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Plan Eyskens is bedrog^ zij die het steu
nen zijn bedriegers : de maskers zijn 
gevallen. 

7.0 STEMDEN DE VLAAMSE 
SENATOREN VAN DE KOMMISSIE VOOR DE 
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NA DE STEMMING IN DE SENAATSKOMMISSIE : 

ROTTER DAN DE ROTOPLOSSING 
HERTOGMNEDAL NUMMER TWEE 

_ Het masker is vlug gevallen ! Nauwe
lijks een maand geleden las eerste-mi-
nister Eyskens in het parlement de 
tekst van zijn nieuw plan voor. De voor
bije vier weken werden door de vlaamse 
leden van de meerderheidspartijen ge
vuld met J- -1 dankbaar applaus voor dit 
plan, dat niet alleen België zou vernieu
wen maar op de koop toe nog een grote 
overwinning voor Vlaanderen zou bete
kenen. En deze week zitten we weer 
middenin de oude anti-vlaamse rotboel: 
de grendels komen er. De senaatskom-
missie voor de grondwetsherziening 
heeft beslist, dat een handvol Walen (47 
frankofone kamerleden op het totaal 
van 212...) voortaan iedere verbetering 
Van de nationale taalwetgeving kan te
genhouden. De rassistiscne diskrimina-
tie, die in de grondwet wil doen schrij
ven dat één Waal evenveel waard is als 
drie Vlamingen, heeft gezegevierd. Na
tuurlijk, de kommissie is nog de open
bare vergadering niet. Maar er wordt 
Vlaanderen weinig hoop gelaten ; nadat 
zelfs de voorzitter van de vlaamse 
C.V.P. de taalwetgrendel goedkeurde, 
laat alles voorzien dat straks de vlaam-
•e leden van de meerdei-heid gehoor
zaam naar de grond zullen buigen als 

hen gevraagd wordt, hun eigen drek te 
vreten. 

In het licht van deze evolutie is het 
hoognodig, nog eens een inventaris te 
maken van het plan Eyskens. Wat gaat 
Vlaanderen eigenlijk krijgen en wat 
moet het geven ? 

Vlaanderen krijgt de zogenaamde kul-
turele autonomie, die door sommige 
vlaamse C.V.P.-ers wel eens hoogdra
vend kultureel federalisme wordt ge
noemd. Zelfs het begrip kulturele auto
nomie is echter reeds veel te wijdlopend 
voor de regeling die wordt voorgesteld. 
De uitbouw van de kultuurraden (één 
voor ieder der twee gemeenschappen) 
moet gebeuren bij wet waarvoor een 
bijzondere meerderheid — een opnieuw 
prijsgeven van de demokratische meer
derheid — is vereist. De zeer beperkte 
bevoegdheid van de kultuurraden wordt 
totaal op losse schroeven gezet door het 
feit dat ze niet beschikken over eigen 
financiële middelen : ze blijven terzake 
onderworpen aan de unitaire voogdij en 
ze hebben dan ook niet eens de schijn 
van een werkelijke uitvoeringsmacht. 
Wat ons voorgesteld wordt als kulturele 
autonomie is de karikatuur ervan : dit 
voorstel zou slechjte aanvaardbaar zijn 

als aanloop, als een begin, voor zover er 
geen enkele prijs moet voor betaald 
worden. In zijn huidige vorm, niet vat
baar voor uitbreiding van de bevoegd
heid en betaald met het prijsgeven der 
vlaamse meerderheid, is het een bespot
ting. 

Vlaanderen krijgt te Brussel zoge
naamd de pariteit. Maar in werkeli.ik-
heid is er zelfs geen schijn van pariteit: 
in het kollege van de agglomeratieraad 
komt er hoogstens een pariteit « behal
ve de voorzitter ». Het vergt geen be
toog dat, gelet op het klimaat in de 
hoofdstad, deze voorzitter een franko-
foon of hoogstens een anti-vlaamse « bi-
lingue » zal zijn, wiens houding de 
Vlaamse leden van het kollege definitief 
in de minorizering zal drukken. 

Vlaanderen krijgt de belofte — op ter
mijn en mits « bijzondere meerderheid » 
— dat er een nederlandstalig schoolnet 
te Brussel wordt ingericht. Die belofte 
werd ons ook in 1963 reeds gedaan en er 
is niets van in huis gekomen. Maar zelfs 
in het gunstigste geval (het geval name
lijk dat de vlaamse kultuurkommissie 
te Brussel werkelijk scholen gaat bou
wen), moet daarvoor ten laatste binnen 
de zes jaar de onaanvaardbare prijs be

taald worden van de « liberté du père 
de familie ». De periode van hoogstens 
zes jaar die ons gelaten wordt om de ge
volgen van honderdveertig jaar sistema-
tische verfransing tegen te gaan, kan 
hoogstens volstaan om het vlaams getto 
te Brussel wat gerieflijker in te richten ; 
daarop grendelt de «liberté du père de 
familie» dit getto vlak voorgoed at. 

Er wordt beweerd door de onderda
nige paladijnen van de regering, dat het 
plan Eyskens een vooruitgang is voor 
Vlaanderen. Een vooruitg^g '' In 1963 
stemde Eyskens tegen de taalwet, omdat 
ze voorzag dat de Walen steeds 50 t.h. 
van d° hogere staatsambten zouden 
krijgen. Vandaag is Eyskens eerste-mi-
nister. Niet alleen doet hij geen-poging 
om de regeling, die hij zeven jaar gele
den noodlottig achtte, te veranderen S 
neen : hij schuift definitief de grendel 
op iedere mogelijke verande»ng. 

Mogen we even opsommei? op welke 
gebieden we achteruitboeren tegenover 
de regeling van 1963, die tans zelfs door 
de Hertoginnedalers een « rotoplossing » 
wordt genoemd ? De pariteit in de mi
nisterraad wordt een grondwettelijke 
regeling. De Voerstreek, destijds naar 
Vlaanderen overgeheveld «in ruil» voor 
Komen-Moeskroen, wordt losgemaakt 
van Limburg. De faciliteiten in de rand
gemeenten worden niet afgeschaft, 
maar uitgebreid. De «liberté du père de 
familie» wordt de brusselse taaiimperia
listen incde schoot gegooid, wat het op
geven betekent van een sinds bijna 
veertig j»ar vaststaande verworvenheid 
der vlaamse beweging. 

En in ruil voor al deze « geschenken » 
wordt ons op de koop toe gevraagd, de 
vlaamse demokratische meerderheid 
prijs te geven. Met twee supergrendels 
en met een dozijn kleinere grendeltjes. 

De Vlamingen zouden wel totaal gek 
wezen, wanneer ze hun kop in deze 
strop staken. Wat de Volksunie betreft : 
ze wet de messen om de strop door te 
snijden. 

tvo. 
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TESTBEELDEN 

Zo is het toevallig ook nog 
eens een keer. Het betreft hier 
de testbedden van B.R.T. en 
R.T.B. Het testbeeld van de 
B.R.T. is tweetalig. Het test
beeld van de R.T.B, is eentalig 
Frans. Wie is hier de wetsover
treder ? Wie van onze vertegen
woordigers haakt hier op in ? 

J. B., Schoten 

CHIRURGIE 

Als een chirurg, om het leven 
te redden van zijn patiënt, zich 
ertoe genoopt begint te zien 
hem een bepaald lidmaat af te 
zetten, zal hij alvorens tot am
putatie over te gaan alles in 
het werk stellen om het zieke 
orgaan nog tot nieuw leven te 
roepen. Zo dit niet lukt, zal hij 
de patiënt tot de onafwendtaare 
operatie voorbereiden door 
middel van bloedovertapping, 
toediening van serums e.d.m. 
Maar in geen geval kan worden 
geamputeerd zonder de toe
stemming van de patiënt of 
van diens rechthebbenden. De 
toestemming van het weg te 
snijden orgaan kan best wor
den gemist ! 

POLS... 

en gij 
VIJF ZETELS 

Pol's broodjes z i jn steeds verse 
broodjes met kwal i tei tsbeleg (mar-
t ino - krab - k ip - f i le t américain • 

kaas) 
Voor uw feesten, bals, kermissen, 

vergader ingen 
Specialiteit : recepties, feestmenu's 

(koude schotel) 
Speciale voorwaarden voor 

V U -afdel ingen 
Pyckestraat 39 - 2000 Antwerpen 

Tel. 03/38.04.36 

Laten wij nu even van nabij 
bekijken hoe onze brusselse 
chirurgen te werk gaan. Zij 
maken sinds jaar en dag de or
ganen die ze wensen te ampu
teren ziek, suf en murw. Het 
zijn negen oervlaamse randge
meenten. En de patiënt is nie
mand anders dan ons bloedei
gen Vlaamse vaderland. Mocht 
het amputatie-opzet slagen, dan 
slaan de vroede brusselse chi
rurgen al gauw de hand aan 
nog verder afgelegen « zieke » 
organen. Meteen wordt het dan 
een ketting-amputatie, die het 
leven van Vlaanderen in ge
vaar brengt en ons volk tot he
loten doemt. En de chirurgen, 
alvorens tot operatief ingrijpen 
over te gaan. wachten zich er 
wel voor, de patiënt vooraf
gaandelijk met bloedovertap-
pingen en serums op te knap
pen. Wel integendeel! Zij trach
ten z'n organisme, aan de hand 
van giftige gele, rode en blau
we bloedtransfuzies, zodanig af 
te zwakken dat hij er uiteinde
lijk moet onder bezwijken. 

Weliswaar spartelt patiënt 
Vlaanderen heftig tegen en 
roept luid om eerbiediging van 
zijn zelfbestuur en dit uit naam 
van het volkenrecht, de demo-
kratische vrijheden en het 
recht op evenredige levenskan
sen. Maar om dit krachtig ver
zet van de patiënt bekommeren 
de brusselse chirurgen zich 
niet. Zijn weigering, te worden 
verminkt en geamputeerd, lap
pen ze vierkant aan hun zolen. 

BRILLEN 
KONTAKT-
LENZEN 

rNTEROPTIEK 
' pvba 

Rogiercentrum 34 Brussefl 
F. Veckeinanstr. 106 NOH. 
Koophandelsplein 6 Cent 

Blansfloerlaan 28 
Antwerpen 

Hovenierstraat 9 Aalst 

Volledige terugbetaling 
van alle ziekenfondsen. 
LEDEN 2 0 % KORTING 

Telefoon : 
(02)18.78.44 
(053)288.70 

WIJ-LEZERS VRAGEN Bl| HUN OPTICIEN 

Brilmonturen 
Invoerder» : VANDERBRUGGEN & C', Provinciestraat 95, ANTWERPEN 

TEL (03)36.12.94 - Opticien» ; Vraagt het bezoek van onz* 
vertegenwoordiger I 

Daarentegen eisen ze volledige 
medezeggingschap op voor de 
te amputeren organen ! Kan 
het wel mooier en... tragischer? 

J.H., Gent. 

BRUSSEL 

In Jette werd onlangs de 
start gegeven van de wieler
wedstrijd Jette-Opwijk. De ren
ners mochten de was- en kleed-
plaats van de plaatselijke voet-
balklub gebruiken. 

Toen we ter plaatse kwamen 
en men hoorde dat we Vlamin
gen waren, werd ons de toe
gang tot de plaatsen geweigerd 
wegens plaatsgebrek. Enkele 
ogenblikken later kwamen er 
enkele franssprekenden en die 
werden prompt binnengelaten. 
Wij waren genoodzaakt enkele 
herbergen te gaan opzoeken en 
ons daar te behelpen. Moest er 
in Amerika of Zuid-Afrika zo
iets gebeuren, men zou te Brus
sel onmiddellijk protesteren ! 
Maar in onze hoofdstad tegen
over de Vlamingen vindt men 
het normaal. 

Hoelang zal men ons nog pes
ten in deze van oudsher Vlaam
se stad ? 

Ik heb er de tijd voor afge
nomen om de peilingen van 
I.N.R.A. grondig in te zien en 
ben tot het besluit gekomen 
dat er een ware schat van pro-
pagandawaarden in steekt voor 
de V.U. en de aanstaande ver
kiezingen. 

Aan de hand van de gegevens 
verstrekt door voornoemde pei
lingen, heb ik berekend (ik on
derlijn : berekend) dat de V.U. 
in Oostende vijf zetels zal heb
ben bij de gemeenteverkiezin
gen, met als bijzonderste ge
volgtrekkingen dat het rood
gele schepenkollege zijn meer
derheid verliest en dat voor J. 
Piers volgende alternatieve wet 
wordt : de V.U. in zijn schepen
kollege opnemen of zijn sjerp 
afstaan aan de P.V.V. ; dat voor 
de V.U. de mogelijkheid bestaat 
om met de P.V.V. een meerder
heid te vormen. 

Deze 5 zetels voor de V.U. (in 
1964 maar een) schijnen het 
zotte te benaderen, maar steu
nen rekenkundig op 15 % van 
de kiezers die op eigen beurt 
berekend werden met de opi
niepeilingen voornoemd. En 
zijn die 15 % van de kiezers die 
in oktober a.s. voor de V.U. 
zullen stemmen dan zo « zot », 
als men nagaat dat de V.U. in 
het kanton Oostende in 1965 
reeds 12 % der stemmen be
kwam ? 

T.J.. Oostende. 

GEZOND EN OUD 

onbekenden, der naamloze 
sportbeoefenaars op leeftijd. 

Want wie spreekt er nog over 
een meneer van 50 jaar die nog 
aktief aan sport doet ! Dat 
moet toch gevaarlijk zijn... 
zelfs als hij drie tot vier maal 
per week oefent, een uur aan 
een stuk lopend door bos en 
beemd, weer of geen weer. Laat 
mij u dan mededelen dat ik 
precies zoals honderden ande
ren in Nederland, Duitsland, 
Zweden, Tsjechoslovakije, En
geland, Oostenrijk, Zwitser
land en noem maar op, niet al
leen nog regelmatig drie tol 
vier uur per week loop, maat 
bovendien om de 14 dagen aan 
wedstrijden over tien kilometei 
en meer deelneem... 

