunt, vanuit een opvatting over natie
en vaderland, vanuit een religieuze overtuiging.
Maar hoe dit subjektieve oordeel ook weze : het
boek van Saint Loup schildert een historische waarheid, laat mens en feit tot ons komen in al zijn opgesmukte echtheid.
Van de grootheid en de kleinheid van de mens,
zoals die in de uitzonderlijke situatie van de oorlog
opgeroepen worden, is « De Ketters » eveneens een
getuigenis van uitzonderlijke waarde.
De nederlandse vertaling van Saint Loups tweede
werk verscheen, evenals die van het eerste boek,
bij de uitgeverij Walter Soethoudt te Antwerpen.
De vertaling laat wel eens te wensen over : wij begrijpen de moeilijkheid die de vertaler ontmoet
wanneer hij een tekst van Saint Loup, vanuit dit
zeer persoonlijke en toch zeer tipische Frans, van
de auteur, in het Ne<ierlands moet omzetten.
« De Ketters » - Saint Loup -512 hlz. 295 jr. Uitgeverij Walter Soethoudt, Antwerpen

DAT MOET U...

De 20ste eeuw is de eeuw van de
grote veranderingen. Er is geen aspectpolitiek, sociaal, eoonomtsch, moreel
of esthetisch-of het is in de twintigste
eeuw grondig gewijzigd, meestal zelfs
onherkenbaar geworden. Elk modern
gezin leefde in het begin'vandeze eeuw
en zal ook leven op het einde ervan ;
II) het begin door grootvader en vader,
op het eind door kinderen en kleinidnderen.
Daarom is deze prachtuitgave een boek
voor elk gezin, ter drerbare herinnering
en tevens tot begrip van de toelcomst.
•H^WHl
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• Op woensdag 11 maart a.s. heeft om 19 u. 30
in het Osterriethhuis, Meir, Antwerpen de
eerste grote manifestatie van de « Vrienden
van Zmd-Afrika » plaats. Ir. Van Wyk, lektor
universiteit van Stellenbos spreekt over ZuidAfrika, Willem De Meyer, toondichter Jan
Douliez, solist Ed. Goethals en het koor Spelewei uit Kontich verlenen hun medewerking.
Toegang vrij. Men kan zitplaatsen rezerveren
door storting van 30 fr op postrekening
139.880.
• Op zaterdag 14 maart huldigt « Broederhand » in het restaurant Bristol, Frankrijklei 19, Antwerpen, verdienstelijke
kunstenaars, o.w. de letterkundigen
Valere De
Pauw, Karel Vertommen, Marcel Beerten en
Ward Hermans, glazenier van
Immerseel,
dirigenten Jan Brouns en Wies Pee. Inschrijven a 180 fr op postrekening 4089.87 van Bert
De Vos, Borgerhout.
• In het kader van de Dagen van het Vlaamse Lied heeft te Niel in de zaal Metro op donderdag 12 maart om 19.45 u. een gewestelijk
Vlaams zangfeest plaats. Driehonderd medewerkenden staan horg voor een puik programma o.w. « Spelewei » uit Kontich, het Kontichs Kinderkoor met Alice van Walleghem,
de Martino Singers en Skalden uit Niel, Armand Preud'homme, L. Dieltjens, het Antwerps Koperensemhle, de harmonie Kunst en
Vermaak, verscheidene koren en de solisten
M. Wachters en G. Verhruggen. Kaarten bij
de inrichtende verenigingen (Davidsfonds en
11 Julikomitee van Rupelstreek en KleinBrabant).
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De Standaard Geschiedenis van de 20ste Eeuw omvat zes grote delen,
'Stevig gebonden in diepblauw kivar : 5000 illustraties, waarvan ruim
ruim 2500 in kleur ; 2688 bladzi/den met 2 000 000 woorden,
Intekenpn/s 780 Ir. per deel.

NAAM_
STRAAT„.
PLAATS..^
HANDTEK.,
DATUM,™.
D Ja, ik teken in op de zesdelige Standaard Geschiedenis van de 20ste
Eeuw en profiteer van de Intekenprijs van 780 fr. per deel
DStuur ml} een kleurenprospectus.
(Het desbetreffende liokje zv^art maken a.u.b.)
Stuur bovenstaande bon naar uw boekhandelav.
BOEKHANDEL HEIDEIAND PVBA, GROTE MARKT 1
3500 HASSELT - STANDAARD BOEKHANDEL IJZEREN LEEN
8 MECHELEN - TEL. 015/181.09.
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PROTEST OM EVA

• De bekende vlaamse schilder Rik Slahbinck stelt tot 11 maart ten toon in de « Galerij Albert 1 », Magdalenastraat 45 te Brussel,
Tot 20 maart stelt Gerard Gaudaen ten toon
op « De Zolder », Kasteelstraat 4 te Willebroek. In het kultureel centrum « Caryatide »
zijn tot en met 17 maart Eric Simon en WiU
fried Wijnants te gast, waar op 11 maart ook
« Dolle Mina » uit Nederland zal verschijnen
en voor welke happening men naar het schijnt
plaatsen moet rezerveren.
• We herinneren er aan dat de interessante
tentoonstelling « Duizend jaar japans toneel »
in het brussels paleis voor Schone Kunsten
tot en met 28 maart a.s. toegankelijk is. Op
14 maart van 15 tot 17 u. demonstratie van
« Japans bloemen schikken » aan de ingang
van de tentoonstelling, waar ook nog films
over het japans toneel woi-den voorgesteld en
de jeugdige bezoekers in een jeugdatelier
kreatief kunnen zijn (elke zaterdag).

anne dellart
Voor Anne Dellart, een jonge vrouw en lerares
uit Melsele, is emancipatie geen ijdel woord Bewust van haar vrouwelijlte waarde zoekt zij haar
weg in de wereld in het algemeen en in die van de
literatuur en het onderwijs in het bijzonder. Dat
dit wegwijs geraken niet van een leien dakje loopt,
bewijst haar jongste werk « Protest om Eva ».
Zijzelf noemt het een kaleidoskopische roman,
maar toch passen de losse fragmenten in elkaar.
Deze kernroman is één groot pleidooi voor meer
persoonlijkheid. Zoals Anne Dellart zelf in de opdracht schrijft : « een vechten voor een eerlijk begrip van elkander als mens en een kristendom wars
van elke poze ». Men voelt hoe de schrijfster gedetermineerd is geweest door een opvoeding, waar
zovelen onder ons mee af te rekenen hebben. Een
opvoeding, die ons in een rooms keurslijf van onnatuurlijkheid en gedwongenheid heeft geprangd,
wat niets te maken heeft met een waar en oprecht
godsdienstig beleven.
Anne Dellart schudt dit keurslijf van schijnheiligheid af en streeft met heel haar vrouwelijke
poëtische natuur naar een eerlijk waarachtig beleven van een kristendom, dat de persoonlijke bena-

We moeten dadelijk het onderscheid maken; Parijs kent
wel de oude vlaamse kunst.
Maar het kent de moderne
vlaamse kunst niet of zeer weinig. Met de tentoonstelling
«Van Ensor tot Permeke» is
het de eerste keer dat de franse
hoofdstad globaal kennis maakt
met de Vlamingen in de schilderkunst der twintigste eeuw.
Dat is te danken aan de langzaam maar zeker voortschrijdende evolutie naar kulturele
autonomie in Vlaandere- (we
zijn er nog lang niet en dat
bleek met deze vlaamse tentoonstelling te Parijs) en aan
de vaststelling die nu ook de
franse overheid heeft gemaakt,
namelijk de slinkende betekenis van Parijs als wereldhoofdstad van de kunst.
Over de voorgeschiedenis
van deze tentoonstelling is al
een en ander geweten, zodat we
er niet te lang bij hoeven stil
te staan. Er was aanvankelijk
sterk verzet tegen het feit, dat
deze officiële tentoonstelling
tot de Vlamingen zo'- beperkt
worden Zoals vroeger wou
Brussel de vlaamse schilderkunst verdrinken in een belgische tentoonstelling, waaraan
dus ook de minder betekenisvolle Waalse en brusselse figuren uit de schilderkup' t van de
de eerste helft van deze eeuw

dering niet verhindert Al evenmin akkoord met
het huidige onderwijssisteem streeft zij mei een
intelligente en lovenswaardige volharding naar
openheid, zodat kinderen en jonge mensen elke
gelegenheid krijgen om de eigen persoonlijkheid
te ontwikkelen. Deze persoonlijkheid wordt beknot
of gefnuikt door opvattingen en gedragspatronen
die uit de tijd zijn.
Dat Anne Dellart haar kritiek niet spaart ligt
voor de hand. Er lopen nog te veel figuren rond
zoals « juffrouw Terschelling », één van de personages uit haar boek : een belichaming van brave
traditie, engheid en bekrompenheid Vooral katolieke onderwijskrachten raden wij deze roman aan.
want « dit is een meeting voor persoonlijk leratu:schap. Dit is een oproep voor een krachtig ik. Niet
een ik om een ik. Maar om inzicht», (blz. 44). Dat
Anne Dellart dit protest poëtisch vertolkt — want
in een suggestieve, beeldende stijl — maakt het
pleidooi des te menselijker. Trouwens, onlangs
publiceerde zij ook de verzenbundel « Enigme »,
waarin deze stijlkenmerken reeds opvielen.
Anne Dellart : « Protest om Eva » Desclée-De
Brouwer, Brugge 95 hlz.

• De amerikaanse komedie van Murray Schisgal « Luv » loopt tot 22 maart in de Beursschouwburg. Brussel.
Tussenvoorstelhnqen
zijn « Erasmuze » op mxiandag 9 maart en op
n en 24 april Will Ferdy's One Man Show.
Wie nadere inlichtingen wenst belt nr. 02/
11.25.25 op,
• Op 13 april begint te Antwerpen het jaarlijks internationaal toneelfestiiial met opvoeringen in april, mei en slotvoorstelling op 1
juni. Tot de gekontrakteerde groepen behoren
de « Compagnie Patrice Chereau », de Nederlandse Komedie, 'n volledig neg er gezelschap,
het « Theatre Daniel Sorano-Dakor ». Mogelijkheid van optreden van het Royal Ballet
van Covent Garden uit Londen en van het
beroemde spaanse ballet van Antonio Gades.
Inlichtingen Dienst voor Toerisme, Suikerrui
19, Antwerpen, tel. 03/32.01.03.
• Van 15 tot 29 augustus hebben te Brugge
de Internationale Muziekdagen plaats met
een Internationale Orgelweek en een van de
Engelse Muziek. Inlichtingen op het sekretariaat. Collaert Mansionstraat 30, 8000 Brugge.
• Ondanks de ziekte van Toon Hermans werden te Brussel vier bijkomende voorstellingen
van zijn show gepland, nl. op 22, 23, 24 en 25
maart, telkens om 20.30 u. in het paleis voor
Schone Kunsten te Brussel. Plaatsbespreking
tel. 12.50. 45.