Of dat bevorderlijk is voor d« 
gezondheid ? Ik geloof van wei 
alleen in ons land is men op dat 
stuk nog wat achterlijk en zou 
men het nooit meemaken dat 
in een wedstrijd met pak weg 
tweehonderd deelnemers van 
meer dan 40 jaar over tien km. 
er bvb. acht artsen meelopen 1 
Dat maakten we nochtans meé 
in West-Duitsland, in 1969 t« 
Bensberg. 

We zouden zo kunnen verdei 
gaan en u onderhouden over de 
gunstige behandeling van hart» 
infarkten door sportbeoefening, 
aangepast aan iedere patiënt. 

Maar ik zei u reeds : ik ben 
geen arts en kan mij enkel 
steunen op kommentaren en 
teksten en gesprekken die ik 
regelmatig met duitse en ne-
derlandse artsen voer, waar 
men wél met voorbeelden kan 
uitpakken om hun vizie te sta
ven als de juiste. 

J.d.B., Schoten. 

G.L., Aalst. 

Sta me toe als 50-jarige sport
beoefenaar even uw aandacht 
te vragen. Neen, ik ben geen 
sportarts, heb en had nooit de 
verwaandheid mezelf als een 
vedette te beschouwen en zou 
dus best kunnen doorgaan als 
een mannetje uit het leger der 

De redaktle draagt seen ver» 
antwoordelijkhefd voor de In
houd der gfepubliceerde lezers-
brieven. Ze behoudt zfch het 
recht van keuze en Inkorting 
voor. Over de lezersbrleven 
wordt geen briefwisseling ge 
voerd 

van de redaktie 

i u : f , 
Brussel, I^ maart I 70. 

Betr.: parlof oon en 5&-
Sinds we in ons nieuw redaktie-rantoor zitten op 

één hoog en droog bevinden we ons or een resoe'-;-
tabele afstand van "den huro" van de drakkerij , 
waar ook bezoekers voor 'WIJ" eerst terechtko-.ien. 
3ij wijze van spreken antichasibreren ze daar t o t 
ie-̂ .and van "van voor en van beneden" ons is komen 
verwittigen. Dat is SOT.S lastig en omslachtig en 
daarom i s nu de parlofoon ten tonele verschenen: 
een gr i jze doos met een rode knop, die de "Michel" 
- een echt br jsse ls ketje - i s komen "placeren" 
met de nodige tweetalige kommentaar en uitleg. 
Fr zijn scher-^e, hoog pi l 'ende en barbaarse 

geluiden u i t de doos gekomen. Bij wijze van t e s t 
werden er vat l ief ta l l igheden tussen de twee 
"burchten" uitgewisseld, maar nu i s de spreekdoos 
ingeburgerd. Fn zijn we op de redaktie een l a -
waaibron r i j ke r , f e i t e l i j k in tegenste l l ing met 
ons streven naar een "leefbare wereld" en dus 
in stri-id met ons eigen Dartijorogra.m.ma... 
Maar het kan niet anders in deze kom.munikatie-

wereld, al hebben we liever de sch-iif, die in het 
raam tus'sen de redaktie en het atelier werd aan
gebracht om de te lezen proeven door te schuiven, 
maar waardoor bi j t i jd en wijle een of andere 
gast van het a t e l i e r het hoofd steekt met een 
vraag o\''er een of andere korrektie of wat dan ook 
over het invormen van het blad en de honderd en 
een andere dingen die hier om het hoekje komen 
kijken. De schuif mag dan 'ouderwets'zijn, ze i s 
zoveel menselijker dan die stemvervormende schreeuw-
le l i jkerd van een pari of oon. VV̂^ 



Buitengewoon Onderwijs ( 1 ) 

stellingen 

voor 

schoolpokt 
(red.) De « kommunauta i re proble

men » kunnen niet beletten dat de twee 
regeringsspitsboeven tot hun oude lief-
dp van de schoolstrijd terug keren. 

i e t Buitengewoon Onderwijs is be
stemd voor lichamelijk of geestelijk ge-
handikapte kinderen. Het is duidelijk 
dat het alle leeftijden bestrijkt, niet 
kan aanleunen bij het lager onderwijs 
en dat het speciale zware problemen 
oproept. Als dusdanig werd het Buiten
gewoon Onderwijs (evenals het Kunst
onderwijs) niet onsenomen in de rege
lingen van het schoolpakt. 

Vanuit de kristelijke karitas is de kon-
fessionele inspanning ervoor biezonder 
groot, maar anderzijds verdient het de 
aandacht dat onkerkelijke ouders gehan-
dikapte kinderen niet aan konfe<?sionele 
in=;telHngen willen toevertrouwen 

^''anwege de grotere kosten van dit 
onderwijs wordt principieel aanvaard, 
da t de toelagen voor Buitengewoon On
derwijs hoger moeten liggen dan de toe
lagen voor gewone werking«;kosten Zij 
lig sen hoger • 

"^'er komt het eerste aapje uit de 
mouw. Doortrapt zakelijk aangelegde 
konfessionele instanties hebben zich 
door deze Hogere werkine<=ko<:ten laten 
bekoren. Het aantal « gehandikapte » 
kinderen is dus aanzienliik geworden. 
Het is in sommige gevallen niet on
winstgevend klassen, afdelingen of scho
len voor gehandikapten te bevolken El
ders zitten zij in zwarte armoede. Het 
is dus zeer de vraag of men altijd de 
gehandikapten wil dienen of er op ver
dienen. Het is ook de vraag of er voor 
bepaalde soorten gehandikapten nu 
reeds niet te veel instellingen bestaan. 
Het is nog de vraag of alle instellingen 
wel op peil zijn. Het is weer een andere 
vraag of men « kinderen met nedago-
gische moeilijkheden » zonder meer als 
mentaa l gehandikapten moet afzonde
ren en afschrijven. 

Anderzins steekt het de ogen uit dat 
de bedragen voor werkingskosten voor
zien in het wetsontwerp Vermeylen-
Dubois, veel te laas zijn voor goede ge-
handikaptenzorg. De C.V.P -ministers 
hebben in lagere toelagen toegestemd 
dan voorzien door Grootjans-Toussaint, 
op voorwaarde dat er van rijkswege 

weinig zou gedaan worden voor neut ra le 
instellingen. 

Dus een oplossing ten koste van de 
gehandikapten Nu heeft de C.V.P. zich 
hervat, wellicht onder m t e m e druk, n 
eist hogere werkingskosten. Met haar 
amendementen kwam zij echter vier 
dagen na de amendementen van de V.U. 
binnen. Mits hogere werkingskosten wil 
de C.V.P. een dikke peulschil goed'ïtem-
men voor de oprichting van neut ra le 
rijksinstellingen. Zij kan er echter de 
noodzakelijkheid van betwisten doo^ te 
wijzen op het bestaande aantal officiële 
instellingen. Onder deze officiële instel
lingen of afdelingen zijn er een aantal 
in feite « katoliek ». Van daar de ru-^'e 
over de benaming « officieel » of « neu-
rtaal », « vrij » of « konfessioneel ^ 

Behoudens de heibel over de wer
kingskosten is er de kwestie van toelsi-
gen voor bouwkosten. De CV.P . ei<!t 
financiële faciliteiten voor scholenbouw 
Natuurli jk is dat een middel om ?»=« 
voorgaande te scheppen, wanneer straks 
de betoelaging van de scholenbouw bij 
de schoolpaktbesprekingen op de prop
pen komt. 

Buitengewoon Onderwijs ( 2 ) 

groen licht 
en 
ja-knikkers 
(red.) Volksnationaal gezien is het 

duidelijk dat de gehandikapten een bij 
zondere aandacht verdienen. Zij worden 
in België schromelijk verwaarloosd Wat 
men er voor doet (of • me t voor doet» 
is onwaardig van onze welvaartstaat . 
Even duidelijk is, dat de financiële in
spanning van de gemeenschap niet mag 
afgewenteld worden om klerikale kas
sen te spijzigen en nog minder om aan 
antiklerikale oprispingen voldoening te 
schenken. 

Volksnationaal gezien heeft de Volks
unie dan ook haar oplossing op zak, die 
in een lijvig kahier van amendementen 
door senator van Haegendoren werd ter 
tafel gelegd in de betrokken senaats
kommissie. 

Ten eerste : uitbouw van een weten
schappelijke begeleiding van de gehan-
dikapten-zorg Ten tweede • aan7ienlij-
ke verhoging van de toelagen voor wer
kingskosten aan de vrije instellingen 
Hiermede gepaard echter ten derde een 

Nog altijd strijd om « de schone ziel vanhet Mnd »... 

doelmatig rijkstoezicht om alle misbrui 
ken te vermijden. 

De « toelagen » voor scholenbouw 
stellen een probleem dat in dit geval 
niet anders ligt dan bi] de gewone scho 
lenbouw. De eisen van de C V P zijn 
zuiver principieel gezien niet zonder 
meer af te wijzen maar zij zijn ook 
weer onaanvaardbaar indien men de 
belastingbetaler geen stevige vinger in 
de pap geeft om alle misbruiken te ver
mijden Uit de tien miljoen die men 
« zo maar » krijgt voor scholenbouw 
moet men via de aannemer geen 1/2 
miljoen kunnen overhevelen in een dui
stere kas 

Een niet mindere kwestie is de wedde 
van de leerkrachten in het Bijzonder 
Onderwijs. 

Zij zijn onderbetaald en hun prestaties 
zijn zwaarder Daar het te vrezen is dat 
de nieuwe wet niet tijdig tot stand 
komt. heeft senator van Hapgendor^n 
een urgentie-voorstel ingediend e r t o e 
strekkend om alvast voor het schooljaar 
1969 1970 alle leerkrachten een nremie 

van 20 % op hun huidige wedde toe te 
kennen, met de hoop dat de zaken in or
de komen voor het schooljaar 1970-1971. 

BIJ heel deze kwestie -tuit het tegen 
de borst dat het parlement er alleen toe 
dient om « ja » te knikken nadat een 
niet-parlementaire mstantie de sr^ool-
pakt-kommissie het groen licht geeft. 
Deze « kommissie » vertegenwoordigt 
noch de natie noch alle nartiion noch 
de belastmg'=;plichtigen 

Uiteindeliik en in beginsei toont de 
C V P -B S P ruzie ons aan dat de ver
zuiling, door het schoolpakt bevestigd, 
niet tot het ware n'uralisme kan leiden 
a h beginsel van nationale samenhorig
heid Het schoolnakt was m 1958 een 
daad van staatsman=fV^qp Tn IQvn i= het 
echter voorbiigestreefd 

Hopelijk 7al de inbrena van de Volks
unie er toe büdra gen in een gezond 
Vlaanderen het onderwii^probleem op 
te lossen of in nieuwe kanalen te leiHen. 
N'rfar Drak+i=;ch verwezeninVbaar nlnra-
lisme kan alleen het konsekwente volks-
nationalisme de weg effenen. 

Bijna ieder onbevooroordeeld 
waarnemer heeft bij het bijeen
roepen van de sociaal-ekonomische 
konferentie de bedenking ge
maakt , dat deze improvizatie er 
s t r ikt genomen niet nodig was en 
alleen moest dienen om het geha
vend sindikale blazoen wat bij te 
werken en in zekere zin ook dat 
van de regering Evskens. De reeks 
zogenaamde wilde stakingen en 
Toora! de l imburgse mijnstaking 
hadden de breuk tussen sindikale 
bazis en sindikale leiding op ont
stellende wijze aan het licht ge
bracht 

De tweede en laatste ronde van 
de sociaal-ekonomische konferen
tie heeft niets anders dan deze 
eerste vaststelling bevestigd Be
halve enkele konkrete en als vol
lediger dan ze werkelijk ziin voor
gestelde sociale maatregelen wor
den mooie beginselen afgekondigd, 
die vaag genoeg geformuleerd zijn 
om later met een t raag temno van 
verwezenlflking genoegen te knn-
nen nemen. Weliswaar verwijst 
men in sindikale kringen naar he t 
feit dat deze vaagheid verant
woord is, vermits het om besinse-
len gaat die slechts bij wet kon
krete toepassing zullen verkrijgen. 
De toekomst zal ons leren of dit 
sindikaal optimisme gewettigd is. 

GEWAARBORGD 
MAANDLOON 

Reeds aan de kommentaar , tos
sen de twee ronden in, van de 
nieuwe voorzitter van het Ver
bond der Belgische Nijverheid, de 
Vlaming Provoost die in moeilijke 
omstandigheden de heer ' -e Staer-
cke opvolgde, kon men voorzien 
dat de «pi ramide van sin«'ikale 
eisen » niet door de patroons zon 
aanvaard worden. Er kon met na
me geen sprake zijn van een zoge

naamd derde loket, waarmee so
ciale voorzieningen bedoeld zijn 
die de patroons onverwezen
lijkbaar achten op korte termiin. 
Men heeft dan ook de apnel in 
twee gesneden en de s ind 'katen 
enkele «paradepaarden» toege
staan, waarvan we overigens zeke
re pozitieve kanten niet willen 
ontkennen. 

wordt een bijzondere waakzaam
heid inzake prijzenbeleid aange
kondigd. De vraag moet gesteld, in 
hoever men dat kan «ïamenriimen 
met de klaurule die door de vak
bonden werd afgedwonsfen hii_ «ie 
passus over de koH"k< îe->'p flrhei<1s-
overeenkomst. Deze klauzule 
houdt in dat de kollektieve ar
beidsovereenkomst moet herzien 

BEROEPSHALVE BEKEKEN 
Maar van een volledig gewaar

borgd maandloon voor de arbei
ders is er alsnog een sprake Er 
is alleen gewaarborgd maandloon 
<en dan voor 80 '-> voor arbeiders 
to geval van ziekte, de eerste week 
volledig door de patroon te dra
gen, van de tweede week af door 
de ziekenfondsen (60 %) en door 
de werkgever (20 % ) . Al dadelijk 
valt hier de stijgende invloed van 
de ziekenfondsen on. die aan dit 
gewaarborgd maandloon via hun 
kommissie een goede zaak zullen 
doen en wier reeds stevige greep 
op het sociaal-ekonomische bestel 
daardoor nog groter wordt. Het 
demagogisch gescherm met dit zo
gezegd gewaarborgd maandloon is 
intussen duidelijk, zoals s t raks 
even lustig aan demagogie zal ge
daan worden met de — op zich 
«elf welkome — verhoging der 
pensioenen en kinderbijslasren, 
mogelijk gemaakt door de tans ge-
konsakreerde R.M.Z.-afboudineen 
op het betaald verlof der arbei
ders, die In niet geringe mate de 
sociale vooruitgang blijven mede-
financieren 

PRIJZENBELEID 
In een der vijftien punten van 

de afgekondigde programmatic 

worden bij het intreden van een 
onverwachte wijziging in de so
ciaal-ekonomische konJunktuur. 
Een dergelijke herziening heeft 
ui teraard een weerslag rn de nrij-
zen. Wie zal nu uitmaken wanneer 
er een wiizieing is ingetreden in 
de sociaal-ekonomische ^oniimk-
t u u r ? Waar is de neutrale instan
tie die «laarvoor kan instaan ? Er 
Is in elk geval tegenstriWieheid 
tussen beide nunten fon^eker ge
worden kollektieve arbeidsover
eenkomst en een als stevieer voor
gesteld prijzenbeleid). wat meteen 
nog eens het improvizatorisch ka-
rakt van deze arbe'dskonferen-
tie onderstreept 

Een andere paradoks Is ten 
slotte het feit dat de nieuwe socia
le voorzieningen meer zullen kos
ten dan de dnor de limburgse sta
kers gevraasrde Xü % loonsverho
ging, stekinff die voor de in paniek 
geraakte vakbonden de onmiddel-
lüke aanleiding was tot het eisen 
van de sociaal-ekonomische konfe
rentie. 