PARUS ONTDEKTE VLAAMSI
EXPRESSIONISTEN
zouden deelnemen. En zoals zo
vaak in het verleden mee profiteren van een roem, die ze
zelf niet kunnen bewerken. Dat
is geen verwijt noch leedvermaak, dat is eenvoudige vaststelling Dit verzet ging zowel
van belgische als van franse
zijde uit. De franse administratie poogde stokken in de vvielen
te steken doch stootte hierbij
op de franse kultuurminister
André Malraux terwijl van
vlaamse zijde eveneens kordaat
op een zuiver vlaamse tentoonstelling werd afgestevend. Uiteindelijk hebben deze beide
« groepen » het gehaald.
In de Or anger ie ontbreken
inmiddels bepaalde grote werken, wat gedeeltelijk te wijten
is aan de brussels-frankofone
wrok over de geleden nederlaag in deze kleine belgisch
tentoonstellingsoorlog.
Maar
ook de selektie is aanvechtbaar

en hier blijkt toch het unitaire
bestel ons perten te hebben gespeeld. Het unitaire bjest heeft
'n taai leven. De selektie werd
hoofdzakelijk
verricht door
Paul Haesaerts, die zich vooral
door zijn opvattingen over een
eigen
«musée
imaginaire»
heeft laten leiden en waardoor
tans te Parijs figuren zijn vertegenwoordigd, die er strikt
genomen niet nodig waren.
Paul Haesaerts is ook te veel
een man van het unitair-belgisch kultuurbestel. Ook komen
bepaalde expressionis'^en niet
tot hun recht omdat ze met
minder goede werken zijn vertegenwoordigd Het was tenslotte fout de expressionistische
abstrakten quasi te negeren en
dat lijkt weeral te wijten aan
een te persoonlijke keuze.
Blijkbaar hebben de ter elfder
ure aangezochte specialisten als
Walter Van Becelare en Mau-

rits Naessens geen gelegenheid
meer gehad om Haesaerts te
eenzijdige kijk aan te vullen.
Ook blijkt de prezentatie van
de werken nogal overladen te
zi]n terwijl het grafisch werk
onvoldoende tot zijn recht
komt. Pluspunt is echter de belichting (gemengd dag- en
kunstlicht) waardoor bepaalde
in Vlaanderen bekende werken
- zoals bvb. van De Braeckeleer — een verrassende luminositeit blijken te bezitten.
Het is nu zo dat ondanks een
zekere «beschavende entourage» de «geweldenaars» van de
vlaamse expressionistische generaties het uitstekend doen te
Parijs, waar hun monumentaliteit of hun « barbaars temperament» de doorsnee franse
kijker met verbazing -laat Het
moet voor de Fransen en de te
Parijs verblijvende vreemdelin-

gen inderdaad een revelatie
zijn, te beseffen dat t r behalve
de door Parijs bekend gemaakte europese stromingen ook nog
andere vertakkingen bestaan,
die de vergelijking met de
schoolvoorbeelden
krachtig
doorstaan en hier en daar zelfs
overtreffen. Het frans kultuurimperialisme heeft altijd de
eigen kunst overschat en deze
uit den vreemde onderschat ot
miskend. Dat is vooral het geval geweest met de schilderkunst der 19e en 20e eeuw Of
één tentoonstelling van vlaamse moderne kunst dit scheef
getrokken beeld zal in evenwicht brengen valt uiteraard te
fc>etwijfelen. Daarom ware het
wenselijk dat zoals het wordt
gepland, de tentoonstelling ook
Munchen zou aandoen. En
waarom niet Rome, Amsterdam, Kopenhagen ? We hebben
het steeds over vlaamse achterstand. De vlaamse achterstand
op kultureel gebied s qua bekendheid in de europese ruimte
nog enorm. Mocht daarom dit
Orangerie-experiment de aanloop zijn voor een echte vlaams kulturele expansie op europees vlak. Met een betere en
ruimere selektie en het ter harte nemen van de lessen uit de
begane fouten bij deze eerste
poging vallen er voor onze al te
lang bevoogdt kunst .'erdiende
lauweren te oogsten.
R.C
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onze se/ektie
Zaterdag 7 maart

tv - tv - tv - tv - tv - tv - tv - tv -

17u : BRUSSEL NED.
Van bezetting tol bevrijding (hedendaagse geschiedenis).
20u30 : BRUSSEL FRANS
L'age ingrat (speelfihn met o.a.
Jean Gabin).
22u20 : NEDERLAND 1
Poets (verborgen
kamera-avontuur).
18u35 : DUITSLAND 1
De laatste wilde dieren van Europa (een zoektocht).
Zondag 8 maart

ren omdat een bepaald programma niet
in de persoonlijke smaak valt.
Eén Passie van ons Heer is voldoende
geweest.

POP EYE
Er zijn hardnekkige geruchten als zou
Pop eye verdwijnen. Op zich zelf is dat
een feit, dat voor interpretatie vatbaar
is. Dit programma heeft zijn voor- en
tegenstanders. Wat alvast een bewijs is
dat er wel iets insteekt. Over het zandmannetje maakt immers niemand zich
druk. Maar op de B.R.T. zijn er mensen
die hardnekkig volhouden dat het verdwijnen van Pop eye iets zou te maken
hebben met de politiek van kameraad
Vranckx, in het burgerlijk leven ook
nog minister van Justitie en socialist.
Al dat « langharig, werkschuw en lawaaierig tuig » moet er maar eens uit.
Als dat waar is — wij houden u op de
hoogte — wordt het nog spannend.

PERSDIENST

Verder zitten op de persdienst enkele
Soernalisten, die gewoonlijk alleen hun
buro verlaten om een sandwich te eten
of een koffie te slurpen ! Verwacht niet
dat die mensen ook zelf reportages maken over radio- of tv-produkties of enige diepgaande informatie zouden verzamelen. Dat doen zij niet, omdat het
sisteem van burokratische strukturen
hen dat niet toelaat.

Maandag 9 maart
20u25 : BRUSSEL NED.
De reis van een vader (speelfilm
met o.a. Fernandel).
20u30 : BRUSSEL FRANS
Situation 10
22u05 : NEDERLAND 1
Verdwijnend Wittenburg
(reportage).
20u20 : NEDERLAND 2
Europa in (reportage).
20u50 : NEDERLAND 2
Velen met mij (de Vara-ombudsman).
20u30 : FRANKRIJK 2
Les grandes personnes
(speelfilm).

20u35 : BRUSSEL NED.
De ratten (toneelwerk van Gerhart Hauptmann).
20u20 : NEDERLAND 1.
«
Japan (in het vooruitzicht van de
wereldtentoonstelling).
21u35 : NEDERLAND 1
'5 Nachts in de bus (Japanse triller).
2Iu50 : DUITSLAND 2
Huwelijksparadijzen
in Europa
(reportage).
22u30 : DUITSLAND "
Dannati della terra (film).
Woensdag 11 maart
Met De passie van ons Heer haalde Mark
Liehrecht de Bert Leysenprijs. Goed gewerkt, Mark I
MUZIKASTEEL
In het kasteel Cortewalle te BeverenWaas hadden deze week de opnamen
plaats voor een volgende «Muzikasteel».
Met o.m. Jef Burm. Mark Van Poucke,
Kalinka, Jacques Raymond, Kris Wijnen, Lili Castel.

Ook nog op dezelfde persdienst zitten
brave meisjes die netjes de korte inhoud
Van de -Heren van Zichem op een papiertje schrijven.
Mevrouw Zoete gaat met rust. Er worden reeds namen genoemd voor haar opvolging.
Het is de hoogste tijd dat aan het
hoofd van de persdienst een meneer (of
een mevrouw) komt. die aktief en dinamisch durft te werk gaan. Die aan de
Soernalisten in zijn (of haar) dienst een
zo ruim mogelijke vrijheid geeft, zodat
zij zelf autonoom informatie kunnen
verzamelen over B.R.T.-produktier die
af en toe de moeite lone^.
En laat dat nieuwe pershoofd in vredesnaam een onpartijdig iemand zijn
ïoei oei op de B.R.T.) die Jiiet gaat boycotten of sistematisch informatie weige-

in

Dinsdag 10 maart

Einde dezer maand gaat mevrouw
Zoete met pensioen. Op rust, zoals dat
heet. Normaal zou daar geen stukje in
ïilten, ware hel niet dat mevrouw Zoete
hoofd is van de persdienst van ons aller
B.R.T. In laatste instantie is zij dus verantwoordelijk voor alle officiële informatie van de B.R.T. aan de diverse redakties van dag- en weekbladen. En hier
schort er precies iets.
De manier waarop deze informatie
wordt doorgegeven alsmede de informatie zelf staan beneden het nulpunt.
Wanneer je van een B.R.T.-persdienst
alleen verwacht dat zij netjes getikte
radio- en tv-programma's opstuurt, kan
het er nog door. Maar ga asjeblieft niet
verlangen dat de persdiesnt ook maar
Iets meer weet van de inhoud van die
programma's. Hier zwijgt de persdienst.
Bij belangrijke opnamen voor interessante programma's stuurt de persdienst
wel eens een fotograaf, voor één dag, en
dan nog gewoonlijk op de verkeerde
dag.

19u : BRUSSEL NED.
Exploratie 12 (jeugdherbergen
de V.S.A.).
12ul5 : BRUSSEL FRANS
Face a la presse.
21u35 : NEDERLAND 2
Redt de ijsberen f
20u40 : FRANKRIJK 1
Monsieur
(speelfilm).
I5ul5 : DUITSLAND 1
Zeldzame dieren.

20u50 : BRUSSEL NED.
Panorama.
21u30 : BRUSSEL NED.
Zelf heb ik niets tegen Zuid-Kensington
(eenakter).
20u30 : BRUSSEL FRANS
Aujourd'hui
(aktualiteit)t
Korte films.
20u45 : NEDERLAND 2
Papa Doe en Haïti (reportage).
20u30 : FRANKRUK 2
La caméra invisible.
20u30 : FRANKRIJK 2
Les dossiers de l'écran.
Lenin in 1918 (over het kommu- !
nisme).

We missen niet graag de hoogtepunten van het tv-jaar in Nederland en we
hebben verleden week dan ook maar
weer eens afgestemd op de « grand gala du disque ». Eens te meer hebben we
ons weer afgevraagd, waarom onzr
Noorderburen zo gek zijn op ronkendt
franse titels voor hun topprogramma's ;
de vier franse woorden uit de titel van
dit programma volstonden ruimschoots
opdat alle bovenmoerdijkse tongen er
klem op geraakten.
We behoorden tot de weinigen, die de
uitzending hebben ondergaan tot aan
het bittere einde rond kwart voor twee
's nachts. We deden uit deze maraton
de ervaring op, dat « des Guten zuviel »
ook op tv onverteerbaar blijft : alhoewel er in het tweede deel van het programma beslist nog toppers zaten zakte de geestdrift beneden ieder nederlands vriespunt.
Over de prezentatie alleen maar dit i
Mies Bouwman is een knal van een tvdame. Maar af en toe zou ze dat even
moeten kunnen vergeten. Want anders
kan zelfs zij onuitstaanbaar worden.
BESCHULDIGDE
Het « proces van St Denijs » was zeker niet het zwakste uit de rij « Beschuldigden ». De politieke achtergrond
rond de zaak van het geuzenkerkhof, de
[(zijdelingse) rol die Gezelle er bij
speelde maakten van deze assisenhofzaak meer dan alleen maar een proces :
het werd een interessante schets van
een politieke periode en van de politieke geplogenheden die toen schering en
inslag waren. L.D.U. en Hubert van
Herreweghe zorgden voor een sobere en
passende toelichting.
In een dergelijke « volkse » assisenzaak konden tal van akteurs zich uitleven met rake karakterrolletjes. Onze
Vlaamse toneelmensen zijn op hun allerbest in een dergelijk programma.
We geloven dan ook. dat alhoewel
« Beschuldigde » door high-browkritici
al vaker onder het hakmes werd gelegd,
de kijkdichtheid verleden dinsdagavond
weer bijzonder groot moet geweest zijn.

Donderdag 12 maart

ZICHEM

21ul5 : BRUSSEL NED.
Verover de aarde... (wetenschappen).
20u30 : BRUSSEL FRANS
The war lover (speelfilm),
19u04 : NEDERLAND 1
Rat lif and Diet in North America
(kanadese
undergroundfilm).
20u35 : NEDERLAND 1
Dagboek van een oproerkraaier
(protesten uit 1970).

De jongste twee afleveringen van de
zichemse heren hebben ons maar matig
kunnen bekoren. Als de reeks een hele
tijd loopt en als men wat uitgekeken
geraakt op het doorgaans voortreffeliik
spel van de hoofdakteurs. dan begint de
aandacht af te glijden naar de vele
zwakke punten in dit feuilleton. Enkele
weken geleden waren we het er over
eens. dat Balfoort het werk van Ernest
Claes treffend had aangevoeld en even
treffend wist weer te geven Vandaag
hebben we die indruk niet meer al
kunnen we niet zo precies zeggen hoe
dat gekomen is.
Of blijft het allemaal een kwestie van
budget, van technische middelen ' Dat
bijna een hele aflevering gevuld werd
met het toch wat al te « vlaamse » spektakel van de eerste repetui*^ der fanfare, zou alleen daardoor verklaarbaar
mogen zijn.

Vrijdag 13 maart

Achiel van Acker blijft met zijn minister van Informatie (voorlopig) in de
maartse kou staan.^

GRAND GALA...

20u25 : BRUSSEL NED.
De nacht van de moordenaars
(eksperimentee
toneelstuk).
20u20 : NEDERLAND 1
't Schaep met de 5 poot en (komedie in een café).
|
20u30 : FRANKRIJK 2
1
Othello (film van Orson Welles), |

WIJ
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mensen tot de sportbeoefening te brengen. Wij beginnen zelfs te geloven dat
vedetten en show eerder het tegenovergestelde bewerken, zoals fonoplaat en
radio eerder de ondergang dan de bloei
van de « muzieksjosjeteiten » bewerkten.
MATIG OPTIMIST
Hoewel het volgens de rest van ons
huishouden « geen weer » was, zijn we
toch eens naar « den Anderlecht » getrokken, om te zien of onze Rode Duivels met of zonder hotel klaar zijn voor
hun mexikaans avontuur Om het maar
ineens te zeggen : wij zijn maar matig
optimist, met de nadruk op het eerste
woord. Zij hebben tegen de Engelsen wel
tachtig van de negentig minuten een
zeker veldoverwicht aan de dag gelegd,
maar dan hoofdzakeliik ver van het
doel, en zonder meer dan één of twee
keer gevaarlijk te zijn. Voor de zeer
ekonomisch spelende Britten volstonden echter juist geteld acht aan-<'allen
om driemaal te scoren. Onze ploeg is
o i sterk in het middenveld (vooral van
Moer), maar zonder steun van het middenveld loopt onze aanval er bij voor
snek en bonen, en is onze verdedieing
een zeef, al is het dan die van Standard Nu maar afwachten hoezeer "wij
ons vergis<ïen

SLECHTE BEURT
Er mag één belgische scheidsrechter
naar de wereldkampioenschappen voetbal in Mexiko, namelijk de Waal Vital
Loraux, in onze ogen geen slecht
scheidsrechter, maar naar onze smaak
toch een beetje te veel showman en in
ieder geval de mindere van de Vlaming
Schaut. Evenmin als het in 1966 Tutur
Blavier toekwam ons land al fluitend
te vertegenwoordigen, kwam het nu
Loraux toe. Niettemin, hij werd aangeduid en het protest in de vlaamse pers
kan er niets meer aan veranderen. Is
het nu om te tonen dat hii « niks tegen
de Vlamingen heeft » dat Vital verleden
zondag tegen Anderlecht een strafschop
floot in het voordeel van Beerschot,
strafschop die er absoluut geen was ?
En die hij dus evengoed kon geblazen
hebben toen het nog 0-0 was en niet
0-3 en het voordeel van Anderlecht ?
Wij vinden dat onnozele kinderazie van
m'sieur Vital, en een internationaal
scheidsrechter onwaardig.

AFGUNSÏ
Met dit zegevolle gebaar van Frans Veiheeck werd in Vlaanderen het wielerseizoen geopend.

BRASSER IN MEXIKO
Men schrijft de grote heren van het
Internationaal Ohmpisch Komitee het
boze inzicht toe het ijshockey van het
programma van hun winterspelen te
schrappen, omdat zowat alle vedetten
in die sporttak beroepsmensen zijn. Alsof dat m de koude sport alleen het geval zou zijn. Als men nog echte amateurs wil vinden, dan zal men zich moeten wenden tot Brasser van de laatste
bladzijde, en tot ons, die af en toe nog
eens voetballen, als een of ander klub
van het zeventiende knoopsgat geen elfde man kan vinden buiten ons. Maar
eerlijk gezegd, met mannen als Brasser
kon men in Mexiko, of kan men in München ook niet veel aanvangen, want hij
is er ook de man niet naar om de massa
te lokken De massa heeft men nochtans
broodnodig, vermits men zoveel geld
tegen de show heeft aangegooid. Wij
denken dus dat ijshockey blijft. Men zal
wel een uitleg vinden.

GROTE « ZEUNE »
De « zeune » van Berten Sercu, Patrick, IS niet alleen een grote op de wielerbaan, hij is ook goed op weg een
grote te worden op de weg. Hij heeft in
ieder geval het nieuwe wielerseizoen
goed ingezet, vermits hij al dadelijk de
eerste grote koers, de ronde van Sardinië, won Hij heeft daarvoor niemand
minder dan den Bels moeten verslaan,
en dat is toch altijd een prestatie. Patrick moest wel de duimen leggen in de
tijdrit, maar hij kon in de laatste rit
zijn voorsprong veilig stellen door
Merckx te beletten « weg te gaan » Wij
geloven met erg in al die rennersrivaliteiten, dat weten onze lezers wel, maar
we verwachten dit jaar toch enige rivaliteit, echte of kommerciële, tussen
Sercu en Merckx, van die aard zelfs dat
«e de vervelende suprematie van
Merckx kan aan het wankelen brengen.

En vermits ieder element van spanning
in de wielersport een zegen is : vooruit
met de rivaliteit !
REKENING
De inrichter van dè zesdaagse van
Milaan, Strumolo. heeft zijn afrekening
gemaajct en ons ter inzage voorgelegd,
opdat wij hem diep zouden beklagen. Er
zijn 35.000 mensen naar zijn spektakeltje komen kijken (waar is de tijd dat
die op één avond kwamen, nietwaar ?),
en die hebben samen 53 miljoen lires in
de kassa gedeponeerd. Signor Strumolo
moest echter 13 miljoen lires afdokken
aan de staat, 4 om het sportpaleis te huren, 8 aan allerhande onkosten, 28 aan
rennerskontrakten en 27 om de piste te
monteren. Voorlopig verlies : 27 miljoen
lires. Gelukkig waren er nog de Italiaanse Wielerbond, de publiciteit, de
radio en de tv om wat zaad in 't bakje
te brengen, zodat meneer Strumolo alles samen, voor zes maanden hard zwoegen, nog « de pree van een werkman »
overhield. Ocharme. Dit weze echter
een troost voor de arme edelman: werkmensen moeten het daarmee heel hun
leven stellen.

NOPPES
Na de olimpische spelen in Mexiko
heeft men de prachtige installaties aldaar ter beschikking gesteld van het
publiek. Volgens de nog algemeen gangbare leer, o.m. in België, moesten het
voorbeeld der vedetten tijdens de spelen èn de beschikking over de installaties na de spelen, de massasportbeoefening geweldig stimuleren. Hewel, 't was
« noppes », hoor. In geen enkele sporttak is het aantal beoefenaars gestegen,
en de « massa » die de olimpische installaties gebruikt bestaat uit studenten.
Dat mexikaanse geval stijft ons natuurlijk in de mening dat vedetten en installaties nog niet voldoende zijn om de

BECO

BECO

levering van gas- en stookolie !

BECO

BECO
Benzinestations f

BECO>verwacht ook Uw bestelling !

p.v.b.a. BECO, Krijgsbaan 236 , ZWIJNDRECHT
Tel. (03)52.81.73- 32.02.10

Het zal u, beste lezer en lezeres, al
herhaaldelijk opgevallen zijn dat wij
de mannen van « Les Sports » niet altijd zo best lijden kunnen. Dat is klaarblijkelijk een geval van afgunst, dat
nochtans niks te maken heeft met
broodnijd of geldingsdrang of zo. Wel
met het feit dat die jongens zo'n heerlijke artikels mogen plegen over ontroerende onderwerpen, die écht de kern
van de sport raken, en waarvoor wij
van « Wij » geen plaats krijgen. De jongen van piket heeft verleden zaterdag
nog een prachtstuk gekonterfeit over
een onderwerp dat ons recht naar het
hart greep, onder een dikke titel (dat
stuk dan) die er niet om loog : « Omdat
het geen weer was om een boreling door
te jagen, kon Sabrina Merckx zich niet
naar Zaventem begeven om haar papa
te verwelkomen ». Tranen die bleven
opwellen hebben ons belet het stuk verder te lezen, maar men zal onze ontroering begrijpen, als men weet dat onze
jongste zich evenmin naar het station
kort begeven om zijn papa af te halen.

^aterdag te Gent verslagen maar 's anderendaags de eerste te Kuurne in de
ronde van, de beide Vlaanderen : Roger
De Vlaemin^k.

m Wll ONGQOND ?
In dit sportjaar 1970 horen loij overal vertellen dat sportbeoefening gezond IS. En hoe gezond ze wel is wordt ons duidelijk gemaakt aan de hand
van allerlei voorbeelden Men eksplikeert ons dat het hart van Rik van
Steenbergen zo groot is als een kramiek, dat de pols van Merckx nog trager
klopt dan de post werkt, dat de klieren van Gaston Roelants de hormonen
produceren met emmers tegeliok en dat de bloeddruk van Serge Reding
ver onder het vriespunt ligt.
Wij, die de medische kennis met de pollepel hebhen gegeten en daarbij
het beste hebhen « gesloebberd » ( om Walschap te plagiëren ) , staan daar
stomverbaasd bij. En jaloers. Want wij hebhen het nooit tot vedette kunnen brengen. Men heeft ons voor een sportprestatie nooit meer dan vijftig
frank betaald en men heeft er dan altijd bijgezegd dat dit al veel te veel
was Zijn wij nu veroordeeld om vroeger dan al die knappe mannen het
hoekje om te gaan ' Wij zijn er niks gerust in. Wij zijn troost gaan zoeken.
Van nonkel Georges en zijn ouwe vrienden hebben wij vernomen dat de
meesten onder hen nooit aan sport deden, toch zeventig-tachtig jaar werden en nog altijd met zwier en gemak hun twaalf pilskens drinken alvorens kaarsrecht naar huis te rijden op hun velo zonder licht.
In amerikaanse statistieken lezen wij dat een abnormaal hoog percent
van de topatleten misschien wel enorme harten en zo heeft, maar ook serieuze afwijkingen, vaak toe te schrijven aan al te zeer gespecializeerde
sportbeoefening.
Wij stellen vast dat veel oud-koereurs er ondanks hun lage bloeddruk en
dito polsslag toch niet al te fleurig uitzien en dat zij niet veel minder bi}
« den doktoor » zitten dan wij.
Men heeft ons al verteld dat veel van die voordelen die sommige sportbeoefenaars hebben, achteraf - wanneer ze hun aktivlteiten hebben stopgezet - nadelen hhjken te zijn.
Wij hebhen zo links en rechts eens gevraagd of men de indruk heeft dat
de sportjongens langer leven, en dat in goede gezondheid, dan de gewone
piotten. Maar hoewel niemand daar al speciaal op gelet had, had ook niemand speciaal die indruk
Wij zijn ons gaan afvragen of de ons geprezenteerde vedetten hun groot
hart, lage bloeddruk en trage pols hebben gefokt door hun zeer gespecializeerde sport, of de trage pols, de lage bloeddruk en het grote hart de vedetten. Willen wij nu in twijfel gaan trekken dat de sport de gezondheid bevordert ' Natuurlijk niet
Wij zouden enkel graag het volgende willen weten • al de mensen die
ons als toonbeelden van gezondheid worden voorgesteld zijn topvedetten,
zeer gespecializeerd in een bepaalde sporttak. Primo : zijn dat grote hart
en zo voorwaarde of gevolg van de status van vedette en zijn het bewijzen
van superieure gezondheid in het algemeen, ook nadat de aktieve sportbeoefening èn de speciale medische begeleiding gestaakt worden ' Secundo '
moeten wij, gewone knullen, ook proberen ons in dezelfde mate te specializeren als Merckx en Roelants, als wij ook aan zo'n groot hart en zo'n
kleine bloeddruk willen komen ?
De vraag lijkt ons betrekkelijk belangrijk, omdat van het antwoord erop
zal afhangen in welke richting de sportbeoefening voor de massa zal dienen
gestuurd Specializatie a fond. op zoek naar een hart als een vlaai, of zo
maar loat gespartel en gehuppel maar dan zonder reuze-wekker ?
Anders gezpgd : moeten wij allemaal die specifieke lichamelijke kenmerken van de vedetten nastreven om gezond te zijn en moeten wij dat
nastreven door ver doorgedreven sportspecializatie ?
Wij kunnen op de vraag niet antwoorden. Wij hebhen echter wel sportartsen onder onze lezers Wil één van hen ons een kleine tip geven ? Met
dank bij voorbaat
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Aanbevolen
Huizen