VERDIEPING EN VERRUIMING 
Een punt dat tot veler verbazing 

In de reeks van de vijftien beslui
ten van deze arbeidskonferentie 

prijkt betreft de informatie. Het 
luidt als volgt : «De informatie-
media speciaal radio en televizie 
moeten hun ekonnmisch en socia
le informatie verdienen en ver 
ru imen» Wie de sinfü^ale aan 
vallen on raflio jn tv hee** •">' " ' ' " ' 
naar aanleifiJne van de limburs'se 
miinstakin? en wie de biina siste-
mati^che so'''!»"'-"tiociic kritiek on 
't gebrek aan ohi'»ktipve informa
tie in heide media hoort mikt bij 
het lezen van een deree 'ük K««:>"if 
onraad De oh'-'- '- '- '+eit van radin 
en tv in de vonrbile «Acial*» kon-
flikten is de arevpetiede oolitieke 
en sindikale machtpn niet naar de 
zin We kunnen noff wiet nagaan 
nrt welke wüze ze TUI'PO noeen 
deze informatiemedia dipn<=thaar-
der te maken aan het bestel maar 
het is 7Pker dat ze. tans <rpwanend 
met voornoemd besluit een noaring 
in die r icbtine zullen doen De lap
sus van Aehüle van Acker over 
een « Pronarandaminister ium » 
dus over geleide informatie ver
raadde de sinds lang gekoesterde 
ver 'aneens der horzen om het in
vloedrijk luister- e r kükmedinm 
nog meer naar hun hand te zet
ten. De verwiiderine van «Vlaams-
nationale GeHachte» was reedc een 
voorbeeld van nieuws- en opinie-
diskriminatie We zullen du« da
nig op onze hoede moeten ziin 
voor de pogingeti om de ooenbare 
mening in een steefls penziiiUper 
richting te beïnvloeden Romoedi-
gend in dit verband is wel de bon
ding var de ra'lio -n 'v inornalis-
ten. de zich insnanden om hnn fre-
latieve) vriiheid te bewaren Al
leen wanneer de onenbare mening 
hen in hun verzet zal stennen be
staat er een kans on vrüwaring 
van een minimum aan ahicktivi-
teit in het luister en küknipnws 
Men kan er van op aan dat deze 
steun broodnodig zal ziin ' 
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I E.R.A. maakt balans op 

een 

instelling 

die 
• • er zijn mag 

(aco) In de provincie Antwerpen be
staan tans 24 industrieterreinen. Er 
hebben zich daar reeds 204 bedrijven ge
vestigd. Ze bieden werk aan 45.000 per
sonen en in vaste aktiva is er 60 miljard 
fr geïnvesteerd. 

Dat werd maandag meegedeeld tij
dens de algemene vergadering van de 
Ekonomische Raad van de Provincie 
Antwerpen (E.R.A.) waarop het woord 
gevoerd is door de direkteur dr Jos Du-
pré en de voorzitter, goeverneur Kins-
bergen. 

Er kan nu geen twijfel meer over be
staan dat de E.R.A. zijn taak klaar on
derkend heeft en dat zijn werking doel
matig is. Hij heeft zich sedert zijn akti-
vering in 1967 vooral toegelegd op wat 
men met een moderne term « begelei
ding » van nieuwe industriële vestiging
en noemt. 

Hiermee wordt o.m. bedoeld dat de 
E.R.A. een volledige kataloog van vesti-
gingsmogelijkheden op het grondge
bied van de provincie Antwerpen kan 
voorleggen aan elke ondernemer die 
zulks verlangt. Tevens ligt van elke 
vestigingsmogelijkheid een konkrete be
schrijving voor, en is het E.R.A.-perso 
neel in staat de belanghebbende volledig 
in te wijden in de juridische, bestuur
lijke en financiële beschikkingen die in 
de expansiewetgeving voorzien zijn. 

Zonder dit opzettelijk te willen, is het 
promotie- en expansiewerk van de 
E.R.A. hoofdzakelijk gericht op de indus
trieterreinen. In de onmiddellijke toe
komst wordt veel verwacht van de ves-
tigingsmogelijkheden die hun oorsprong 
zullen vinden langs het verbeterde ka
naal Brussel-Willebroek, dat dan toe
gankelijk zal zijn gemaakt voor duw-
konvooien van 9000 ton. 

Aldus kan een nieuwe aantrekkings
pool ontstaan voor industrieën, vooral 
als ook de E-10 zal voltooid zijn. Voor 
de Rupelstreek, die een voorbeeld is van 
een industrieel problemengebied — en 
waar o.m. 140 ha. kleiputten moeten ge
vuld worden — kan dit nieuwe perspek-
tieven openen 

Nog een andere verdienste van de 
E.R.A. lijkt ons de manier te zijn waar
op hij zich heeft ingeschakeld in de ver
schillende epizodes van het nationaal 
havenbeleid. 

Het is een openbaar geheim dat het 
overwicht van de havenbelangen in 
Antwerpen zo groot is, dat het geen 
lichte taak is voor een tamelijk nieuw 
welvaartsorganisme als de E.R.A. om 
zich als een volwaardige instelling te 

doen aanvaarden door de gevestigde 
groeperingen en instellingen. De E.R.A. 
heeft zich niettemin harmonisch inge
schakeld bij de bevestigde aktie-instru-
menten. 

Hierbij heeft de overweging een rol 
gespeeld dat andere, met de E.R.A. ver
gelijkbare organismen eveneens in de 
havenpolitiek aktief geworden waren. 
De Ekonomische Raad van West-Vlaan-
deren schreef de nationale havenproble-
matiek op zijn agenda. Toen bleek het 
ook voor de antwerpse havenbelangen 
nuttig dat op dat welbepaald aktieni-
veau ook een antwerps welvaartsorga
nisme lijk de E.R.A. kon ingeschakeld 
worden. 

In zover het van de Volksunie afhangt 
mag men erop rekenen dat met alle 
krachten zal geijverd worden voor de 
verdere ontplooiing van de niet-partij-
politiek gebonden E.R.A. waarin werk 
verricht wordt voor de hele provincie. 
De werking ervan wordt verlengd en ge-
intensifieerd door de tans reeds bestaan
de en wellicht andere, nog op te richten 
interkommunale ontwikkelingsmaat
schappijen. 

• Brusselse koncentratie ( 1 ) 

verheugende 
en 
bedenkelijke 
feiten 
(aco) Vlamingen die het januarinum

mer van het « Statistisch Bulletin » ter 
hand nemen — het is het meest recente 
nummer dat dit jaar van de pers kwam 
— zullen aangenaam verrast zijn als ze 
vaststellen dat enkele belangwekkende 
statistische reeksen, onder meer het 
aantal oprichtingen van vennootschap
pen op aandelen, gesplitst werden vol
gens taaistreek. 

Zo kan men o.m. een verheugend, en 
tegelijkertijd een bedenkelijk ekono-
misch verschijnsel vaststellen : de eko
nomische levenskracht van Vlaanderen 
blijkt uit het aantal nieuw opgerichte 
vennootschappen. Dat aantal is veel ho-

j ger dan in Wallonië. Maar anderzijds 
neemt de koncentratie van het vennoot-
schapsleven in het Brusselse nog toe. 
Daaraan hebben de tonnen krantenge-
schrijf over decentralizatie nog niets 
veranderd. 

Een paar voorbeelden zullen voldoen
de zijn om dit toe te lichten. In 1968 
werden in België 705 nieuwe vennoot
schappen op aandelen opgericht, waar
van 254 in het nederlandse taalgebied, 
125 in Wallonië ,en 326 in wat in de sta
tistiek « Brussel-Hoofdstad » heet. 

Hetzelfde beeld van ekonomische vi
taliteit in Vlaanderen, en van overdre
ven koncentratie te Brussel geeft de 
statistiek van de uitgiften van aandelen 

door de vennootschappen, tijdens het
zelfde jaar 1968. 

De totale netto-uitgiften bedroegen 
nominaal in Vlaanderen 21.060 miljoen 
fr, in Wallonië 5.644 miljoen fr en in 
Brussel 22.324 miljoen fr. 

Men mag uit deze statistiek geen 
overijlde besluiten trekken. Men zou 
dienen na te gaan van welke orde van 
grootte die nieuwe oprichtingen zijn, en 
in welke bedrijfstak ze thuis horen. 

Brusselse koncentratie ( 2 ) 

hoe 

de olievlek 

kan verdund 

worden 
(aco) Bij de nieuwe, in Brussel opge-

richtte vennootschappen is het aantal 
groothandelsondememingen biezonder 
hoog. De uitbreiding van de tertiaire 
sektor is een van de meest opvallende 
trekken van de brusselse ekonomie. 

Verder mag men niet uit het oog ver
liezen dat Vlaanderen nog geen moder
ne ekonomische struktuur heeft, indien 
het alleen een gebied van zeer talrijke 
kleine en middelgrote ondernemingen 
zou worden. De zeer grote moderne in
dustriële ondernemingen, behorend tot 
expansieve nieuwe sektoren en met een 
hoge graad van « know how » moeten de 
kroon zijn op de stoffelijke en geeste
lijke ontvoogding van ons volk, bene
vens natuurlijk de door de natuur be
paalde bedrijvigheden inzake scheep
vaart en haven. 

Wat de overdreven koncentratie in 
Brussel betreft, dienen we te reageren 
via de wetgevende macht. 

Ondernemingen waarvan het bedrij-
vigheidsgebied (of het voornaamste be-
drijvigheidsgebied) niet te Brussel ligt, 
zou men langs wettelijke weg moeten 
dwingen om nun zetel dèar te vestigen 
waar ze hun exploitatie hebben. 

Dat is niet zo maar een pedante eis, 
ingegeven door louter taaimotieven. 
Door de plaats waar ze gevestigd zijn, 
brengen de vennootschappen een speci
fieke bedrijvigheid mee voor de admi
nistratie, het gerecht, de notarissen- en 
advokatenkantoren, het bank- en finan
ciewezen, enz., enz. 

Ga maar eens na welke stimulans er 
uitgaat van het vennootschapsleven, en 
ge zult verbaasd zijn hoe veelzijdig die 
werking is. Hier ligt een geschikt mid
del om een verschuiving te bewerken in 
de uitoefening van ekonomische en so
ciale machten die traditioneel in handen 
zitten van de vijanden van ons volk. 

Dat het voor de oplossing van het 
brussels vraagstuk noodzakelijk is dat 
we ons ook op die manier verweren, 
hoeft wel geen nader betoog.., 

IN MEMORIAM 

GEERT DEMAN 
Gemeenteraadslid Pittem, provin
cieraadslid W.-Vlaanderen, oud-
arr. voorzitter Roeselare-Tielt, se
nator-opvolger. 

Op de late avond, van verleden 
zaterdag verliet Geert Deman ons 
in alle stilte. Zijn gouden hart — 
dat soms een zwak hart is — was 
gebroken, kapotgewerkt. 

We staan er verweesd en hul
peloos bij te kijken en denken 
vooral aan hen die achterblijven 
en hem niet konden missen : zijn 
kranige echtgenote met haar vier 
kinderen, zijn familie, zijn dorps
genoten die in de meest moeilijke 
uren steeds op hem beroep konden 
doen, zijn bedrijf waarvan hij de 
draaischrijf en de motor was. 

Wellicht onbewust had hij de 
uitspraak van Willem de Zwijger 
tot de zijne gemaakt: « Het is niet 
nodig te hopen om te ondernemen, 
noch te slagen om te volharden». 
Meer dan tien jaar stond hij in 
het arrondissement en vooral in 
het Tieltse samen op de bres met 
de vechters van het eerste uur, om 
de Volksunie uit te bouwen en 

armslag te bezorgen, ook al had de 
ongenadige repressie zelfs hem 
niet gespaard. 

Zijn volkse dienstbaarheid werd 
bij de gemeenteverkiezingen van 
1964 door de kiezers onderstreept, 
toen ze hem naar de gemeenteraad 
stuurden en hem in 1965 een pro
vinciaal mandaat opdroegen. Hij 
wist dat adel verplicht en dat een 
politiek mandaat geen erepost is.. 

Hij stond tussen zijn mensen,' 
niet er boven. Hij was principieel 
in zijn gedragingen, doch het poli
tiek sektarisme was hem vreemd. 
Na een zware dag administratief 
werk in zijn bedrijf, waar hij be
stuurder was, konden zijn onder
geschikten hem 's nachts steeds 
bereiken om technische misslagen 
op te lossen en veelal liep hij na 
lokale of arrondissementele partij-
ver^gaderingen nog eens in het be
drijf binnen, om te zien of alles 
rond draaide. Na een dag bureel-
werk stond zijn persoonlijk bureel 
thuis steeds open voor mensen die 
in sociale nood verkeerden en het 
was hem niet te min, in dringen
de gevallen zelf de mensen thuis 

te bezoeken. Men vond hem als 
voorzitter of bestuurslid van tal
rijke plaatselijke verenigingen 
voor volksontspanning of volksop
voeding, steeds bereid, bezielend 
met raad en vooral met daad bij 
te springen. 