WOONINRICHTING

KARVEEL
L en W. PAS

PAPYRUS

u vindt een uitgebreide keuze in onze ploegstofafdellny

ploegstoffen

Antwerpen
Kerkstraat 57
Tel. 35.89.91

het merk staat in de zelfkant

Boek- en Papierhandel
Zaakvoerder : Pons Labeau
de Ribaucourtstraat 7
( n a b i j hef Sint-Jansplein)
Sint-Jans-Molenbeek - Brussel 8
Telefoon
(02)28.87.09
Aanbouw-KEUKENS
Specialist
H. DOX pvba.
Carnotstraat 135, A n t w e r p e n
tel. 35.17.14
Standaard en M a a t w e r k t M i l m ö Zeyher Keukens
Elektrische
toestellen tegen
groothandelspriis
M a n é g e « VOLMOLEN »
Opoeteren (L.)
Paardenpension • Rijlessen
Wandelingen
Restaurant-Bar-ZwembadCamping,

matthieu'is beddenbedrijf
biedt voor elk probleem een wooninrichting

Fabrieken te Ramsdonck
tel. 015/714.47
Vochtbesfand - Vuurvast
M a t i g e prijs
Voor West-Vlaanderen DE MEYER Waiter
Bruggestraat 136, Zwevezele
tel. 051/612.84
H. PELEMAN-MARCKX
V a n Den Nestlei 16, A n t w e r p e n
Tel. 39.19.27
r.V. - RADIO - ALLE ELEKTRISCHE TOESTELLEN - HERSTELLINGEN A A N HUIS
r.V PELMAR 61 scherm,
11.995 fr. i.p.v. 16.995 f r .
A n d e r e merken qrootste kortino

« PIET POT »
A n t w e r p e n ' s gezelligste
Bierkeldet
Grote Pieter Potstraal 4
( b i j Suikerrul)
O p e n vanaf 8 uur 's avonds
Maandag en dinsdag gesloten

TEl (011)648.34

Bezoek « Catthof
DE VEERMAN v

Tapijten CASPERS

Kaal 26. St -Amands a.d Schelde

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

^-^i^^

•

AL AL KEUKENS CLASAL

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

onze studiedienst
lost uw woonprobleem gratis op

STUDIEVAKANTIE IN ENGELAND
V o o r de vlaamse studenten die h u n engelse taal wensen aan te leren
of te v e r b e t e r e n biedt de VTB-VAB een veertiendaagse studievakantie aan :
— Brighton « The English Language Center » : 6.295 f r .
— B o u r n e m o u t h « A n g l o - C o n t i n e n t a l School og English » : 7.995 f r .

BRILLEN
KONTAKTLENZEN
INTEROPTIEK

Het vlaatnsnationaal
lokaal
bij uitstek

CHINCHILLA
EMPIRE
Goede bijverdienste m i n . 8 0 %
w i n s t - Vraag d o k u m e n t a t i e ,
POSTBUS 275 - 9000 GENT

pvba
Rogiercentrum 34 Brussell
F. Veckemanstr. 106 N O H .
Koophandelsplein 6 Cent
Blansfloerlaan 28

Antwerpen
Hovenierstraat 9 Aalst

ODAL
Uitbater :
ERIKSON-CODON
Ballaertstraat 80
Antwerpen
Tel. (03)38.01,21
Dinsdag gesloten

D R I N K T

SERVATY
WIJN
Duitse Moezelwijnen
van prima kwaliteit

Volledige terugbetaling
van alle ziekenfondsen.
LEDEN 2 0 % KORTING
Telefoon :
(02)18,78.44

(053)288,70

ALLEEN-VERTEGENWOORDIGER
Marcel OMBELETS
Gitschotellei 207
Borgerhout
Tel. (03)21.00.16.

Vraagt overal onze
SERVATY-wijnen

EINDE van het

DOEANEBESLAG
LAATSTE 8 DAGEN
Croenstraat 84, Antwerpen (nabij Kerkstraat)
Keizerstraat 2, Ternat (nabij Markt)
N U N O G ruime keuze in talrijke SALONS - SLAAPKAMERS - EETKAMERS ( t i e n t a l l e n modellen w a n d k a s t e n ) KEUKENS enz,..
N U N O G enkele w o l l e n TAPIJTEN - BUREAUS - BIBLIOTEKEN - GASVUREN en WASMACHINES.
alsook n o g h o n d e r d e n artikelen de moeite w a a r d o m N U
te k o m e n z i e n .
OPEN ALLE DAGEN v a n 10 tot 20 uur; Z O N D A G OPEN V A N 10 tot
1 / uur. DINSDAG GESLOTEN. Financieringsdienst in de toonzaal.

ANTWERP
PUBLIC
RELATIONS

In beide studiereizen z i j n b e g r e p e n :
— vervoer per trein van Brussel naar de bestemming en t e r u g
— de taallessen
— het v e r b l i j f b i j een engels g e z i n met h a l f pension (het w e e k e i n de v o l l e d i g pension)
Er
—
—
—
—

z i j n v i j f reizen voorzien ;
4 j u l i 1970
1 augustus 1970
8 augustus 1970
15 augustus 1970.

A l l e verdere inlichtingen en inschrijvingen op de sekretariaten v a n de
VTB-VAB te A n t w e r p e n , Brugge, Brussel, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuv e n , Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint Niklaas, V i l v o o r d e .
Centraal Sekretariaat : Sint Jacobsmarkt 45-47, 2000 A n t w e r p e n 1 .
Tel. (03)31.09.95.

Hof ter Schriecklaan 33
BERCHEM - ANTWERPEN

Alle reklame en ontwerpen, teksten,
perskonferenties, vertalingen, tekeningen,
enz.
Publiciteitsagent voor
« WIJ
VLAAMS-NATIONAAL»

DEBROUV/ERIJ MOORTGAT
2659 BREENDONK - TEL. (03)78.71.21
is bekend om haar beroemde en uitstekende
BIEREN en LIMONADEN
Breendonk ligt in Vlaanderen
dus U W streek. U W volksgenoten I

Tel, (03)30,48,99

ROKERS
Verkoop tegen
fabrieksprijs :

HERMES

ECHTE APPELTERRE :
180 - 170 en 160 F het kgr.

Zuidlaan 54, Brussel

SIGARETTENTABAK :

Volledige

Lichte en halfzware : 160 F
Z w a r e : 170 F het k g r .

secretariaatkursussen

FLEUR DE ROISIN :
160 F het kgr.
FRANCO 4.500 kgr.

STENO- en DACTYLOGRAFIE
In vier talen
BOEKHOUDEN
MODERNE TALEN

Schrijven ;
TORREKENS Gebroeders
Tabakplanters-Fabrikanten
Wilderstraat 5 4 / 5 6
9498 APPELTERRE

HANDELSCORRESPONDENTIE
ENZ.
D A G - EN AVONDLESSEN
M. Lemonnierlaan 2 1 1 , Brussel
Tel. (02)11.00.33

OE school waar Vlamingen
zich thuis voelen
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die zij moeten zijn. zou onherroepelijk
verkeken worden mocht men er hen toe
kunnen verplichten te verzwiigen wat
de (toevallige) koalitie met welgevallig

PERS

is

» Dat zich dit, in andere omstandigheden, ook tegen de socialisten zou keren,
maakt de denkfout slechts onvergeeflijkcr
Wie zelf nog met oogkleppen ronddwaalt IS slecht geplaatst om de verlichting te prediken »
HET VOLK

« De Standaard » grinnikte dat blijkbaar volgens van Acker alle aanwezige joernalisten hem slecht verstaan
hebben. Wat niet zo onmogelijk is met
het gekende «bilinzisme» van Achiel.
Ook Miei van Cauwelaert is bij die
slechte verstaanders, wat hem nochtans
niet belet de achtbare kamervoorzitter,
tipisch produkt van de B.S.P.-bekromWe zullen maar spreken zolang we de penheid te lijf te gaan.
gelegenheid nog hebben. Want na de
« Deze kwestie is opnieuw in de aktuaB.R.T, zal Herr von Acker van het pro- liteit gekomen, ingevolge een toespraak
pagandaministerium waarschijnlijk de die kamervoorzitter Achiel van Acker
geschreven pers willen muilbanden.
vorige zaterdag heeft gehouden op een
Zelfs als hij er niet zou in lukken, is vergadering van de Algemene Belgische
hij er dan toch mee in het nieuws ge- Persbond De kamervoorzitter was op
raakt. Ook de andere pronostieken blij- zijn beurt zeer kritisch t.ov de berichtven hun gang gaan. Zal Eyskens lukken geving van de B R T Hij beweerde zelfs
of niet, of konkreter : welke zijn zijn dat zulks de reden is waarom hij aan de
bedoelingen ?
televizie de toegang weigert tot de openbare debatten van de kamer der volksvertegenwoordigers Volgens de h A.
DE NIEUWE GAZET
van Acker is de oplossing een minister
van informatie aan te stellen, die op elk
Volgens Frans Strieleman zijn de nij- ogenblik ter verantwoording zou kundige plannen van de achtbare kamer- nen worden geroepen voor de uitzendinvoorzitter bedoeld om van de B.R.T. let- gen van de B R T
terlijk een propagandaministerium te
» WIJ geloven niet dat een berichtgemaken. Is de socialist Aziel van de gmg
onder rechtstreekse regeringsvoogNieuwe Orde Unie van Hand- en Gees- dij objektiever zou zijn dan deze die wij
tesarbeiders dan toch meer nationaal- nu ondergaan Er zijn historische voorsocialist ?
beelden om dat te bewijzen Wij willen
«Kamervoorzitter van Acker schijnt geen oude koeien uit de gracht halen,
het feit over het hoofd te zien dat een maar de ouderen onder ons zullen zich
aantal pohtici erop uit zijn radio en te- een bericht herinneren dat door de ralevizie om te buigen tot een instrument dio werd uitgezonden op last van minister Vermeylen, naar aanleiding van
ten dienste van het (pohtieke) gezag
Merkwaardig genoeg zijn het vooral so- een grote en verboden betoging te Bruscialistische politici die van de onvol- sel, bericht dat achteraf alle Belgen
maaktheid van de demokratie misbruik heeft doen schaterlachen
pogen te maken om deze demokratie te
»Eerlijk gezegd, wij begrijpen ook
fnuiken
met goed waarom de Algemene Belgi» Zou het toeval zijn "^ Het lijkt ons in- sche Persbond juist op Achiel van
tegendeel tekenend voor deze fraktie m Acker een beroep heeft gedaan om over
ons paitijenbestel, die al langer hoe persvrijheid en berichtgeving te komen
meer naar de totalitaire bureaukratize- spreken Onze daden volgen ons toch en
het is oek een historisch feit dat de huiring verglijdt
» Het is kenschetsend \ oor een partij dige kamervoorzitter vermoedelijk de
die, met haar pers, de impakt op het enige belgische minister is die ooit een
kritisch wordende publiek verliest om- belgische krant het m beslag nemen bij
dat haar wit-zwart-denkpatroon geen haar verschijning De kamervoorzitter is
onderscheid weet te maken tussen opi- zeer autoritair aangelegd, dat ondervinden de volksvertegenwoordigers voortnievorming en partijbmdmg
»De kans om van radio en televizie durend, ook al kan hij zeer goedmoedig
de nuchtere informatiemedia te maken schijnen m de omgang Schijn is soms

GROEP I L E G E M S

bedrieglijk De grootste ramp die de
B R T en het publiek ooit zou kunnen
overkomen is dat de h A van Acker
minister van Informatie en voogd van
de B R T moest worden Nu, daar is wel
geen onmiddellijk gevaar voor . ».
LE SOIR
De leeptste van de hoop komt aan het
woord in de « Tribune libre » van « Le
Soir». Paul van den Boeynants weet
dat met wat nietszeggende toegevingen
de voorrangspozitie van Brussel best
kan gehandhaafd blijven. Beter dan
door F.D.F.-getrompet dat wel eens de
grootste Lamme Goedzak in Vlaanderen zou kunnen doen ontwaken.
« Zozeer als ik me verzet tegen elke
politiek van zwakheid of afstanddoen,
zozeer verwerp ik een politiek van « verbrande aarde», die zou leiden naar de
volledige afzondering van onze stad Zolang Brussel terzelfdertijd nationale
hoofdstad en grote europese stad bhjft
(en ze kan het een niet zijn zonder het
andere) zolang zijn haar aantrekkingskracht en uitbreidmgsmogelijkheid en
uitstraling onvergelijkelijk en niets
noch iemand zal er zich kunnen tegen
verzetten De ergste vergissing voor ons
zou zijn dit niet te verstaan, de zwaarste fout dit onmogelijk te maken »
VOLKSGAZET
Om nog eens duidelijk te laten zien
dat de hele vlaamse beweging hem geen
lor kan schelen speelt van Eynde wat
brussels fanatisch gezwam uit het kamerdebat uit tegen stellingnamen van
de V.U.-woordvoerders van der Eist en
Jorissen. Om dan een soort konkluzie (e
trekken : « Weg met al die zever ! ». Hij
leze best de hogerstaande heer van den
Boeynants met zijn zekerheid dat de
machine verder draait in de anti-vlaamse richting.
« Wie zich wil amuzeren met een aandachtige en komplete lezing van het
« Beknopt verslag » kan zulke pareltjes
van de kontradiktie der vlaamse, waalse
en frans-brusselse taaiextremisten verder aaneenrijgen
» Hij zal er uit leren dat Theo Lefèvre
(of was het van den Boeynants') gelijk
had toen hij spotte dat België bestaat
uit drie verdrukte minderheden'
»Wat de man van de Volksunie als
wit mterpreteert (alhoewel zwart meer
in zijn aard ligt') wordt door de opruier
van 't Front des Francophones-Rassemblement Wallon als zwart afgeschilderd.
» Is het in dergelijke omstandigheden,
verbazingwekkend dat de bevolking, die
iedere dag langs pers, radio en T.V. de
meest verwarrende en lijnrecht tegenover elkaar staande opvattingen hoort
verkondigen, primo^ begint met er niets
meer van te verstaan en secundo, om het
woord van Leo Collard te gebruiken,
het gemeenschaps- en taalgevit zo beu
wordt als koude pap ?
» Wat moet de konkluzie zijn ' Men
dient het akkoord zo vlug mogelijk m
wetteksten om te zetten »
DE OMROEPER
Een minder bekend schrijver uit dit
regionale blad vat nogal bijbels de achterdocht samen die de Vlamingen moeten opbrengen tegenovre de zogezegde
messias Eyskens met zijn beloofde land
van « voorbijgestreefd federalisme ».
« En wanneer de oude staat op sterven ligt, zullen er allerlei valse profeten opstaan die zullen zeggen « hier is
de oplossing of daar is ze. Maar geloof ze niet, het zullen wolven zijn m
schapenvacht, waarvan men de werken
zal kunnen beoordelen naar de slechte
vruchten die zij voortbrengen ». Met
deze zinnebeeldige aanpassing van een
oude tekst uit een eerbiedwaardig boek
zouden we het tamtamgeroffel rond de
nieuwe profeet Eyskens tot zijn juiste
verhoudingen willen terugbrengen. Een
volk als het onze dat in zijn bredere lagen pas begint bewust te worden van de
« ziekte aan de Zenne » (begonnen in
1830), kan door allerlei kwakzalvers nog
meegelokt worden op zogezegde wegen
naar de genezing Tegen het offensief in
van kranten, partijen, die de vlaamse
ontvoogding in feite vrezen, zalvers van
hoog tot laag, staat de nog niet zo talrijke groep van Vlamingen die weten
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BOUWT MEE AAN 'N NIEUW

VLAANDEREN

WIJ

waar het over gaat Als het geval Eyskens er ooit zou doorkomen, zal spoedig
blijken waar het vergift in het voedsel
zit.
» Rond de vlaams-nationalisten moet
nu nog groter verzamelen dan ooit geblazen worden van al die Vlamingen die
bij een kalm njet door hun houding de
baan effenen naar de enige echte globale oplossing : het federalisme
WALTER LUYTEN.

T. van Oversfraeten
Hoofdredakteur
Alie briefwisseling voor
redal<tie naar :
Rotatyp, Sylvain Dupuislaan
110 - 1070 Brussel - Tel. j
23.11 98
Beheer
Voldersstraat 7 1 , 1000 Brussel
Tel. ( 0 2 ) 1 2 5 . 1 6 0 .
Alle l<lachten voor niet ontvangen van blad op dit adres.
Jaarabonnement • 300 fr.
Ha!fiaarlii!<s ; 170 fr.
Driemaandelijks : 95 fr.
Abonnement buitenland ;
480 fr.
Steunabonnement : 820 fr.
(minimum)
Losse nummers : 8 fr
Alle stortingen voor hef blad
op
postrekening
t
1711.39,
« W i j » Vlaams-nationaal w e e k blad.
Verantw. uitgever M r F. V a n
der Eist, Beizegemstraat 20,
1120 Brussel.

Groepen en maatschappijen
allerhande I I !
Speciaal voor U bedachf'.

IEDER DORTMUNDER
TiHIER BR AU HOF
kan U op ieder ogenblik van
de dag vdin het jaar middagen avondmalen aanbieden.
INTERESSANT
Avondmaal op vrijdag,
zaterdag of zondagavond
in een gezellige sfeer.
Nadien krijgt U gratis gedurende 5 uur een der beste
Oberbayern orkesten.
M i d d a g - en avondmaal In groep
gezellig, fijn, goed en goedkoop.
De grote specialiteiten zijn : Ochsenschwanzsuppe - Hongaarse goelasj •
Eisbein mit Sauerkraut - Kip aan het
spit - Krachtvleesschofel, beter dan In
Duitsland

Inlichtingen ter plaatse

BOUWBEDRIJF
LUC I L E G E M S
SORECO
EUROBETON

THIER BRAU HOF

I
•al

SURDIAC-Centraal
meer kamerverwarming
BULEX - TRI-MATIC

\

GROEP ILEGEMS BRENGT WOONKULTUUfii
OP NIVEAU
I
WOUTER HAECKLAAN ,1,3°'5,4&9 DEURNE TEL.212775

SANITAIR

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

Leuven - Tel. (016)46311

THIER BRAU HOF
Hulste . Tel. (056)71536

THIER BRAU HOF
Antwerpen - Tel. (03)312037

DE KLAROEN
Aalst - Tel. (053)22853

THIER BRAU HOF
Nieuwbrugstr. 28, Brussel 1
Tel. (02)18.74.89
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bewegingswijzer
ANTWERPEN
Antwerpen (stad)

KOLPORTAGE
Met radiowagen op linker
oever op morgen zondag 8
maart. Vertrek gebouw Tunnel
voor voetgangers op linker
oever om 10 u.
DANSFEEST
Het afdelingsbal heeft plaats
op zaterdag 14 maart in de zaal
van het Kultureel Centrum
«Ter Schelde» Fromentinaetraat Linker Oever (Over
Jachthaven.)
Orkest «De Romeo's». Tombolaprijzen worden graag aanvaard op het sekretariaat Wetstraat 2, Antw. Tevens kunnen
ook daar toegangskaarten bekomen worden. 40 fr.
« WIJ IN ANTWERPEN »
Het propagandistische maandblad van de afdeling kwam
voor de derde maal in alle bussen van de stad. Mocht u het
blad toch niet ontvangen hebben, gelieve dan het sekretariaat der afdeling te verwittigen : Wetstraat 12, tel. 36.84.65.
Het blad wordt op 80.000 ex.
verspreid. Alle steun is welkom op het postchecknr. 61.75.11
van Bergers G. of op bankrek.
nr. 2/0494 van Volksunie Antwerpen
Stad
(postchechnr.
Euralbank 15.02)
DIENSTBETOON
Voor specifieke sociale aangelegenheden op het sekretariaat
liefst op woensdag rond 13 u.
SOCIAAL DIENSTBETOON
SENATOR DR. H. BALLET
Maandag 9 maart, van IBuSO
tot 19u30 bij hem aan huis, J.
van Rijswijcklaan • 74 Antwerpen.
Berchem
LEDENVERGADERING
Onze ledenvergadering van
vrijdag 20 februari in de zaal
Limburgia stond in het teken
van het probleem «Brussel»
naar aanleiding van de aanvaarding van het peterschap
door V.U.-Berchem over de
V.U.-afdeling Jette, waarvan
een afvaardiging aanwezig was.
Gastspreker
volksvertegenwoordiger Vic Anciaux behandelde met kennis van zaken en
met veel overtuiging het probleem « Brussel». De belangstelling van de aanwezigen
bleek uit het stellen van een
aantal interessante vragen.
Na een korte begroeting door
de voorzitter van de afdeling
Jette die de «peters» dankte
Voor de aanvaarding van het
peterschap, werd door volksvertegenwoordiger
Anciaux
een omhaling gedaan ten voordele van de afdeling Jette. Deze omhaling bracht de mooie
Bom op van 3.000 fr, waarvoor
harteliik dank.