Hij was vergroeid met de kleine 
man uit zijn omgeving. Bevelen 
gaf hij niet, doch voerde het werk 
samen met zijn mensen uit, zowel 
in het bedrijf als in de politiek. 
Zijn aanwezigheid op de wekelijk
se werf tochten met sWIJ» was 
voor hem vanzelfsprekend. 

Zijn politieke aspiraties maakte 
hij ondergeschikt aan het alge
meen belang. Hij was de eerste, 
die als kaderlid en arr. voorzitter 
bij de verkiezingen van 1968 plaats 
ruimde voor 'n vernieuwingskan
didaat op de senaatslijst, omdat hij 
besefte dat iedereen de rol moet 
spelen die hem best past. Zijn rol 
als mandataris heeft hij gespeeld 
met overgave, toewijding en ernst, 
met de volkse toon, die hem eigen 
was. Als vader van vier kinderen 
hield hij de ogen niet gesloten 
voor de eenzaamheid van ouder
loze kinderen. Samen met zijn 
vrouw voedde hij meerdere pleeg
kinderen op. 

Aan allen, die op hem steunden 
en hem diep zullen missen, in het 
bijzonder zijn echtgenote en fami
lie, bieden Volksunie en redaktie 
hun oprechte deelneming. 

Mik Babyion 

We hebben een boompje geplant. 
Verleden zaterdag. In het minuskule 
stadstuintje-met-zwarte-grond 
achter het V.V.-sekretariaat. 
Geassisteerd door Wim Jorissen, die 
in zijn haspengouwse boerenhanden 
spuwde en te keer ging alsof het 
gold, de unitaire staat twee meter 
beneden het maaiveld (zoals 
Openbare Werken dat noemt) te 
begraven. Een minuskuul boompje, 
dat nooit bij machte zal zijn om 
met amechtige worteltjes en 
spichtig groen de funktie van pomp 
en long te vervullen. 
We hebben onze goede wil getoond, 
maar we peilen met een eerder 
somber geestesoog de ongelijke 
strijd tussen het boompje en de 
kreupele leefbaarheid van Brussel-1. 
Thuis planten we niks. Anderhalf 
dozijn jaar geleden hebben we veel 
moed en weinig centen bijeenge-
gooid om te bouwen. Middenin een 
tuin. Met berken, dennen, eikebo-
men, lijsterbes en noem maar op. 
Nadat ze geplant waren, stonden 
ze zo dun in het pasgezaaide 
grasveld, dat we nog maar een halve 
vrachtwagen van bij de boomkwe
ker lieten komen. Vandaag leven we 
in een der laatste oerwouden van 
de gematigde klimaatgordel. De 
dennen zijn onwrikbaar in mekaar 
gegroeid en vechten zich bruine 
takken tegen mekaar. De berken 
zitten in de draden en dat kan 
iedereen merken die op een 
winderige dag met ons wil 
telefoneren. De lijsterbes is van 
tussen de dennen omhoog geschoten 
naar het licht : een lange, spichtige 
nar die op een mager lijf de 
wankele zotskap van zijn bloemen 
en daarna zijn bessen torst. De eik 
heeft gedaan, wat van iedere eik 
mag worden verwacht : hij heeft 
forse takken uitgestoken naar de 
opdringers rondom hem en hij is 
er in geslaagd, een behoorlijke 
levensruimte te veroveren. 
We zouden nodig moeten rooien. 
Maar in het halfduister onder de 
dennen hebben de vogels een loop- -^ 
pad gemaakt. In de eik zitten 
twee nesten. Een paar maanden 
geleden, toen we voor een tv-uit-
zending kerstballen op een dennetak 
moesten kapotgooien, ontdekten 
we het zoveelste onbekende — 
want door het oerwoud beschermde 
— nest van onze tuin, precies in 
de den die we voor het figuratie
rolletje hadden uitgekozen, ^n het 
scharhout achter het huis leeft er 
een komplete egelfamilie. Een 
koninklijke fazant wandelt soms 
onder het keukenraam door, op 
drie meter van de pruttelende pot 
waarin hij zou kunnen belanden 
als we hem niet zo mooi vonden. 
Deze winter kwam een muishond 
een halve voormiddag aan de 
terrastrap spelen. Wie ziet er nog 
muishondjes anno 1970, wie heeft 
er ooit eentje gezien behalve 
dan misschien in de ondeelbare 
sekonde dat het achter een boom 
wegflitst, wie beleeft nog nachten 
die gevuld zijn met de iele 
basgeluidjes ? Vorige zomer 
broedde een grasmus op een halve 
meter van het raam. 
Winterkoninkjes, roodborstjes, 
goudvinken, veel spreeuwen en 
bosduiven en merels waarvan er 
één sinds twee jaar met een 
halflamme vleugel rondhuppelt i 
hoe zouden we in godsnaam 
kunnen rooien ? 

Ons huis in zijn oerwoud : het heeft 
geen stukken van mensen gekost 
en we betalen het « op de poef ». 
We weten het, toch zijn we 
bevoorrechten. Zelfs in dit zieke 
West-Europa hebben we een kon-
takt kunnen bewaren, dat eigenlijk 
essentieel is en dat een aparte 
dimensie in ons teven vormt. 
We hebben dus niet in onze tuin 
geplant, maar ergens anders. Een 
padvinderachtige daad, jawel. 
Maar die we stellen omdat ons 
hele land eigenlijk zo prettig zou 
kunnen zijn als het oerwoud 
rondom ons. 

dio Genes 
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WIJ 

AANBEVOLEN LEKTUUR 

Voor één keer rangschikken 
we de « Libre Belgique » bij de 
aanbevolen lektuur. Altans 
toch het nummer van vrijdag 
13 maart, waarin een interview 
prijkte met de ministers Tinde-
mans en Terwagne, allebei ver
antwoordelijk — naar het heet 
— voor het oplossen van de 
kommunautaire problemen. 

Dit interview is vooral leer
rijk, omdat Tindemans ten ge
rieve van het franslezend pu
bliek de zaken anders zegt dan 
hij dat op vergaderingen in 
Vlaanderen pleegt te doen. En 
ook omdat Terwagne vaak 
zorgt voor een verrassende en 
onverwachte kommentaar op 
Tindemans' beweringen. 

KULTURELE AUTONOMIE 

Het grote strijdros van de 
C.V.P. in Vlaanderen is de 
kulturele autonomie, die door 
Frans van Mechelen hoogdra
vend « kultureel federalisme » 
wordt genoemd. 

Dat de door de regering voor
gestelde kulturele autonomie 
die naam niet waardig is beseft 
iedereen, die weet dat de kul-
tuurraden niet zullen beschik
ken over eigen financiële mid
delen en dat ze dus, wat de 
centen betreft, aangewezen 
zijn op de unitaire voogdij. 
Kultuurraden zonder uitvoe
rende macht kunnen hoogstens 
een aanloop zijn naar kulturele 
autonomie ; op zichzelf echter 
zijn ze er een bespotting van. 

In de « Libre » heeft Tinde
mans trouwens zelf het belang 
van de kulturele autonomie 
uitstekend gerelativeerd : 
« Voor de k-ultuurautonomie 
bijvoorbeeld zijn het nationale 
parlementsleden die zullen ze
telen in een parlementje, dat 
slechts een beperkte macht zal 
hebben in één enkel gebied ». 

GRENDEL 

Ook inzake de kulturele kom
missies in Hoofdstad-Brussel 
heeft Tindemans zijn fransle
zend publiek gerust gesteld : 
« Men vergeet tenslotte dat al

les wat de twee gemeenschap
pen betreft en de taalwetten 
aangaat nationaal zal blijven, 
zal afhangen van het nationaal 
parlement en niet zal verdwij
nen ». 

In dat nationaal parlement 
geldt dan de grendel, zodat een 
handvol Walen iedere verbete
ring van de taalwetten te Brus
sel kunnen tegenhouden. 

BRUSSELSE PARITEIT 

Het is de « Libre » natuurlijk 
ook opgevallen dat de pariteit, 
die door het plan Eyskens aan 
de Vlamingen in het kollege 
van de agglomeratieraad wordt 
voorgespiegeld, helemaal geen 
pariteit is. Er wordt bij die pa
riteit namelijk geen rekening 
gehouden met de voorzitter. De 
toestanden in Brussel-Hoofd-
stad kennend hoeven we niet te 
twijfelen ; die voorzitter zal 
een frankofoon zijn of een 
« bilingue » die steeds de fran-
kofone kaart speelt. De «Libre» 
noemt in het interview deze 
pariteit dan ook een « presque-
parité », een « bijna-pariteit ». 
Een « bijna-pariteit » is natuur
lijk nonsens : men heeft de 
helft of men heeft minder dan 
de helft. In het plan Eyskens 
krijgen de Vlamingen minder 
dan de helft : ze worden gemi-
norizeerd. 

De « Libre » vroeg aan Tinde
mans of de Vlamingen genoe
gen zouden nemen met een 
tweetalige frankofoon als voor
zitter van het kollege. Dat is 
nooit gekontesteerd geweest. 
Het principe van de pariteit, 
uitgezonderd de voorzitter, is 
aanvaard ». 

19 GEMEENTEN 

Als een der grote verworven
heden van het plan Eyskens 
wordt vooropgesteld, dat Brus
sel beperkt wordt tot de negen
tien gemeenten en dat het zo in 
de grondwet zal komen. Tinde
mans heeft dat in de « Libre » 
laten onderstrepen. Hij werd 
direkt onderbroken door Ter
wagne, die zegde : «Voorlopig» ! 

En inderdaad : het plan Eys
kens voorziet alleen maar, dat 
de beperking van Brussel «voor 
de eerste keer» zal ingeschre
ven worden. Nadien staat de 
devu" voor gebiedsroof weer 
open. En zelfs indien ze niet 
meer zo wijd open staat als tot 
tot nog toe : de uitbreiding van 
Brussel blijft mogelijk, zal dus 
door de frankofonen steeds 
weer geëist worden en zal alle 
Vlaamse energie blijvend mobi-
lizeren voor het afweergevecht. 

Heerlijk perspektief van het 
« nieuwe » België ! 

MEERDERHEDEN 

Over de bijzondere meerder
heden die in het plan Eyskens 
op minstens een tiental plaat
sen voorzien zijn om de wetten 
in uitvoering van de nieuwe 
grondwettelijke beginselen te 
doen stemmen, bleken Terwag-

Als de hruid is in de schuit, zijn de mooie praatjes uit. 

ne en Tindemans een totaal 
verschillende mening te heb
ben. Tindemans loopt met op 
met de dubbele meerderheid, 
die inderdaad de grendel in zijn 
scherpste vorm zou betekenen. 
Terwagne eist die dubbele 
meerderheid (een meerderheid 
dus in iedere taalgroep van het 
parlement ) voor alles wat sa
menhangt met de kommunau
taire problemen. In het inter
view met de « Libre » heeft 
Tindemans laten doorscheme
ren dat hij met die bijzondere 
meerderheden alles behalve ge
lukkig is en dat ze in werkelijk
heid als een grendel zullen 
werken. 

Ze staan echter in het plan 
waarvoor hij medeverantwoor
delijkheid draagt en ze zullen 
er stellig niet uit verwijderd 
worden : daar zal de waals-
frankofone chantage — die 
sinds jaar en dag gericht is op 
de zogenaamde « waarborgen 
tegen minorizatie » — beslist 
voor zorgen ! 

BRUSSEL EN PARIJS 

Tenslotte heeft Tindemans 
tijdens het vraaggesprek met 
de « Libre » een bewijs willen 
geven van zijn goede trouw te
genover Brussel. Hij zegde on
der meer : « Ik begrijp de 
klachten van de brusselse po-
litiekers niet. We dienen im
mers geen wetsontwerp in om 
te beletten dat sommige nijver
heden of maatschappijen zich 
te Brussel zouden vestigen, zo
als men er een in Frankrijk 
heeft gestemd ». 

Inderdaad : Frankrijk, dat 
sinds altijd gekonfronteerd 
wordt met het probleem van 
de overdreven koncentratie te 
Parijs ten nadele van de pro
vincie, heeft een wet gestemd 
om daaraan te verhelpen. Een 
dergelijke wet zou in ons land 
best op haar plaats wezen : het 
V.U.-voorstel om de maatschap
pelijke zetel van vennootschap
pen te doen samenvallen met 
de belangrijkste uitbatingsze-
tel was trouwens een aanloop 
in die richting. 

Minister Tindemans weet dus 
opperbest, hoe het brussels wa
terhoofd zou kunnen genezen 
worden. Maar blijkens zijn ver
klaring tijdens het interview 
wil hij die weg niet opgaan... 

wij in nederland wij in nederland wij in nederland wij in nederiand wij in nederiand wij in nederland wij in nederland 

(jeeveedee) Deze week is hoogstwaar-
schiinlijk voor Nederland in politiek 
opzicht een zeer belangrijke week, maar 
tot onze spijt kunnen we de lezers van 
« Wij » slechts onvoldoende informeren 
over de dingen die gebeurd zijn op het 
tnoment dat dit blad onder ogen van 
tijn abonnees komt. Woensdag 18 maart 
was de vastgestelde datum voor de ver
kiezingen van de Provinciale Staten 
( provinciebesturen ) . Echter : « Wij » 
gaat ter perse op het moment dat de 
rezultaten van het stern-gebeuren nog 
niet bekend zijn. Vandaar dat we wel 
aandacht schenken aan deze verkiezin
gen, maar tegelijkertijd niet vooruit wil
len lopen op een feit dat. terwijl we dit 
schrijven, nog in de schoot der goden 
.verborgen is. 

In het verleden trokken de provin
ciale verkiezingen in dit land slechts in 
bescheiden mate de aandacht. Provin
ciale bestuurders zijn mensen die het 
grote publiek niet bij naam fcent ; de 
Werkzaamheden van de Provinciale Sta
ten zijn in het algemeen weinig spekta-
kulair en de doorsnee burger heeft per
soonlijk ook zelden met dit kollege te 
tnaken. Waarom de provinciale verkie
zingen desondanks toch sterk in de be
langstelling stonden ? Wel, op de eerste 
plaats zal men nu iets meer duidelijk
heid hebben over de veelbesproken en 
•beschreven partijvernieuwing (of po
gingen daartoe) van de laatste jaren. 
Het zijn immers de landelijke partijen 
die, provinciegewijs, met elkaar slag ge
toverd hebben en men kan de rezultaten 

van deze stembusstrijd daardoor afme
ten tegen de landelijke partijpolitieke 
verhoudingen zoals die sinds de Kamer
verkiezingen van begin 1967 bestaan. 
Op de tweede plaats is sinds een twee
tal weken de kiesplicht in Nederland 
afgeschaft zodat we nu met heel andere 
getallen te maken hebben dan in de tijd 
toen iedere stemgerechtigde, op straffe 
van boete, de gang naar het kieslvikaal 
maakte. 

Over die afschaffing van de kiesplicht 
is nogal wat te doen geweest. Feitelijk 
gaat het niet om de verplichting van te 
kiezen, maar om de zogeheten opkomst
plicht. Iedereen die in het kiesregister 
genoteerd stond, ontving vroeger een 
kaartje van het gemeentehuis om zich 
op de stemdag naar het lokaal van zijn 
« kieskring » te begeven teneinde daar 
een stembiljet in ontvangst te nemen. 
Het stond de opgeroepene vrij om dat 
biljet al dan niet in te vullen, als hij 
zich maar voor de heren van het stem
bureau prezenteerde. De wegblijvers 
werden bedreigd met boete, al werd aan 
deze straf niet streng de hand gehouden. 
Ongeveer tien ten honderd van de af
wezigen kreeg meestal een boete opge
legd daar het administratief vrijwel on
mogelijk was de tienduizenden die geen 
gehoor gaven aan de verkiezingsoproep^^ 
te bestraffen. 

De afgelopen maanden hebben ach
tereenvolgens de Tweede en de Eerste 
Kamer zich akkoord verklaard met de 
afschaffing van de opkomstverplichting. 
In de Tweede Kamer ( de Kamer van 

Volksvertegeniooordigers) verliep die 
afschaffing minder vlot dan in de Se
naat. De liberalen voelden er niet zo veel 
voor. Zij benadrukten nogal sterk het 
feit dat alle kiesgerechtigde Nederlan
ders deel uitmaken van de volksgemeen
schap en dat ze daarom ook verplicht 
waren de vertegenwoordigende organen 
te kiezen die de wil van de volksge
meenschap naar voren brengen. Het is 
een standpunt waar iets voor te zeggen 
zou zijn, ware het niet dat toe nu een
maal altijd te maken zullen hebben met 
bepaalde mensen die zich helemaal geen 
lid voelen van een grote gemeenschap. 
Het heeft dan ook weinig zin zulke men
sen te verplichten naar het stemh'kaal 
te komen. 

Het is deze laatste opmerking die me
de de doorslag heeft gegeven bij het be
sluit om de opkomstplicht af te schaf
fen. De meerderheid van de Tweede-
Kamer-leden was het er tenslotte mee 
eens dat men de politiek onverschilligen 
niet moest dwingen om een stem uit te 
brengen. Deze « kiezers » hebben geen 
begrip voor politieke ontwikkelingen en 
kunnen ook niet bewust een keuze ma
ken uit de veelheid van lijsten waarmee 
traditiegetrouw een nederlands stembil
jet is opgesierd. Een ander argument 
was dat het weinig demokratisch is om 
de bevolking te verplichten de gang 
naar het stembureau te maken. Die 
plicht leidde er vaak toe dat « zo maar 
raak » werd gestemd of dat men een 
bolletje rood maakte voor de naam van 
een kandidaat die dan wel geen be

kwaam politicus was, maar die bij voor
beeld voor de tv ferm had uitgepakt 
tegen andere partijen. Het is duidelijk 
dat op die manier geen zuiver beeld werd 
verkregen van de heersende politieke 
meningen en dat tevens figuren in de 
Kamer werden gekozen die daar toch 
eigenlijk niet thuishoorden. 

Na de afschaffing van de stembus
plicht werd geschat dat ruim tachtig 
percent van de stemgerechtigden zou 
opkomen en dat dus twintig percent af
wezig zou blijven, wat vier keer zoveel 
is dan bij vroegere verkiezingen. De 
Vrije Universiteit van Amsterdam 'de 
universiteit van de gereformeerde ker
ken) had de peiling verricht naar de 
eventuele gevolgen van de kiesplicht
afschaffing. Daaruit bleek onder meer 
dat de'kommunisten en de leden van de 
(protestantse) Anti-Revolutionaire Par
tij de trouwste kiezers zijn en dat van 
de Boerenpartij het hoogste percentage 
afwezig zou blijven. Overigens is een 
percentage van ruim tachtig «opkomer,^y> 
voor de provinciale verkiezingen nog 
redelijk vergeleken bij soortgelijke ver
kiezingen in landen als Frankrijk en 
Duitsland. Moet er gestemd worden 
voor de nationale parlementen, dan lo
pen de cijfers omhoog. 

Men stond dus in Nederland voor een 
test case. en als u, lezer, kennis neemt 
van deze korrespondentie, zullen de po
litieke deskundigen wel druk bezig zijn 
met het ontleden van de uitslagen. Wij 
van onze kant hopen dit in een volgend 
nummer van dit blad te doen. 
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De eerste lentedag 1970 : hoomplantingsdag. Ook de te- Genthrug-
ge gestandbeelde Louis van Houtte, vader van de tuinbouw en 
bloementeelt, wou niet achterblijven : hij trok zich een jutten 
zak over het hoofd en verweet het gemeentebestuur : « Waar is 
het groen gebleven, nalatig bestuur ; ik wil het niet zien, ik kan 
het niet vergeven ». Zijn verwijt is gegrond want, nadat het ge
meentebestuur onbewogen tientallen bomen liet omhakken, stelt 
het zich nu zelfvoldaan aan het hoofd van de groenaktie. De ver
kiezingen naderen immers .. Dat de bevolking van Gentbrugge 
Louis van Houtte gelijk geeft, bewezen de vele cinische kommen-
taren van de omstaanders bij het moeizaam verwijderen, door de 
zorgen van het gemeentebestuur, van de ketting waarmee het 

plakkaat bevestigd was. 

IN DE PATATTEN 

Met gemengde gevoelens heb
ben we in de « Soir » van 19 
juli 1969 het hoogdravend pro
za herlezen, waarmee bekend 
gemaakt werd dat te Leuze een 
industriezone was ingericht en 
dat een fabriek voor de ver
werking van aardappelen met
een een impuls zou worden 
voor de opgang van noordwest-
Henegouwen. 

Twee dagen vroeger was er 
te Leuze een akademische zit
ting gehouden waarop een he
leboel hooggeplaatsten en nog 
hoger geplaatsten zich beroes-
den aan hun eigen deskundig
heid. Een beheerder van het 
nieuwe aardappelbedrijf Liérco 
legde uit, hoe hij het zou klaar

spelen om dagelijks twaalfhon
derd tot vijftienhonderd ,ton 
aardappelen te verwerken. 'En 
triomfantelijk werd meege-
deeldi. dat er binnen het jaar 
vijftienhonderd mensen werk 
zouden vinden in de nieuwe in
dustriezone. 

Men kent het vervolg : Liéco 
ligt in de patatten, de destijds 
zo welbespraakte beheerder 
vloog zopas in de bak en meer 
dan een kwart miljard aan 
rijkshulp zijn vervlogen in de 
stoom van de aardappelkuipen. 

WAAROM... 

Nu is een dergelijk avontuur 
niet zeldzaam, zeker niet in 
Wallonië waar met staatsgel-

den gegooid wordt naar ieder 
ir'dustrieel avontuur. Wat wél 
zeldzaam moet genoemd wor
den, is de nadruk waarmee dit 
zoveelste waals fiasko wereld
kundig werd gemaakt Er zit 
daar een politieke rel achter. 
Burgemeester van Leuze is de 
P L P.-er Destrebecq, die te
vens direkteur-generaal is op 
het departement van Land
bouw. Landbouw is een minis
terie, dat nog altijd ontsnapt 
aan de kontrole van een socia
listisch minister. 

...ZOVEEL DRUKTE 

Het Liéco-fiasko is voor de 
socialisten een gedroomde ge
legenheid om Landbouw te 
kortwieken tegenover Ekono-
mische Zaken met betrekking 
tot het investeringsfonds van 
de Landbouw, de bevoegdheid 
over de landbouwindustrie en 
andere grensgevallen. 

Niet dus de schaamte over de 
zoveelste waalse verspilling, 
maar de gebruikelijke kleurpo-
litieke kribbelarijen liggen aan 
de oorsprong van de overvloe
dige informatie die over de 
zaak Liéco werd gespuid. 

Als de politieke kaarten an
ders hadden gelegen, dan ware 
de naam Liéco misschien nooit 
in de kranten opgedoken... 

LEDENSLAG 

Zoals onze lezers weten 
wordt momenteel door onze 
propagandisten de ledenslag 
gevoerd, met als doel de Volks
unie tienduizend nieuwe leden 
te bezorgen in de periode van 
1 januari tot 30 juni 1970. De 
helft van deze periode is nog 
niet achter de rug, maar de 
helft van het beoogde rezultaat 
is reeds binnen : einde vorige 
week werd het vijfduizendste 
nieuwe lid ingeschreven en be
gin dezer week waren we aan 
5.064 

Het arrondissement Ouden
aarde heeft reeds 105 t.h. van 
zijn streefnorm bereikt, terwijl 
Oostende - Veurne - Diksmuide 
aan 100 t.h. staat. Bij de overige 
arrondissementen ziet de stand 
er uit als volgt : Mechelen 93 
t.h., Dendermonde 72 t.h., Has-
selt-St Truiden 70 t.h.. Turn
hout 70 t.h., Gent-Eeklo 68 t.h., 
Brugge 66 t.h., Tongeren-Maas
eik 66 t.h.. Kortrijk 61 t.h., 
Brussel 48 t.h., Leuven 46 t.h., 
Aalst 43 t.h., leper 42 t.h., Ant
werpen 33 t.h., St Niklaas 21 
t.h. en Roeselare-Tielt 17 t.h. 

De tienduizend worden stel
lig ver overtroffen ! 

26 A P R I L 1970 
Alhoewel daarvan naar buiten uit nog niet zo 

heel veel te merken is, wordt reeds sinds weken 
zeer hard gewerkt aan de voorbereiding van het 
Volksunie-partijkongres dat op 26 april zal wor
den gehouden en dat in het teken zal staan van 
een vernieuwend en dinamisch gemeentebeleid. 
De Volksunie-arrondissementen en -afdelingen 
hebben reeds weken geleden de kongresteksten 
ontvangen. Deze teksten werden op plaatselijke 
vergaderingen of arrondissementele kongressen 
nauwkeurig onderzocht. Dat onze plaatselijke 
besturen zich ernstig gekweten hebben van hun 
demokratische taak en dat zij ruimschoots ge
bruik maakten van hun recht op inspraak, werd 
bewezen door een ware vloed van amendemen
ten die werden doorgestuurd naar de rezolutie-
kommissie. Het zal overigens een « rezolute » 
kommissie moeten zijn, die deze amendementen 
bij de teksten inbouwt: een deel van de voorge
stelde tekstwijzigingen of -aanvullingen beweegt 
zich — zoals dat altijd weer het geval blijkt te 
zijn — louter op het domein van wat wij de 
« literaire schoonmaak » zouden willen noemen. 
Daarnaast echter zijn er van de bazis een be
langrijk aantal zeer interessante suggesties en 
verbeteringen gekomen, die een prachtige afron
ding vormen van het degelijk werk dat door de 

opstellers van de kongresteksten werd geleverd. 
De rezolutie-kommissie heeft zich geen moeite 
ontzien en kwam deze week klaar met haar 
voorbereidend werk. Morgen zondag wordt te 
Brussel een uitgebreide Partijraad gehouden, 
samengesteld uit de leden van deze raad en de 
arrondissementele bestuursleden. Op dit mini-
kongres, dat de hele dag in beslag zal nemen, 
worden de kongresrezoluties en -amendementen 
uitvoerig besproken en demokratisch aanvaard 
of verworpen. Deze vergadering van de uitge
breide Partijraad vormt voor de bazis, via haar 
arrondissementele besturen, de tweede gelegen
heid tot rechtstreekse inspraak bij de kongres-
voorbereiding. Op het kongres zelf dan, in 
april, krijgt opnieuw de bazis het laatste 
woord : het zijn de afgevaardigden van de afde
lingen die er bij stemming zullen beslissen over 
de uiteindelijke teksten. Bij ons weten is er 
geen enkele partij behalve de Volksunie, die 
naar een dergelijke grondige en demokratische 
voorbereiding van haar kongressen kan verwij
zen. En bij ons weten is er geen enkele partij 
behalve de Volksunie, die de kongresteksten 
driemaal door de zeef van de bazis laat gaan. 
Demokratische doorstroming is in de Volksunie 
allerminst een dode letter... 