VLAAMS VERBOND VOOR
GEPENSIONEERDEN
Het gezellig samenzijn op
donderdag 26 februari in de
zaal Limburgia op initiatief
van het V.V.V.G. was over gans
de lijn een sukses.
De aanwezigen hebben werkelijk genoten van de spreekbeurt van W. de Meyer over
«Die Grote Trek».
Volksunie Berchem zorgde
voor versnaperingen en verfrissingen.
Brasschaat
LENTEBAL
Zaterdag 14 maart in zaal
Drieheem, Rerum Novarumlaan 47 Brasschaat, om 21 uur.
Inkom 50 fr. Orkest Tony Campo.
Edegem
KULTURELE KRING
Zaterdag 7 maart e.k. om
20u30 richt onze Kring zijn
jaarlijkse dansavond in de zaal
« Elzenhof » in. Kerkplein, Edegem-Elsdonk. Orkest : «The
Kendos ». Inkom : 50 fr.
Hoboken
GOED NIEUWS
De Vlaamse kulturele kring
«Jan Peeters» nodigt ons uit,
voor de gespreksavond op vrijdag, 20 maart te 20u30 in de
zaal Breughel, Kioskplaats 84
Hoboken. Dr. Jur. Sandor Szondi spreekt over het nederlandstalig onderwijs te Brussel.
JAARVERGADERING
De strenge kou was wellicht
de oorzaak van een eerder geringe opkomst. Schepen J. Dillen' en gemeenteraardslid Bert
Verhelen onderhielden na een
gevat jaarverslag van sekretaris en penningmeester op ongekunstelde en simpatieke wijze,
de vergadering over hun werk
in het borgerhoutse gemeentebestuur.
Kessel
VIERDE VLAAMSE
DANSAVOND
Zaterdag 14 maart om 20u30
dansavond in de gloednieuwe
gemeentelijke turn- en feestzaal. Schoolstraat 2 met « Ferry Hill» en « Die tiroler Holzhacker Brud'r ».
Niel
KINDERFEEST
Op 15 maart e.k. te 15 uur
gratis gezellig samen zijn voor
onze kinderen, in «De Blauwe
Kuip », Ed. Claessenslaan, Niel,
met een goochelaar, een spelleider en een poppenkast, terwijl
ieder kind een versnapering
krijgt. De deelnemertjes mogen
verkleed of gewoon komen. Het
best verkleedde kind krijgt een
prachtige prijs. Ook de ouders
zijn hartelijk welkom.

KULTUREEL C E N T R U M « TERSCHELDE »
Formentinstraat - Antwerpen L . 0 .
zaterdag 14 maart 1970

V.U.-BAL
Antwerpen-Stad

Dansorkest DE R 0 M E 0 3
Aanvang : 20u30

Toegang : 40 F

Deelnemers aan het feestje
geven hun naam op bij de sekretaris, LHC Deheusch, Aug.
Vermeylenstraat,5 Niel.
LEDENVERGADERING
Onze ledenvergadering, gepland voor de tweede helft van
februari, dienden we tot latere
datum uit te stellen. We houden onze leden en simpatizanten op de hoogte.
GEMEENTEVERKIEZING
Naam en adres van mogelijke
kandidaten verwachten we op
het sekretariaat.
Westerio (kanton)
Morgen zondag 8-3-70 kolportage te Herselt. Samenkomst
om 10 uur stipt aan de kerk.
Wilrijk
B.A.L.
De Bijzondere
Algemene
Ledenvergadering was gekenmerkt door : een sterke belangstelling voor een snedige uiteenzetting over «federalisme
als oplossing» door mr. Schiltz.
Na een korte onderbreking
volgde een welsprekende^ toelichting bij 6 jaar opbouwende
oppozitie in de gemeenteraad
door André De Beul.
De bijeenkomst werd besloten met een oproep tot eendrachtige samenwerking, daar
de verkiezingsstrijd zeer hard
zal zijn.
BAL
Bal op 14 maart met Frank
Fret en zijn Scarfs vanaf 21 uur
in zaal «Valaarhof». Letterkundestraat 135.

Brabant
Brussel (arr.)
SOCIAAL DIENSTBETOON
Zitdagen en uren in het arr.
sekretariaat : woensdag 11
maart vanaf 18u30 : Eugeen De
Facq; woensdag 18 maart : van
18 tot 19 uur : Lode Claes;
woensdag 25 februari van 19 tot
20 u. : Theo Pauwels en dinsdag 7 april van 19 tot 20 uur :
Vik Anciaux.
Ook de afdelingen kunnen
hun gevallen voor sociaal
dienstbetoon op deze dagen
doorgeven. Tel. : 17.92.18. Maak
hiervan gebruik!
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, Pletinckxstraat 38 te 1000 Brussel. Wij laten ze wel weten, dat ze ook te
Brussel bij de gemeenteraadsverkiezingen voor de Volksunie kunnen stemmen
ZITDAGEN PROV. RAADSLID PAUL PETERS
Eppegem : bij Halkett Louis,
stwg. Grimbergen, 1ste maandag, van 20 tot 20u30.
Humbeek : « In den Hollen
Blok », Kerkplein, 1ste maandag, van 21 tot 21u30.
Kapelle op den Bos : bij Peeters Paul, Mechelbaan, 66. 2e
en 4e woensdag, van 20 tot 22u.
Londerzeel : in het Gildenhuis, 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, Kerkstraat, 1, 1ste maandag, van 19
tot 19u30.
RANDGEMEENTEN
VLAAMS
Door de huidige politieke omstandigheden, mogen we in de
onmiddellijke toekomst 'n versterkte aktie van F.D.F, en konsoorten in de randgemeenten
rond Brussel verwachten. De
Volksunie zal hiertegen een
krachtige aktie voeren. Op het
sekretariaat liggen reeds affiches 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 aktie op PRC. : 8654.50 van de
Volksunie Brussel met vermelding : Aktie Randgemeenten.
Help de frontlijn te Brussel !
BRUSSELSE
PENSENKERMIS
Op 7. 8 en 9 maart verricht
de afdeling Brussel haar werk
van barmhartigheid : de hon
gerigen wachten lekkere boerepensen met toebehoren en
de dorstigen allerlei schuimend
nat De opbrengst gaat volledig
naar on^e verkiezingskas (oktober '70). We verwachten u
dus allemaal in onze f peuzel)kroeg Uilenspiegel, Pletinckxstraat. 38. Brussel 1, op 7, 8 of/
en 9 maart Prijs voor een eetmaal • 50 fr.
APR. SEKRETARIAAT
Vaste openingsdagen dinsdag
en de woensdag van 18u30 tot
21u30 en wanneer er bestuursvergaderingen ziin, nl. elke 2de
en 4de donderdag van 19u30 tot
22 u. Dringende zaken bii arr.
sekretaris Frans Adang. Ruisbroeksestwg, 109 te St Pieters
Leeuw, gedurende de kantooruren te bereiken on tel. 56.02.88.
LFDENHERNIEUWING
De helft van de afdelingen
uit het arrondissement Brussel
hebben reeds vernieuwd voor
1970. Waar zijn de achterblijvers? Ook gedeeltelijke hernieuwingen kunnen ingediend
worden! Beleefd verzoek al
deze lijsten in dubbel naar de
arr. sekret. op te zenden.

op
het
arrondissementeel
Volksuniebal. Motto : Eendracht onder alle Vlaams-Nationalisten op zaterdag 21
maart 1970, te 20u30 in de Salons Georges, Hofreschoolplein
Leuven. Orkest : « The Faria's ».
Londerzeel
D4NS MET ONS MEE
Op de meeslepende muziek
voor iong en oud, eigen aan het
Waltra-orkest van Stan Philips
danst de Volksunie Londerzeel
samen met haar mandatarissen,
partiigenoten en simoatizanten
van het kanton Wolvertem en
Klein-Brabant
tijdens
haar
iaarliikse dansavond op zaterdag 14 maart in zaal Centrum
en dit van 9 uur af tot
Molenbeek
GEBOORTE
Het arr bestuur wenst kantonnale gevolmachtigde Jan de
Berlangeer en zijn echtgenote
van harte geluk met de geboorte van hun zoon Erik
Voor al uw verzekeringen
raadpleeg in vertrouwen
WELBO. Werkhuisstraat
5 Brugge - Tel. 050-378.53
• 15 • ! 8 . 3 0 u . - Uitzonder!, voorw. V.U.-leden.

zoekertjes

Essene - Hekelgem •
Teralfene
SUKSESVOL BAL
Voor het nachtbal van 28-2-70
diende ingevolge het schielijk
overlijden van de zaaluitbater
op 25-2-70 in extremis naar een
andere zaal uitgezien. Niettegenstaande deze handikap kende ons 6de nachtbal een daverend sukses. Aan allen die daaraan medehielpen onze hartelijkste dank.
VERKIEZINGEN
De afdeling kreeg van het
arr. bestuur toelating om in de
gemeente Hekelgem bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezing een Volksunielijst in te
dienen.
Grimbergen - Beigem Mumbeek - Strombeek
BAL

Wij bouwen in het vlaamse land,
met vlaamse mensen een consortium op, gespecllizeerd in ItinderartiIcelen (fabrikatie • verkoop - w i n kels). Toekomstmogelijkheden voor
werkers en vooruitstrevende mensen. Wie belangstelling heeft, hetzij aktief, hetzij finantieel, kan ons
schrijven via bureel blad onder letter
T 40
Blankenberge - vlaamse hotel zoekt
Jonge studentin tijdens paas-, sinksen- en groot verlof voor hulp in
de keuken, zaal en kamers. Z. schr.
w. Hotel Breughel, Smet de Nayerlaan 141, tel. 050/416.37.
T 33
21-jarige hulp-boekhoudster, 3 jaar
prakt, en ervaring zoekt passende
betrekking in antwerpse aggiom Schrijven blad onder letter
^ 41
- Te koop • 10 000 nieuwe flessen
van 1/2 I wit glas, per stuk 1 f r
Alois Buyens, Kerkstraat 8 2180
Nieuwmoer (Kalmthout)
' 29

Zaterdag 7 maart om 21 u. in
het Fenikshof nachtbal van de
sportgroep Tijl en de volksdansgroep Nele.

Einde maart a.s. zal een Herrinneringsalbum — Boek Wim Maes verschijnen door omstandigheden met
enige vertraging. Reeds nu kar ingeschreven worden op Giro nr.
69.12.44 van Kredietbank, Brasschaat ten voordele van rekening
nr. 1151-13-04102 van Mevr Wwa
Wim Maes, Mishaegen 110, Brasschaat. Prijs per boek : 220 fr T 31

Hofstade - Muizen
BAL
Zaterdag 14 maart 1970 afdelingsbal, in de feestzaal «Vrede » Ambroossteenweg (zaal
achter de kerk te Hofstade).
Het orkest «Jazz Club 62»
staat in voor een gezellige
avond. Het welslagen van ons
bal is een stimulans voor onze
verdere werking. Wij verwachten dan ook onze simpatizanten
uit Hofstade en uit alle afdelingen van ons arrondissement.

Kunstmin, weduwe 50 jaar, welst.,
jong voork., goede opvoed., zoekt
kennismaking met f l . heer 48-58 \.i
geheimhouding verzekerd Schrijven kantoor blad onder
T 30
Te huur verscheidene eersterangsappartementen voor vakantieverblijf
aan de Costa Brava In Puerto de \é
Selva. tnl. tel. (011)738.17
T 34
Man, Nederlands, Frans, Engels en
Duits, franse steno, knap in opsteM
en vertaalwerk en geschikt voor aU
gemeen kantoorwerk (geen boelÖ
houding) zoekt passende betrek"»
king }n het Brusselse, Mechelen o l
Antwerpen. Schr. bur. blad.
T 3S

Kraainem > St StevensWol uwe - Sterrebeek Wezenbeek Oppem.
DANSPi^EST

Het «Bal der Randgemeenten» heeft plaats op 14 maart
a.s. om 20 u. in «Ons Huis» te
St Stevens-Woluwe. Orkest
Rudi Anthony. Inkom : 50 fr.