Stortingen nog altijd zeer dringend nodig op prk. 1476.79 
van Volksunie, Voldersstraat 71, Brussel-1, met vermel

ding « Noodfonds Limburg », 

VIERDE LIJST 

Van Buggenhout Aug., Rumst 200 
Lievens Johan, Gent 150 
Lievens Georges, Knokke 100 
M CO., Gruitrode 2OO 
Vandenberghe P., Gent 500 
J.M., Edegem joo 
V.U.-Ekeren, 2de storting 500 
D.D S., Kessel-Lo 250 
De Ster K., Wijnegem 150 
Laduysse M , Ingelmunster 200 
Drie verpleegsters, Oostende 240 
« Van een repressie-pensioen », A.D.V.A., Merksem 100 
Roel en Lieve Favoreel, Lauwe 300 
L.E., Wilsele loo 
Decoster-Hermans, Tessenderlo 500 
Sandemont A., Brussel-12 100 
Vanderstraeten R., Brussel-4 100 
Beirens René, Brustem 200 
Leppens Domien, Hasselt 200 
Mevr. S.V., Holsbeek 100 
« Groot-Nederland », Steenokkerzeel 1.000 
Leclercq F., Haasrode 100 
De Bruyne-Devis. Schoten 200 
W.D., Kortrijk 100 
Debecker Maurice, Leuven 1.000 
Keppens Adolf, Zele 500 
Vander Eist, Kortenberg 200 
Ponette Erik, Herent 100 
« Broederlijk delen », A.N., Kortenberg 250 
M.M.-D.C, St Lambrechts-Woluwe 50 
Naamloos, Hoogstraten 500 
Naamloos, Brussel 3 250 
Gerstmans M., Brugge 500 
Veestraeten Jozef. Gruitrode 200 
Govaerts Ludovicus, Merksem 150 
Van Essche A., Tervuren 100 
Dr. J.F. van de Walle, Tielt 500 
« Vlaanderen één », J. De Facq, Gent 1000 
« Broederlijk delen », A.V., St Martens-Latem 100 
J. Duprez, Bellegem 500 
Mevr. Arets A.H., Berlaar 500 
Stroobant Marcel, Aalst 100 
De Graef René, Antwerpen 1.000 
«Opbrengst amerikaans opbod van fles schuim-
wijn », afd. Bredene 1.000 
«Achter Siegers», Verachtert J., Deurne 100 
R.D., Heverlee 100 
Lambert Merckx, Kumtich 100 
Lauwers, Merksem 100 
« Volksunie boven ! », Mechelen 100 
Mej. van den Driessche, Berchem 300 
Naamloos, Moerzeke 50 
Tryhou Oskar, Vladslo 200 
G.L. en F.V.H., Waarschoot 200 
R. d. M., Denderleeuw 200 
« 2de steentje », Pol Venken, Schoten 50 
«Voor de moeders in de stakersgezinnen », M.V., 
Leuven 250 
Lunskens Hubert, Tongeren 50 
H.L., Evere - 300 
Melis Clemens, Antwerpen 200 
Debbaut, St Michiels 200 
Adang Frans, St Pieters-Leeuw 100 
« Broederlijk delen », T.V.A., Ganshoren 150 
Mej. Goosenaerts M., St Amandsberg 300 
Naamloos, leper 100 
« 1ste storting », afd. V.U. Erps-Kwerps - Veltem 500 
« Geen woorden maar daden ». M.D.V., Schoten 200 
V.U.-afdeling Burst 250 
« Omhaling bestuursvergadering », Burst 250 
Witdoeck J., Vilvoorde 150 
B.G., Nijlen 150 
Decuypere H., Antwerpen 100 
Mevr. V.A. JO, Schoten 500 
B. Dosfel, Mechelen 200 
« Ad Majori gloriam », Watervliet 150 
V.U.-afdeling Burcht 1.000 
« Voor de niet gesindikeerde mijnwerkers die nog 
niets ontvingen » 200 
V.D., St Truiden 250 
Martens Raymond, Kraainem 150 
Mevr. Luyckx-Sevens, Lommei 100 
Naamloos, Hoogstraten 1.000 
Naamloos, Borgerhout 150 
«In de geest van pater Stracke », Edegem 200 
Naamloos, Denderwindeke 1.000 
«Vastenaktie broederlijk delen», V.W., Aalter 150 
« Broederlijk delen », V., Brugge 50 
« Broederlijk delen », St Niklaas 100 
Marcel van Coppenolle, St Amandsberg 100 
De Cooman Lieve, Heule 100 
Van Looy Frans, Rijmenam 300 
Corné J. Jr. - en sr. 200 
De Muynck Hugo, Schilde 200 
« Ieder lezer van « Wij » brenge zijn steentje 
bij », Naamloos 100 
De Deyn Theo, De Pinte 100 
Mevr. J. De Porre, Ledeberg 100 

Totaal na derde lijst 
Vierde lijst 

Totaal na vierde lijst 

176.135 
25.340 

201.475 

NOODFONDS 
LIMBURG 
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V.U. OP SCHERM 

Volgende week donderdag 26 
maart, te 19 u 35, komt de 
maandelijkse politieke tribune 
van de Volksunie op het tv-
scherm. Deze keer zal de uit
zending in het teken staan van 
de deelneming der jeugd aan 
de politiek. Onze le«ers stem
men hun toestel die dag stellig 
af op Brussel-Nederlands. 

ABONNEMENTENSLAG 

We hebben een paar weken 
niets over de abonnementen
slag laten horen, niet omdat er 
geen nieuws was maar gewoon 
omdat we geen plaats hadden 
en omdat de poststaking voor 
de nodige vertraging had ge
zorgd. Inmiddels kunnen we 
meedelen dat de zaken er op
perbest voorstaan en dat de 
slag onverminderd verder gaat. 

VOORTDOEN ! 

Op het lijstje van de goede 
arrondissementen prijken Ant
werpen, Brussel, Leuven, St 
Niklaas, Tongeren - Maaseik 
[(dat de jongste tijd een reus
achtige inspanning heeft gele
verd), Mechelen en Gent-Eek-
lo. Daarachter volgt een groep 
met uiterst bevredigende rezul-
taten : Turnhout, Brugge, Kort
rijk, Oostende-Veume-Diksmui-
de en Oudenaarde. De derde 
groep bestaat niet uit zwakke 
broertjes, maar uit arrondisse
menten wier rezultaten zonder 
slecht te zijn toch iets ten ach
ter blijven bij de koplopers. 

Daarmee is de kous niet af : 
er vordt verder gedaan met de 
abonnementenslag. Het aantal 
leden van de Partijraad dat 
minstens vijf nieuwe abonne
menten heeft binnengebracht, 
is inmiddels ook weeral geste
gen : de volledige lijst brengen 
we in een van onze volgende 
nummers. 

Het verkiezingsjaar 1970 
moet meteen een topjaar wor
den voor ons weekblad [ 

P.V.V.-KONGRES 

Als dit blad zaterdag ver
schijnt, zullen onze lezers reeds 
goeddeels weten hoe het er vrij
dag en zaterdag op het P.V.V,-
kongres is toegegaan. 

De P.V.V.-bonzen hebben dit 
kongres met angst en afgrijzen 

tegemoet gezien. Er is momen
teel in gans het land geen ver
deelder partij dan de P.L.P.-
P.V.V. Vanaudenhove heeft nog 
maar eens het kongresroer 
overgenomen uit de handen van 
partijvoorzitter D e s c a m p s . 
Maar zelfs de « sterke man » uit 
Diest beschikt over te weinig 
gezag om een schijn van een
heid in de partij te handhaven. 
Hij heeft overigens zopas een 
klinkende nederlaag geleden. 

DE BAECK 

Om de «brusselse hipoteek» in 
de partij te lichten, had hij een 
kompromis overwogen waarbij 
de randgemeenten bij de hoofd
stedelijke agglomeratie zouden 
gevoegd worden in ruil voor 
onmiddellijke pariteit in de 
hoofdstad. Hij liet dit plan door 
een loopjongen, de antwerpse 
senator De Baeck, naar voor 
brengen. De Baeck kreeg echter 
onmiddellijk de kous op de kop, 
ook in zijn antwerpse federatie. 

De insiders — en in de P.V.V. 
is praktisch iedereen insider —• 
weten echter, dat het plan De 
Baeck in feite een plan Vanau
denhove was. De nederlaag De 
Baeck heeft dan ook de pozitie 
van de gewezen partijvoorzit
ter niet versterkt aan de voor
avond van het kongres. 

BELGIQUE 1830 
In 'de brusselse P.L.P.-P.VV. 

is de pollkomedie met het oog 
op de naderende gemeente
raadsverkiezingen reeds begon
nen. Voor Brussel-Stad wordt 
de onbenulligaard Lucien Coo-
remans lijstaanvoerder buitea 
poll. Op de tweede plaats zal 
Mergam komen, de folklore-fi-
guur die in de hoofdstedelijke 
kavitjes enige vermaardheid 
geniet dank zij zijn slogan 
«voor een betere tram, stemt 
Mergam ». 

Mergam en Cooremans zijn 
samen 147 jaar oud, dat is ze
ven jaar ouder dan het Belgi-
que van de Stomme van Porti-
ci. In haar voornaamste federa
tie en voor de belangrijkste ge
meentelijke sjerpen heeft de 
P.L.P.-P.V.V. zodoende schitte
rend bewezen dat zij de partij 
van de jongeren is. De jongeren 
van kort na de slag van Wa
terloo... 

We zullen tn dit nieuwe \ronie\je voor-
taan om de wee\ een of ander aspe\t van de 
grondwetsherziening en de hervorming der 
instellingen, zoals ze door de regering wor
den voorgesteld, op de \orrel nemen. 

Punt ly van de te\st, zoals hif door de 
eerste-minister op i8 februari werd voorge
lezen tn het parlement, luidt als volgt: « Een 
wet, aangenomen bij een bijzondere meer
derheid, ]{an bepaalde gebieden waarvan zij 
'de grenzen vaststelt, aan de indeling in pro
vincies onttrekken en ze een eigen statuut 
toekennen ». 

Met deze « bepaalde gebieden » wordt 
'in de eerste plaats (maar daarom niet uit
sluitend ?) de Voerstree\ bedoeld. Over het 
lot dat de regering wil voorbehouden aan de 
Voerdorpen, bestaat met de minste twijfel. 
Trouwens, tn antwoord op de vragen van 
'de (< Libre Belgique » hebben de ministers 
Terwagne en Tindemans verleden wee\ nog 
eens ten overvloede alle twijfels weggewerkt. 
Vraag van de « Ltbre » ; Wat zal er met de 
Voerstree\ gebeuren ? Antwoord van Ter
wagne : Ze \eert niet terug naar Lui\, maar 
ze wordt onttronen aan Limburg. Haar 
speciaal statuut werd trouwens aanvaard 
door de burgemeesters der Voerstree\ en 
zelfs door de R.W.-afgevaardigde Bertrand. 
Vraag van de « Libre » .* Zullen er geen 
moeilijkheden zijn van vlaamse zijde ? Ant
woord van Tindemans : l\ weet het niet, 
maar het zit in het ckjkpord en het aWoord 
is aanvaard Vraag van de « Libre » : Zal 
de stfee\ vlaams of waals zijn ? Antwoord 

HET 
HOEKJE 

VAN 
DE 

HERZIENERS 

van Tindemans : Het zal zonder twijfel het 
enige belgisch gebied zijn, waar het nationa-
Ie parlement zijn bevoegdheden volledig zal 
uitoefenen. 

Even de situatie samenvatten ? Bij de af' 
ba\ening van de taalgrens — operatie die aU 
leen voor de Vlamingen nadelig verliep —» 
werd de Voerstree\ aan Limburg toegezegd, 
in ruil voor het gebied Komen-Moeskroen 
dat naar Henegouwen ^ing. Komen-Moes-
\roen is definitief bij Wallonië, de neder-
landse taalfaciliteiten worden er met toege
past, het gebied is weerloos blootgesteld aan 
totale verfransing. Wat we daarvoor in ruil 
\regen, de Voerstree\ bij Limburg, wordt 
ons opnieuw ontnomen. Zo worden we in 
één en dezelfde \westie tweemaal gefopt, 
bedrogen en bestolen. 

PLEIN VAN PLEZIER 
Misschien is wat volgt allemaal een beetje dom. 

En dit is niet hooghartig ironisch bedoeld! Het is 
natuurlijk weer een tamelijk domme opvatting, 
maar volgens Nemrod zou het « recht dom te zijn • 
moeten behoren tot de rechten van de mens. Zoek 
er echter niet naar, het staat niet in de lijst van de 
negenentwintig, in twintig artijfels neergeschreven 
«Universele rechten van de mens», zoals die in 
1948 in Parijs werden afgekondigd. 

De « geleerden », rond wie een zo ouderwetse kul-
tus wordt aangekweekt, zullen er in lange teksten 
en verwarde kongressen wel heel wat weten over 
te vertellen, maar of het daardoor allemaal duide
lijker wordt! Eén enkel voorbeeld : 

Als er nog één centraal pimt is waarover over
eenstemming schijnt te bestaan in verband met de 
levenswijze Xde moraal)' van de mens, dan is het 
wel dat de mens verantwoordelijk is. Niet alleen 
voor de eigen daden en voor de meer rechtstreekse 
gevolgen ervan, zoals dat tot nog toe steeds en mis
schien te scherp werd beklemtoond, maar ook voor 
de gehele wereld en vow de gehele komende ge

schiedenis. Dat betekent dus een meer duidelijke 
en ook een veel zwaardere last voor elk menselijk 
geweten. Een geweten waarvan de soevereiniteit 
ook al scherper wordt benadrukt. Maar ziet, eigen
lijk kunnen we nergens iets aan doen : het zit alle
maal in onze genen, want niemand heeft zijn eigen 
overgrootvader gekozen; het ligt allemaal aan het 
klimaat en aan de sociale omstandigheden, of zoals 
Kierkegaard het al meer dan honderd jaar geleden 
schreef : uiteindelijk zullen wel de regen en de 
wind verantwoordelijk worden gesteld! 

Het is helemaal niet de bedoeling deze gedachten 
af te wijzen, (ten minste niet zonder meer) maar 
waar is erjjens de samenhang ? Een steeds sterkere 
verantwoordelijkheid, goed, maar dan ook voor 
altijd minder. Een steeds ruimer veld van verant
woordelijkheid, goed, maar dan ook een steeds klei
nere verantwoordelijkheid! Maar als men een al
tijd maar ruimere verantwoordelijkheid verkon
digt, die steeds maar dieper ingrijpt, én tegelijk de 
mogelijkheden om dit alles op te nemen tot vrif-
wel niets herleidt, dan ontstaat toch wel onvermij

delijk wat we maar een kortsluiting zullen no> 
men! 

Heel waarschijnlijk is dit niet de enige reden, 
maar zou dit niet óók een reden zijn waarom dege
lijke jonge mensen zelfmoord plegen « omwille van 
Biafra » en « omwille van de vrede » ? Zou het niet 
ook hierom zijn dat zo maar, zonder enig plan bom
men geplaatst en branden gesticht worden ? Juist 
waardevolle inzichten verscheuren de mens als deze 
mens tussen die inzichten geen minimum van har
monie bereikt! 

En dergelijke tegenstellingen bestaan ook tussen 
het terecht veroordelen van de konsumptiemaat-
schappij en het zo gretige konsumeren : wij wach
ten nog op die nieuwe Frans van Assisi die zich op de 
markt naakt uitkleedde omdat hij zelfs geen kleren 
van zijn vader meer wilde behouden! Tussen de 
verheerlijking van de eigen zelfstandige persoon
lijkheid en het zich machteloos overleveren aan 
drugs! 

Maar wat een ouderwetse, domme vragen alle
maal ! Verdwijnen die dan niet als men gaat naar 
het « plein van plezier » waar alles zo prettig, en zo 
aangenaam en zo gezellig en zo vol sfeer is ? Waar 
dat «plein van plezier» ligt? Geen domme vraag. 
Maar Nemrod eist zijn recht op zo dom te zijn hel 
antwoord niet te weten! 

NEMROD 
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PARLEMENTAIRE KRARBELS 
in de kamer 

f De kommunautaire problematiek is 
Vonttrokken aan het rumoer van de open-
'bare vergadering en ondergebracht in 
'de gedempte, hoofse sfeer van de kom
missie die door dubbele gekapitonneer-
de deuren van de buitenwereld is afge
zonderd. In de kommissie voor de 
grondwetsherziening van de Senaat 
waar vooral de politiek geladen voor
stellen ter tafel liggen, wordt hard ge
zwoegd door een paar dozijn parlemen
ta i re stakhanovisten. De heren moeten 
door de berg voorstellen heen zijn vóór 
Pasen ! 

In de openbare vergadering van de 
Kamer draaide de jaarlijkse molen van 
de begrotingen gezapig verder. Minister 
Segers nam met een gouden vulpen, 
ijverig als een scholier, notitie van wat 
de geachte kollega's over zijn beleid 
weten te vertellen. In de t r ibune voor 
de kabinetsleden zaten militaire mede
werkers in burger, als in een gevechts-
post die de bevelhebber gestadig met 
een koerier van de toestand op de hoog
te houden. Als toeschouwer keek een 

luitenant-generaal met een grijze kuif 
en in een onopvallend kolbertje op de 
vergadering neer. Op de openbare tr i
bune zat een peleton officieren in uni
form, stijf en zwijgzaam in een onge
makkelijke « ter plaats rust ». Segers 
keek steil en wat onwennig op zijn pa
pieren als de C.V.P.-er Tanghe het wie
rookvat zwaar en met brede halen han
teerde. Segers is een cinieker, die de 
mensen kent en zich niets laat vertel
len. Hij is een man met een heldere 
kop en een volle dozis energie. 

Hij komt nooit op een lijst, laat zich 
door een paar dozijn gedweeë provin
ciale raadslieden tot senator verkiezen, 
boven de leeftijdsgrens die voor popu
laire kandidaten onoverschrijdbaar is. 
Hij heeft lak aan applaus op rokerige 
volksvergaderingen en aan schommelen
de populariteit die hij goed voor argelo
ze en zacht gekookte politici houdt. Hij 
vekiest de macht boven de populariteit 
en de binnenkamer boven het podium. 
Hij is de man van de minzame diplomatie 
en van de harde besluitvaardigheid te
vens. Het is jammer dat deze schrande
re, begaafde en karakters terke man zijn 
talenten haast uitsluitend in dienst van 
zijn eigen loopbaan heeft gesteld. Hij 
had de vlaamse gemeenschap belang
rijke diensten kunnen bewijzen. 

Reimond Mattheyssens verweet Se
gers de publieke opinie te hebben mis
leid met zijn perskonferentie en zijn 
tv-praatje. Hij heeft de goede gemeente 
kond gedaan dat de pariteit tussen 
hoofd- en opperofficieren in 1975 zou 
verwezenlijkt zijn, maar verzwegen dat 
niet in 1975 maar reeds in 1972 de pari
teit van de opperofficieren, volgens het 

regeringsprogramma moest bereikt zijn. 
Hij bewees dat de minister inzake pari
teit niets had bereikt. Hij heeft alleen 
een niet vervulde belofte door een an
dere ruimere belofte op verdere termijn 
vervangen. Spreker herinnerde aan het 
slimmigheidje van de barbier die een 
bordje liet aanbrengen « morgen scheert 
men gratis ». Hij zei spottend : « U hebt 
de barbier overtroffen. U hebt gezegd : 
morgen scheert en knipt men gratis ». 
Mattheyssens zei : « U krijgt nul op het 
rekwest ». Later op de avond, bij het 
antwoord van de minister, ontstond een 
incident waarover men elders meer kan 
lezen. 

Evrard Raskin had in een weekblad 
verdacht proza gelezen over de organi-
zatie « leger en jeugd ». Het leek erop 
alsof men de jeugd in militaristische 
geest wil opvoeden. Hij wees op het ge
vaar dat er in bestaat, mili tairen aan de 
jeugdorganizaties af te staan. Spreker 
wou verder vernemen welke maatrege
len er zullen worden genomen om de 
bevolking, speciaal in Limburg, te be
schermen tegen laagvliegende vliegtui
gen. Hij wou eveneens weten of er bom
men per vliegtuig worden vervoerd en 
of er atoombommen werden opgeslagen 
in Kleine Brogel. 

Jo Belmans nam het op voor de rede
lijke verzuchtingen van de beroepsmili
tairen, vooral van de onderofficieren. 
Hij wees er op dat hun gezinsleven lijdt 
onder een massa wacht- en weekdien-
sten. Hij verzocht de minister ernstig, 
de funktionele wedde te onderzoeken 
nu de specialistenpremie werd afge
schaft. De huisvesting laat vaak te wen
sen over, evenals ontspanning en kom-

fort. Spreker kwam op voor de herzie
ning van het vergoedingstelsel voor de 
mil i tairen in Duitsland, vooral na de 
opwaardering van de duitse mark. 

Etienne Lootens hield een technische 
tussenkomst bij de begroting van Land
bouw. Hij stelde de fundamentele 
vraag : hoe kan door specializatie h e t 
landbouwinkomen worden verdubbeld ? 
Hij onderzocht hoe de afzet van de 
landbouw- en tuinbouwprodukten kon 
worden verhoogd. Dient niet overwo
gen, andere teelten in exploitatie te ne
m e n ' Zo b.v de teelt van mai's in plaats 
van ta rwe die niet renderend blijkt ? 
Hij loofde de minister voor zijn initia
tieven inzake natuurbescherming. H i j 
drong er op aan dat de kontrole in de 
opengestelde bossen scherper zou zijn 
met het oog op brandgevaar en moge
lijke vernieling. 

« De toestand voor de landbouwer 
wordt steeds hachelijker », zo begon 
Ludo Sels zijn tussenkomst. De land
bouwbevolking daalt gestadig en is ge
zakt op 5 %. Hij kloeg het uitbli jven 
aan van doelmatige voorlichting en ver
wees in dit verband naar Nederland. H i j 
zei dat het geen zin had bij de produ
cent aan te dringen op verbetering van 
de produkten als bij de verdere bewer
king duchtig wordt geknoeid. Hij her 
innerde aan tal van recente schandalen 
van botervervalsing en geknoei bij in-
en uitvoer. Deze begroting, zo besloot 
hij . brengt voor al die problemen geen 
oplossing : het is een pleister op een 
houten been. Minister Héger onderging 
het allemaal gelaten, met duidelijke 
sporen van kortstondige nachtrust op 
het gezicht. Hij keek met een weeë bl ik 
naar de klok, met het kennelijk ver lan
gen de echtelijke bedsponde beduidend 
vroeger te bereiken dan verleden och
tend te 5 u, na de maratonzi t t ing me t 
de onuitputteli jke barbaren van de 
E.E.G. 

NIK CLAES. 

Senator Baerf • amendementen aan de 
lopende band... 

ONZE PARLEMENTSLEDEN 
STAAN HUN MAN 
• Bij de naamstemming over de begro

ting van Tewerkstelling en Arbeid 
1970 lichtte volksvertegenwoordiger 
Babyion de stemming van de V.Ü.-
fraktie uitvoerig toe. 

• Volksvertegenwoordiger van Steen-
kiste kwam tussen in het debat na 
de interpellatie Moulin tot de minis
ter van P.T.T. over de toestand in de 
postdiensten en de staking in het sor-
ieercentrum. 

• Volksvertegenwoordigers Mattheys
sens, Raskin en Belmans voerden het 
woord tijdens de algemene beraad
slaging over de begroting van Lands
verdediging 1970. 

• ïn zijn tu.ssenkomst bij de begroting 
van Landsverdediging had Mattheys
sens het wiskundig bewijs geleverd ' 
dat minister Segers inzake pariteit 
van de generaals helemaal niets heeft 
bereikt. Toen Mattheyssens wou be

wijzen dat hij de cijfers had uit een 
par lementai r antwoord van de mi
nister zelf, nam van Acker hem het 
woord af. Onze verkozene protesteer
de hierop scherp en verweet van 
Acker zijn willekeur en zijn machts
misbruik. 

• Volksvertegenwoordiger Olaerts dien
de twee interpellatieverzoeken in : 
een tot de minister van Volksgezond
heid over de procedure inzake h e t 
verkrijgen van een vergunning tot 
beoefening van de artsenij-bereid-
kunde en een tot de minister van 
Nationale Opvoeding over Iret uit
blijven van een oplossing voor het 
vraagstuk der praktijklessen in het 
ri jksinsti tuut voor hotelbedrijf te 
Hasselt. 

• Senatoren van Haegendoren en Elaut 
kwamen tussen in het debat over de 
begroting van de diensten van de 
eerste minister voor 1970, meer be
paald over het wetenschapsbeleid. 

• Senator van Haegendoren diende 
een wetsvoorstel in tot verlening van 
een premie aan de personeelsleden 

van de rijksinstellingen en gesubsi
dieerde instellingen van bui tenge, 
woon onderwijs. 
Schriftelijke vragen werden gesteld 
door volksvertegenwoordiger van 
Steenkiste (met mondeling ant
woord), Goemans, Mattheyssens, 
Raskin, Coppieters. Belmans, Sels, 
Wannyn en door senatoren Etouwens, 
van Haegendoren, Jorissen, van de 
Weghe, Baert, Persijn en Ballet. 
Volksvertegenwoordigers Lootens en 
Sels kwamen tussen in het debat 
over de begroting van Landbouw 

in de senoal 

De bespreking van de begroting voor 
landsverdediging was vrij interessant. 
Niet omwille van de rede van een van 
de laatste mohikanen, de franstalige 
limburgse P.V.V.-er Vreven, ook voor
zitter van de kommissie van Landsver
dediging, die nog met de dooddoener af
kwam dat het taaivraagstuk in het leger 
op te lossen was door meer tweetalig
heid en dat niemand mocht bevorderd 
worden op grond van zijn taaistatuut 
doch slechts op bazis van de bekwaam
heid Bij de franstaligen en bij de frans
kiljons wordt de bekwaamheid nog 
steeds gelijkgesteld met de franstalig
heid De feiten echter bewijzen gewoon
lijk het tegenovergestelde. De neder-
landstaligen zondigen gewoonlijk niet 
door zelfvoldaanheid zoals de franstali
gen; vandaar een meer open geest en 
meer werkkracht. 

Verslaggever Vandenberghe. C.V.P.-
er, zag het taaivraagstuk wel als een 
ernstig vraagstuk. Hij bleek echter te
vreden dat het taalevenwicht in 1975 
zou bereikt worden. Volgens de belgi-
sche traditie zullen er echter nog wel 
enkele jaren bijkomen. 

Ook de Vlaamse B.SP.-er Willems 
nam vrede met de vooropgezette taai-
regeling. Senator Willems uit Muizen 
werd bekend omdat hij als enige Vla

ming het berucht manifest van de 29 
ondertekende. Hij is provinciaal sena
tor Brabant en werd mede met de steun 
van de franstalige B.S.P.-ers gekozen, 
wat zijn verontschuldiging is om een 
histeriek anti-vlaams dokument te on
dertekenen.. . 

De rustige Bruggeling Carpels, ook 
B.S.P.-er nam eveneens vrede met de 
voorgestelde taalregeling. Hij pleitte 
voor een betere bezoldiging van de be
roepsmilitairen. 

De kommunist Mathieu kon zijn stel
ling van geleidelijke afschaffing van het 
leger niet ernstig doen opnemen. In de 
landen waar de kommunisten het voor 
het zeggen hebben, wordt inderdaad an
dere taal gesproken. 

De F.D.F.-er Bologne hield een betoog 
tegen de meerderheid van Vlamingen in 
de top van het leger. Immers, naast de 
462 nederlandstalige hoofdofficieren zijn 
er ook 1.117 franstalige Vlamingen 
hoofdofficier en zo zijn de Walen en de 
franstalige Brusselaars geminorizeerd. 
Zij zijn slechts 40 % aan de top van het 
leger! Als redenering kan het er door... 

De V.U.-senator Bouwens zei in een 
pracht van een Nederlands — er moet 
een goed leraar aan verloren zijn ge
gaan — goeddoordachte dingen, o.m. 
over het tuchtreglement. Daarnaast 
vond hij dat nog drie jaar wachten op 
een soldij van 50 frank onverantwoord 
is. Anderzijds ontmaskerde hij de her
haalde vroegere beloften van taaleven
wicht in 't leger en sprak zijn scepticis
me uit tegenover de voorstellen van de 
minister. Hij kwam beslist op voor taal-
kaders in het leger en verwierp de taai
pariteit aan de top, omdat vlaamse sol
daten recht hebben op vlaamse officie
ren. Het leger moet in de eerste plaats 
een leefbaar milieu zijn voc^ het laagste 
deel van de legerpiramide. 

De begroting van de eerste-minister 
waarmee begonnen werd en die volgen
de week zal beëindigd worden, slaat op 

de eerste-minister en op vier ministers : 
Tindemans en Terwagne van Gemeen
schapszaken, een bleke Pè t re van Open
baar Ambt en pozeur Theo Lefèvre van 
Wetenschapsbeleid. Dit wekte wat ver
warr ing in het begin omdat voorzitter 
Struye, 72 jaar, die beslist oud wordt, er 
niet goed uit wijs geraakte. 

In hoofdzaak werd de eerste dag het 
wetenschapsbeleid behandeld. Dt rusti
ge en gedegen leuvense-senator, afkom
stig uit West-Vlaanderen, de heer La-
gae, spreekbuis o.m. van de Boerenbond, 
toonde zich als hoogleraar bekommerd 
om de rationele aanwending van de 
kredieten. 