Verdienstelijk partijlid omgeving
Leuven, 54 jaar onverwachts zondec
werk, zoekt betrekking als bedierH
da • zeer betrouwbaar. Kontakt vid
senator M. van Haegendoren, Guid<|
Gezellelaan 63 - 3030 Heverlee (teli
016-243.43).
T 3i

Leuven
ARRONDISSEMENTEEL BAL
Mevr. en prof. Verduyn,
volksvertegenwoordiger, mevr.
en prof. Van Paemel, voorzitter
V.U. en mevr. en dr. van Haegendoren, senator, nodigen uit

OOSTDUINKERKE - Voor uw zomei?
verlof, Pasen en volgende maanden^
Te huur villas en app. Vraag kata4
logu» met fotos. Ag. WEST-LITTOs
RAL,
Leopold il laan 158 • 8458
Oostdutnkerke, tel. 058-526.29.
T39

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

VIA "GROEP DE BONDT"
Coremansstraat 2 2 , BercKem/Antwerpen
Telefoon t

03/30.18.85
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Brabant

kretaris Renaat Meert, Stuifstraat 7 te Appels (tel. 052/
24776).

Gent
Mollem
J A A R L I J K S AFDELINGBAL
Zaterdag 14 m a a r t in zaal
Alida te Bollebeek. Op het programma : Lize Marke.

Kampenhout
L^^NTEBAL
De V.U.-afdeling
Kampenhout, Berg, Buken organizeert
op zaterdag 21 m a a r t een lentebal in de zaal «Fauna Flora» te
Berg bij Kamnenhout. Orkest :
Waltra van Stan Philips.

Vilvoorde
B'5;STUURSVERGADERING
Woensdag 11 m a a r t a.s. : laatste bestuursvergadering vóór
de verkiezing van het nieuw
bestuur (algemene ledenvergadering vrijdag 20 m a a r t ) .
KANDIDATUREN
Aandacht. De kandidaturen
voor het te verkiezen bestuur
moeten in het sekretariaat binnen zijn het allerlaatst donderdagavond 19 m a a r t (zie mededelingsblad leden).

TOPBAL VAN HET J A A R
Zaterdag 7 m a a r t 1970 om
21 uur in Roeland-Gent. Deuren : 20u30. Toegangsprijs : 40
fr. Orkest : P e t e r Philips.

Heusden
ZEEHAVENPROBLEMEN
V.U.-Heusden richt on dinsdag 17 m a a r t te 20 u. stipt een
belangrijke debatavond in. Ingenieur André Mertens komt or
spreken over de nationale zeehavenproblemen. Zaal Autobus
(Tramstraat 56, Heusden).
V.U.-BAL
De kaartenverkoop voor het
bal op 11 anril 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, Heusden; Andre De Rocker, Hooistraat, 32, Heusden en Koen
Van Meenen, Nederbroekstr. 1,
Heusden.

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

St Maria-Horbeke
KANTONNALE
VERGADERING
De bestuursleden van de afdelingen Horebeke, Bochel en
Munkzwalm vergaderden op
zondag 1 maart. De 2 punten oo
de agenda waren : voorbereiding van het ledenfeest OD 4
april en gemeenteraadsverkiezingen.
AVONDFEFST
Wordt gehouden op zaterdag
4 april te 20 u u r in Zwalmlandia te St Maria-Latem. Stevig
avondmaal tegen 75 fr; gastredenaar volksvertegenwoordiger
Dr. V. Anciaux. Voor het
avondmaal kan nu reeds ingeschreven worden bij kanton,
gevolmachtigde Pol De Bock,
Broekstraat 15 Mater (tel 055/
45.347).

West-Vlaanderen

Kalken

Oost-Vlaanderen
Erembodegem Centrum Terjoden
DANSFEEST
Alle V.U.-ers en simpatizanten worden uitgenodigd op het
jaarlijks dansfeest op zaterdag
7 maart te 21u30, zaal Animo
(Denderbrug,
Erembodegem).
Kaarten bij de bestuursleden.

Deinze
DFBATAVOND GRONDWETSHERZIENING
Donderdag 19 maar 1970 om
20 uur gaat in de feestzaal van
het stadhuis te Deinze een debatavond door met de medewerking van de 4 grote poHtieke partijen. Nemen e r ' aan
deel
• volksvert.
A.nciaux
(V.U.); Chabert (C.V.P.); Bascour ( P V V . ) en dr. Mare Galle
( B S P.). Moderator : Omer
Grawet.
Aan alle leden en simpatizanten warm aanbevolen.

EERSTE V.U.-LUSTRUMBAL
Op 14 m a a r t 1970 om 21 u. in
de zaal « D e P l u i m » Koffiestraat. Kalken vindt het vijfde
V.U.-bal plaats. Het orkest
« T h e Special Five » musiceert
voor de eerste, de tweede... en
de derde leeftijd ! J e bent 'r
zeker b i j ! Nee m a a r echt : het
wordt tof! (Bijdrage : 50 fr.)

Nevele - Landegem
BAL
Volksvertegenwoordiger Dr.
Wannijn nodigt u hiermede uit
op het afdelingsbal te Landegem. Zaal St Cecilia, DorpLandegem. « T h e StarfighLers»
spelen ten dans vanaf 19 u.

Oudenaarde (arr.)
OPROEP
Het arr. bestuur doet een oproep tot de lezers uit het arrondissement om zoveel mogelijk
namen van simpatizanten mede
te delen die op de een of andere manier aan de V.U.-werking zouden kunnen deelnemen. Wij hebben nooit handen
te veel. Mededelingen dienen
gedaan aan het sekretariaat,
Einestraat 40, Oudenaarde.

Denderleew
FINALE KAARTERSTORNOOI VAN DE
VOLKSUNIE
Na zes kaartingen is nog niet
beslist wie de eerste plaats zal
behalen. Een tiental kandidaten komt hiervoor nog in aanmerking.
Zaterdagavond 14 maart, finale wedstrijd in het lokaal De
Klok. Inschrijving tot 20 u.
Voor het eindklassement zijn
er *alriike natura orijzen. Onze
dank aan de mi^de schenkers
en de handelaars die ons steuden.

Dendermonde (arr.)
SOCI4AL DIENSTBETOON
Het sekretariaat van het
OCDNA, in samenwerking met
volksvertegenwoordiger
De
Commcr en de heren De Pus en
De Kegel, provincieraadsleden,
houdt zitdag in volgende gemeenten •
1ste zaterdag 7 maart
Laarne, herberg St-Hubertus,
Dorp 6, 14 tot Uu'IO; Wetteren,
Vlaams Huis « D e Reuzen»,
Markt, 15 tot 15u30: Massemen,
herberg St-Martinus, Dorp 7,
16 tot l^u.^O: Schellebelle, herberg De Valk, Dorp, 17 tot
17u30: Wichelen, herlserg De
Palmenaere, Margote, 18 tot
18u30 en Schoonaarde, «'t Palingshuis», Brugstraat, 19 tot
19u30.
Vaste zitdagen • op het sekretariaat te Anpels, Stuifstraat 7
(tel 052/24776) elke woensdag
van 20 tot 22 u en elke donderdag van 20 tot 22 u (voorbehouden aan de leden van het ziekenfonds Flandria).
Huisbezoeken : alleen op afspraak met de gewestelijke se-

Oudenaarde
BESTUURSVERGADERING
Bijeenkomst van het afdelingsbestuur op 23 februari.
Afde'ingsvoorzitter Raoul Sap
leidde de diskussie over de politieke toestand in. Verder
stonden ook de gemeenteraadsverkiezingen op de dagorde.

"««teqem - Wortegem
HUGO SCHILTZ KOMT
Volksvertegenwoordiger Hugj) Schiltz is de gastredenaar op
ons avondfeest van zaterdag 7
m a a r t (20 uur) te P e t e g e m /
Schelde. Stevig avondmaal tegen 75 fr
BESTUURSVERGADERING
Het afdelingsbestuur kwam
op 23 februari in maandelijkse
vergadering samen. Vastgesteld
werd dat leden- en abonnementenslag gunstig verlopen; de
laatste schikkingen werden getroffen voor het ledenfeestie
van 7 maart. Verder werd de
politieke toestand behandeld
nadat deze door de arr. voorzitter was ingeleid geworden. Ook
de gemeenteraadsverkiezingen
kregen hun deel in de bespreking.

Ronse
BESTUURSVERGADERING
Het afdelingsbestuur vergaderde op 23-2 jl. De abonnementenslag werd met voldoening afgesloten. Naast de politieke toestand, na inleiding door
arr. voorzitter Gies Eechaudt,
werd ook het financieel verslag
1968 besproken.

Bruqge
LIMBURGSE STEM
Maandagavond sprak volksvertegenwoordiger Evrard Raskin voor een welgevulde bovenzaal van Breydelhof op uitnodiging van de afdeling Brugge over de limburgse mijnstaking : een zeer boeiende en volledige, ook zeer objektieve uiteenzetting. Applaus en vele
vragen bewezen dat spreker
zijn gehoor had geboeid. Ook
de toestand, op nationaal en lokaal vlak, toegelicht door provincieraadslid G. Van In werd
zeer aandachtig gevolgd. Afdelingssekretaris J. Naessens gaf
tot besluit een bondig overwicht
van de — gunstige — evolutie
van de ledenslag in Brugge
stad. De vergadering eindigde
met een oproeo tot milde steun
aan het Limburgs Noodfonds
van de Volksunie.
EIGEN BLAD
In de loop van volgende week
zal « Hallo », berichten- en mededelingsblad van de afdeling
Brugge in uw bus terecht komen. Behalve de leden ontvangen duizenden simpatizanten
en vlaamsgezinden dit eerste
nummer. Om regelmatig te
kunnen verschijnen hebben we
munitie nodig onder vorm van
steun (oD postrekening n u m m e r 14.74 51 van Carlos Vernieuwe, Brugge of van advertenties (tarief bij J. Naessens,
Ontvangersstraat 10 Brugge).
Dank bij voorbaat.

zend h e m niet m e t ledige handen weg. Zo helpt u ook m e e
om de komende verkiezingen
tot een volledig sukses t e maken. H e t V.U.-bestuur d a n k t u.

Kortrük ( a r r . )
BAL TE M A R K E
Wie een gezellige avond wil
doorbrengen kome op zaterdag 14 m a a r t n a a r de zaal « Luxor » R e k k e m s t r a a t te Marke,
voor het 2de Volksunie afdelingsbal. Orkest J.P. Verniers.
AVONDFEEST TE TIEGEM
Zaterdag 14 m a a r t om 20u30
richt de V.U.-afdeling Tiegem
in café « ' t P a r k » een avondfeest in, m e t
demokratisch
avondmaal en achteraf gezellig
samenzijn. Gastspreker : senator F r a n s Blancquaert. Inschrijvingen (75 fr) worden ingewacht tegen uiterlijk 10 m a a r t
OD volgend adres : W. Malfait,
Grote Baan 117, Kerkhove.

Lendelede
HANDBOOGSCHIETEN
7 m a a r t 1970, halfvastenhandboogschieting van de V U.
in « D e Handboog» Plaats 6,
Lendelede. aanvang 15 u, einde
IP u. 2 liggende wippen (geld en
n a t u r a ) , inleg totaal 110 fr Alle
Vlaamse
handboogschutters
worden er verwacht.

Menen
LENTEBAL
Op Paaszaterdag 28 maart,
2de lentebal e'er Leiestreek in
het Parkhotel Cortina t e Wevelgem. Te 20 uur, progressief
proloog met Terpsichoree, skifflegroep uit Menen. Om 21 uur,
optreden van het studio-dansorkest Pol Rutger (B.R.T.).
Toegang 50 fr.

Oostende (stad")
BAL « NIEUW OOSTENDE »
Heden 7 m a a r t om 21 u. jaarlijks bal in de « W e i n s t u b e »
(Wit P a a r d - boven) van Iseghemlaan. Orkest « T h e Fox's
F u r » . Reuzetombola. Toegang
60 fr.
MIJNWERKERSSTAKING
Op vrijdag 13 m a a r t spreken
G. Siegers van het Stakerskomitee in L i m b u r g en V.U.-Kamerlid J. Olaerts uit Genk
over de mijnwerkersstaking in
« De Noordzee », Wapenplein.

Stene
Houthulst - Zarren •
Werken
LFNTEBAL
Onze jonge afdeling houdt
h a a r eerste bal « E e n Vlaams
Lentebal » op zaterdag 21 m a a r t
a.s. om 20 u. in de zaal « T h e
Ranch », Terreststraat 42, Houthulst. Orkest « D e Woudvlinders ».

khtegem - Eernegem •
Koekelare - Leke
DAVEREND SUKSES
De
afdelingsbesturen
van
beide afdelingen danken van
harte de talrijke leden die ons
bal deden uitgroeien tot een
daverend sukses in aanwezigheid van kamerlid Lootens, senator van de Weghe en prov.
raadslid Kris Lambert.

leper-Zonnebeke
HALFVASTENBAL
Halfvastenbal der afdeling in
hotel-restaurant
« Brittannique » op zaterdag 7 m a a r t 1970,
om
20u30.
Onze
afdeling
schenkt 2 waardevolle prijzen.

MILITANTENPLOEG
Voor de 2e m a a l kwam deze
ploeg bijeen en hoorde een
overzicht van de werkzaamheden sinds vorige bijeenkomst.
Een zeer degelijke uiteenzetting w e r d gegeven
nopens
« r u i m t e l i j k e o r d e n i n g » door
een m a n van het vak. De besluiten werden genoteerd en
opnieuw verschillende opdrachten verdeeld.
De 2e uiteenzetting op deze
avond ging over « d e gemeentelijke finanties».
BLOEMENVELDEN
K E U K E N H O F HOLLAND
De autocar kent reeds een gedeeltelijke bezetting^ Haast u
om in te schrijven. Prijs 190 fr
per persoon.
MOSSELAVOND
Zaterdag 14 m a a r t om 20 u.
stipt in de Groentenveiling,
mosselavond ingericht door de
V.U.-vrouwen.
Inschrijvingsprijs : 60 fr. Na het etentje gezellig samenzijn m e t verrassingen.

BABYSITTERS
Talrijke ouders vragen deze
voor hun kinderen. Jonge lui
worden gevraagd om mits vergoeding deze job uit te voeren.
Gelieve naam adres en ouderSTEUNFOND3
We doen nogmaals een be- dom van desgevallende babyroep op onze leden en vrien- sitters bekend t e m a k e n aan
Aerts,
Druivenden. Daar de gemeenteraads- mevrouwen
verkiezingen nakend zijn en laan, 7 Stene dorp; Depoorter,
voor onze V.U.-Vujo-afdeling Eosomlaan, 38, Nieuwe Koersvan kapitaal belang, vragen we plein; Huylebroeck, Lindenlaan,
vriendelijk, doch m e t aan- 48, nieuwe wijk en Debruycker^
drang : als één onzer bestuurs- Schockaert, Brouwerijstraat 28,
leden u een steunlijst aanbiedt. I K o n t e r d a m .

Woumen - Merkem

KOLPORTAGE
Zondag 8 m a a r t kolportage
te Woumen, Merkem, Renin ge
en Noordschote. Voor deze kolportage rekenen w e op de kolporteurs van de afdeling Diksmuide,
Zarren,
Kortemark,
Merkem en Koekelare.
Verzamelen om 9 u. 30 aan de
kerk te Merkem.

MEDEGEDEELD
VLAAMSE HARMONIE
« P E T E R BENOIT »
Veertiende jaarlijks feest v a n
onze Harmonie op heden zaterdag in de zaal Clottens van h e t
lokaal «Graaf van E g m o n t » J .
Van P r a e t s t r a a t 28.
Het gevulde p r o g r a m m a m ^ t
konsert door onze H a r m o n i e
o.l.v. de beide muziekbestuurders en het optreden van h e t
Lieven Duvoselkoor staat b o r ?
voor een avond van gezellige
Vlaamse ontspanning.
Deuren : 19u30. A a n v a n g :
20 u. Inkom : 50 fr. Allen w e l kom.

Prijskamp V.T.B.
Gedurende
het
schooljaar
1968-1969 richtte de V.T.B, een
prijskamp in over toerisme in
Vlaanderen voor leerlingen v a n
het hoger middelbaar en h o g e r
technisch onderwijs, zowel u i t
officiële als uit vrije instellingen.
Er werd een groepswerk gevraagd, dat moest bestaan uit
een verhandeling of een technisch verslag en illustratie en
een gedicht of gedichten over
het gekozen t e m a m e t eventueel passende muziek enz.
Uit het verrassend groot aantal inzendingen weerhield d e
j u r y 10 groepswerken, die voor
een prijs in r.anmerking kwamen.
De eerste prijs ging n a a r h e t
eerste jaar menseliike w e t e n schappen (1968-1969) van d e
Rijksnormaalschool t e Brugge,
die « Oostkerke » als t e m a v a n
h u n groeoswerk kozen.
Een dertigtal leerlingen sam e n m e t h a n leraars zullen een
volle dag in een vlaamse gem e e n t e n a a r keuze de gasten
van de V.T.B.-V.A.B. zijn.
"Tweede w e r d de eerste ekonomische (1968-1969) van h e t
St-Jozefkollege
van
Izegem,
dat « W e s t r o z e b e k e » in h e t
licht stelde. In s a m e n w e r k i n g
m e t het gemeentebestuur v a n
Westrozebeke zullen de V.T.B.V.A.B. ze in die gemeente ontvangen en een mooie prijs aanbieden.

Nederlandse Peuter- en
Kleuterscholen te Brussel
Als slot van de C e n t r a l e
Week van het Gezin, zet de
Bond van Grote en van J o n g e
Gezinnen on zaterdag 14 m a a r t
a.s. in de K.V.S. te Brussel een
grootse manifestatie op het getouw, m e t als t e m a « het ned erlandstalig peuter- en kleuteronderwijs te Brussel».
Het wordt een akademische
zitting die te 15 u. begint m e t
een situatieschets door de h e e r
Garré,
sekretaris
van
het
Vlaams Onderwijs
Centrum
(V O . C ) .
^ ^
^
Hierop volgt een debat. De
voorzitter van het V.O.C, en gedelegeerd beheerder B.G.J.G.,
de heer K. Gryseels, leidt een
paneel, bestaande uit : m e vrouw Vander Meersch (direktrice in het Gemeentelijk Onderwijs); de heer
Merten»
(voorzitter van het Christeliik
Onderwijs Verbond); de h e e r
Messens (voorzitter van de Stu»
diekommissie van het Gemeentelijk Onderwijs voor Hoofde
stad Brussel); de heer Schellens (opdrachthouder bij h e t
kabinet van minister V e r m e y len) en de inleider, de h e e r
Inlichtingen :
125,
1050 Brussel
02/13.91.70).

Troonstraat
(telefoon :

BERICHT
Ingevolge de vertraging in
de postbestelling bereikten
niet alle afdelingsberichten
ons ti.idig. We hielden wel
rekening m e t de vertraging
doch konden niet alle te laat
binnen gekomen berichten
m e e r plaatsen. Voor zover
nog dienstig zullen deze berichten in ons volgend numm e r verschijnen.

SINDS NU 20 JAAR...
Is onze arbeider nummer één ook onze bedrijfsleider!
En wat bijvoor 10 jaar schreef, blijft waar én aktueel...
« Geen moeilijkheid zal voor mij te groot zijn en
geen inspanning te zwaar ! M ' n medewerkers en
ikzelf staan elk ogenblik paraat om U 't beste van
*t beste te bieden. Steeds waren onze prijzen de
laagste
onze prestaties de beste. Zelfs van de
goedkoopste van onze bouwwerken mogen we met
fierheid getuigen dat ze degelijk zijn, modern en
mooi.

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

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

Duizenden kunnen dit u bevestigen...

'<««»s<^

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

Voor niemand is hef een avontuur geworden..;
z i j n voor onze d u i z e n d e n k l i ë n t e n een veilige gids geweest, een b e t r o u w b a r e raadgever e'en eerlijke uitvoerder en een v r i e n d
N i e m a n d is er bekaaid of bedrogen u i t g e k o m e n . Integendeel, de meesten hebben er een schitterende zaak aan gedaan.

NA/IJ

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

Prachtig d o m e i n m e t v i s r i j k e vijvers, 2 5 0 0 0 m ' voor slechts 8 5 0 0 0 0 F
Residentiele villapercelen + 2 0 0 0 m ' van 2 6 0 0 0 0 F af
G l o e d n i e u w e (uxe-appartementen m e t Sauna van slechts 6 0 6 0 0 0 F af
U i t z o n d e r l i j k e villapercelen Brasschaat-Vriesdonk 2 5 m of 12,5m breed
slechts 325 0 0 0 F

5

Mortsel mooie percelen voor m e e s t e r w o n i n g — laatste m o g e l i j k h e d e n
7 m breed slechts 2 4 0 0 0 0 F
6 Kontich b i j A l autosnelwegen en t o c h r u s t i g , percelen voor meesterwon i n g 6 of l O m breed van slechts 170 0 0 0 F af
7 Hoboken K i o s k p l e i n , voor m e e s t e r w o n i n g 6 x 3 0 m nog geen 150 0 0 0 F.
8 Genk: klaar o m fn te stappen p r a c h t i g a p p a r t e m e n t N i e u w b o u w 2 o f
3 slaapkamers van slechts 7 6 0 0 0 0 F af
i n ^ ® " * " '^3'^DOort prestigewoningen m e t 2 siks van slechts 8 5 0 0 0 0 F af
lO Leuven: Residentieel park m e t villapercelen u i t z o n d e r l i j k n a t u u r schoon y/an slechts 2 6 0 0 0 0 F af

U

hoeft

het niet te geloven...

K o m onze realisaties b e k i j k e n ondervraag onze k l i ë n t e n K o m U vergewissen van de geest i n ons bedrijf, de « s p i r i t » Het vak
manschap » de beroepsfierheid ' de organisatie ' U v i n d t er « M o r e Heart ! M o r e brains ! »

Geen stempel, maar cachet !
Geen o n p e r s o o n l i j k e seriebouw » Steeds p r i n s e l i j k e eenvoud » En telkens o p n i e u w voorname s t i j l , k o m f o r t en d e g e l i j k h e i d
een h u u r d e r w e e t d a t te waarderen en betaalt graag w a t méér . . Daarom ook hogere opbrengst en veilige belegging

600 ARBEIDERS... 1001 MOGELIJKHEDEN
ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN
ANTWERPEN
Meir 18
Tel.' r03>31 78.20

Tel.

CENT
Onder bergen 4 3
(09^25 19 23 (09)25 9 4 6 9

GENK
Winterslagstraat 2 2
Tel • ( 0 1 1 ) 5 4 4 42

LEUVEN
Brussehe«tr3;)t 33

Zelfs

«04.

2i>

BRASSa
ZIET
NATUOR

De moderne

tuinkabouter.

ONGET^KID
Waalse assemblee klaagt
Waalse assembleters
Kreisky Oostenrijks kanselier
Dank zij Kreiskyzers
Staking in Brussel - X
Postentatief protest
U.S.-prezident troostte Pompidou
Men heeft imnners Nixonder moeite
Geen informatie-minister
Aziel geweigerd
Dolle Mina's of...
.. Mina habenters
Amerikaanse toltarieven
België gaat het glastig krijgen
Italiaanse stad bedreigd
Pozzuoli op het vuur
Anseele : geen luistertafeis
Wij zijn er toch niet anseeiemaa! gerust in.
Standard verloor
Weinig liefs en leeds