Senator van Haegendoren was niet 
akkoord met de voorstellen van de zoge
naamde vier wijzen om de vlaamse ach
terstand in te lopen, omdat daardoor 
het gevaar dreigt dat deze achterstand 
bevroren wordt. De verdeling Frans-
Nederlands is volgens hem nog steeds 
een verhouding van 70 tot 30. Hij stipt 
verder aan dat op een begroting van 
ongeveer 13 miljard de minister slechts 
18 miljoen voorstelt om deze achter
stand in te lopen. 

Senator De Boodt wilde deze achter
stand weggewerkt zien op 2 jaar. In 
plaats van 18 miljoen van de minister 
wilde hij 70 miljoen. Daarvoor diende 
hij t rouwens een amendement in. Hij 
stipte daarbij aan dat de minister de 
ideale verdeling zag als 56 % voor de 
franstaligen en 44 % voor de nederlands-
taligen, ideaal dat hij binnen 5 jaar 
hoopt te bereiken.. . 

Senator Elaut bracht het gezegde 
van Schlegel naar voor dat weten
schapsmensen profeten zijn die ook ach
ter zich kijken. Hij vroeg belangstelling 
voor de geschiedenis van de weten
schap. 

Anderzijds woog ook de grondwets
herziening op de debatten in de open
bare vergadering. De B.S.P., bij monde 
van fraktievoorzitter Housiaux, en de 

C.V.P. bij monde van de algemene voor
zitter Houben, vroegen om deze week 
geen openbare vergaderingen te houden 
om de kommissie van de grondswetsher-
ziening toe te laten de nieuwe voorstel
len Eyskens af te werken. De heer Hou
ben sprak zelfs met tremelo's over de 
hogere belangen van de natie om op te 
komen voor spoed, wat senator Jorissen 
toeliet spottend voor te stellen dat de 
kommissie op maandag en op vr i jdag 
zou zetelen. Daaraan hebben de tradit io
nele partijen" echter een broertje dood. 
Zij willen alleen op dinsdag, woensdag 
en donderdag vergaderen. 

Op deze debatten in de kommissie van 
de grondwetsherziening nu zijn de Wa
len overwinnaars over de hele lijn, on
danks hun geschreeuw dat het anders is. 
Het zijn echter meesterlijke afdreigers. 
Woensdag werd de grendel op de taal
wetten goedgekeurd, ook door senator 
van de Kerckhove. 

Slechts V U.-senator Baert, die weer 
eens amendementen indiende aan de lo
pende band, stemde tegen de grendels. 
Een paar Vlamingen en een paar frans
talige Brusselaars onthielden zich. 

Minister Tindemans zat er verslagen 
bij en senator van de Kerckhove sprak 
de wens uit dat de franstaligen geen 
misbruik zouden maken van de gren
del ! Als staaltje van (geveinsde) arge
loosheid kon het er nogal door. 

In de kommissie van Middenstand 
kwam het belangrijk s tatuut van de 
zelfstandigen ter sprake. Alle part i jen 
lieten verstaan dat ze geen vrede kon
den nemen met de beperkte verbeterin
gen en de beperkte programmatic in de 
tijd. Senator Jorissen verdedigde hier
bij drie van zijn wetsvoorstellen en 
twee amendementen. 

De minister vroeg daarop een week 
tijd om te proberen, de ministerraad te 
overtuigen voor een betere programma
tic. 

Afwachten wie toegeeft 
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teloorgang van natuurschoon en groene zones.. 

het schandoal van de ten haagdoornheide 

In funktie van Benelux — straks een agglomera
tie van ^ miljoen mensen — en westeuropese 
grootheden gedacht, heeft deze groene strook van 
Limburg een zeer belangrijke rol te spelen : een 
zone van verademing en rust. van rekreatie en toe
risme te zijn 

Limburg wordt omringd door de industriegebie
den van de Ruhr, van Luik en Randstad Holland 
en heeft precies door zijn rijkdom aan natuur
schoon nieuwe kansen en moeeliikheden 

Vanuit begrippen als welzijnszorg heeft het 
groene Limburg een eigen en bijzondere opdracht. 
Op één voorwaarde r dat landschap en natuur be
schermd worden. 

Maar helaa<;. driemaal helaas met een echte 
hyenamentaliteit valt het prachtig gebied van Mid-
den-Limburg ten prooi aan verscheuring en aan 
idiote inffrepen en dit niet alleen van orivate zijde, 
maar zelfs en vooral van overheidswege! 

Overheidsinstanties die de mond vol hebben over 
natuurbescherming zijn haar belagers. Zij treden op 
als natuurschenders' 

TEN HAAGDOORNHEIDE 

Zoals reeds aangeduid vormt deze heide hêt kern
gebied van het groot toeristisch natunrnark Mid-
den-Limburg (ongeveer 120 vierkante km). 

De ten Haagdoornheide, landschaopelijk als een 
geheel te beschouwen, heeft een oppervlakte van 
circa 850 ha., waarvan nog een 450 ha. ongeschon
den heiden en vennen. 

DE GRASZAADWINNINGEN 

Eén der grote afbraakelementen der heide is de 
graszaadwinning. Deze is vooral in handen vpn 
Nederlanders. Het gras moet zogezegd dienstig zijn 
voor de versterking van nederlandse dijken, maar 
in feite wordt het met grote hoeveelheflen en teffen 
hoge winsten naar Australië uitgevoerd. 

De heide biedt het voordeel gemakkelijk «zui
ver » gras te winnen daar het « zuivere » grond is 
en er geen onkruid woekert 

Op dit ogenblik zijn 3 a 400 ha bezaaid met gras
zaad. De heide — zowel de vlakten als de heuvels 
— eenvoudig omgevormd tot andere bestemmingen. 

Men begrijpt zonder meer welke verwoesting dit 
meebrengt voor flora en fauna. 

Bedroevend is daarbij vast te stellen dat de des
betreffende landbouwwet een leemte vertoont, nl. 
het ontbreken van een benaling die voorschrijft dat 
de bestemming van gronden met eenzelfde vegeta
tie niet mag gewijzigd worden fbehoud van de oor-
spronkeliike begroeiing) 

Onder het mom niet te kunnen ingrijpen tracht 
de overheid zich te verschuilen en haar verant
woordelijkheid af te wentelen. 

Uitdagend en tergend is daarbij de handelwüze 
van de N M B S Zeer onlanas verhuurde ze — niet
tegenstaande het groeiend protest — weerom heide
gronden aan een nederiand^p maatschaDDÜ voor 
graswinning 

De limbugse minister Bertrand schijnt de lim-
burgse belangen wel op een bijzondere wijze te be
hartigen... 

GOLFTERREIN 

Midden in het ten Haagdoornheidegebied werd 
op het grondgebied van de gemeente Houthalen, 
een golfterrein van 65 ha. aangelegd, dit zelfs tegen 
het advies in van het Bestuur van Waters en Bos
sen. Bedoeld terrein was het mooiste stuk van de 
heide en het meest geschikt voor de bijenteelt. 

Een limburgse krant blokletterde destijds i.v.m. 
het golfterrein ongeveer als volgt : « de limburgse 
jeugd is weer een sportcentrum rijker» 

Wat is in feite gebeurd' Het golfterrein (wie 
heeft de werken bekostigd ?) voortkomende uit 
oyerheidsbezit (gemeenschapsbezit) werd gepriva-
tizeerd, want alleen rijke private klubs kunnen er 
gebruik van maken (zoals bv de klub van de Ford-
ingenieurs). Het onsociale van deze zaak kan niet 
genoeg aangeklaagd worden... 

Midden in Limburg ligt een enorme 

« groene long » die een groot deel van 

Midden-Limburg bestrijkt, doorloopt tot 
Noord-Limburg (Opitter) en alzo 

aansluit op het kempisch plateau 

dat als een brede groene boord 
de Maasvallei begeleidt. 

Het is een prachtlandschap met afwisselend 
bossen, duinen en vennen. 

De « groene long » heeft in zijn flanken 
Bokrijk, Kelchterhoef en Hengelhoef. 

Te midden daarvan ligt de 

ten Haagdoornheide met een oppervlakte 

van circa 850 na. 
Deze heide maakt één biotoop 

(levensmilieu) uit met de andere 

voornoemde gebieden en is naast de 
« Mechelse heide » (staatsrezervaat in de 

Maasvallei) het praehtiaste natuurschoon in 
Limburg. 

E 39-KATASTROFE 

Voor de aanleg van de E 39-autosnelweg zijn 
reeds alle voorbereidingen getroffen. Midden door
heen alle heidegebied loopt het tracé van de E 39 zo
dat ten Haagdoornheide in twee grote stukken uit 
mekaar valt. 

Rekening houdende met de graszaadwinningen, 
het golfterrein, de spoorweg Houthalen-kolenhaven 
Langerlo die het zuidelijk deel van de heide door
snijdt, is deze snelweg het zoveelste onverantwoord 
afbraakelement. Want het geplande trajekt van de 
E 39 dat nu vanaf het klaverblad van de op- en af
ritten te Zonhoven een boog doorheen de heide be
schrijft, had met een zelfde boogbeschrijving maar 
dan nabij de spoorweg op de rand van de heide 
kunnen verlegd worden. 

« Een specialist-verkeerstechnikus was heel for
meel, toen hij in Limburg op bezoek, postuleerde 
dat dit tracé inderdaad de heide had kunnen ver
meden » («f Het Belang van Limburg » 26-2-70 K 

Minister De Saeger weet bliikbaar van geen 
«versaegen» al vast wat natnurschendingen be
treft in de zaak van het Peerdsbos werd hij door 
publieke aktie tot wijken gedwongen Is zulke aktie 
onmogelijk in Limburg ' Waant men er zich te rijk 
aan bronsgr^eneikenhout en he ide ' 

De heren van Ooenbare Werken en van de E 39-
interkommunale krijgen reeds de bibber op het lijf 
alleen reeds bij ÓP gedachte dat er iemand over 
«aktie» spreekt. Nochtans is aktie tans dringend 
vereist. 

EN EEN MOTEL. 

Wat ook reeds veel kwaad bloed heeft gezet is de 
planning voor de bouw van een motel naast de 
autosnelweg een flink stuk in de heide gelegen en 
blijkbaar een prestige aangelegenheid voor het 
gemeentebestuur van Houthalen. 

Onder het mom van toeristische voorzieningen 
wordt een duister snelletje gespeeld, want in zulk 
motel komen omzeggens geen toeristen. 

Oorspronkelijk bedeeld met een oppervlakte van 
25 ha. zou het motel nu teruggebracht woi;den tot 
2 ha., alhoewel niemand er zeker van schijnt te zijn 
hoeveel nrecies de oopervlakte ral bedragen. 

Tegenover het argument dat 20 ha niets maakt 
op ROO ha staat dat er vroeger 2 000 ha. bloeiende 
heide bestond en dat geliikaardige « knabbelarijen » 
de heide zienderogen hebben doen krimpen of doen 
verbrokkelen. 

De lijn dient getrokken te worden. Nu! 

Deze belangrijke aangelegenheid kan niet 

meer onbesproken blijven. Via parlementaire 

Initiatieven en openbare aktie moet bereikt 

worden dat de bos-, kerk- en andere uilen 

zouden zien, met of zonder kaars en bril^ 

3. CUPPENS, 

Afgev. Volksunie-Aktiekomitee 

ten Haagdoorheide. 

OPROEP TOT DEELNAME AAN AKTIE 
TEGEN SCHENDING TEN HAAGDOORN 
HEIDE, VRIJDAG 1 MEI TE HOUTHALEN 
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(Argros) Er zijn paraUelIistnen 
'Waaraan men ten slotte niet ont
komt, zoals nu weer tussen Willy 
Brandt en Bruno Kreisky, de kers
verse Oostenrijkse kanselier. Beiden 
zijn ze emigranten over wier af
komst gefluister graat van roddel
praatjes. Beiden zijn ze met een 
skandinaafse g;etrouwd die ze na 
W.O. n uit de emigratie hebben mee-
Srebraclit. Beiden hebben ze een zoon 
Peter — Peter Brandt en Peter 
Kreisky — die hun faam van enfant 
terrible met zorg kultiveren en hun 
vaders bestoken van uit een perifere, 
extra-parlementaire oppozitie. Tot 
zelfs op het vlak van de binnenland
se politiek doet zich een analoge ont
wikkeling voor : nog in de roes van 
zijn recente elektorale overwinning 
betoogde Brandt dat hij voortaan 
zonder en tegen de CDU zou rege
ren, terwijl zijn Oostenrijkse kollega 
verleden week op een perskonferen-
tie beklemtoonde dat zijn partij, de 
Sozialistische Partei Oesterreichs, 
zich sterk maakte om desnoods zon
der de Oestereichische Volkspartei 
het schip van staat tussen de klip
pen van diverse politieke gevoelighe
den heen te loodsen. Men kan zich 
wel afvragen wat beide staatslieden 
uiteindelijk scheidt. 

Bruno Kreisky is niet het tipe dat 
kontroverses doet oplaaien. Zijn ima
ge vertoont gevaarlijke hoeken noch 
vermetele bochten. Zijn kontoeren 
verliezen zich in de voorname sche
mer van de diplomatie. Zeven jaar 
lang was hij minister van buiten
landse zaken. De Oostenrijkers ken
den hem alleen in rok, onwennig 
glimlachend om de schittering van 
zijn eretekens. Achter zoveel praal 
konden ze bezwaarlijk de andere 
Bruno Kreisky herkennen, de Oosten
rijkse jood die in 1938 om voor de 
hand liggende redenen de wijk had 
genomen naar het veilige Zweden. 

Dat zijn joodse afkomst tijdens de 
, jongste verkiezingen zou opgerakeld 
worden, beantwoordde aan de ver
wachtingen. Oostenrijk heeft altijd 
2o"n beetje aan anti-semitische opris
pingen gelaboreerd. Hoe dan ook : 
voor Kreisky, die zo overmoedig een 
worp waagde naar het kanselier
schap, betekende zijn joodse image 
een niet te onderschatten riziko. 
Kreisky kende dit riziko en hij 
vreesde het. Maar de Oostenrijkse 
kiezer heeft zijn politieke en demo-
kratische maturiteit bevestigd : op 
een paar brieven na waarin Kreisky 
zijn afkomst werd verweten, werd 
niet één rassistische wanklank opge
vangen. 

Alles bij elkaar had Kreisky het 
niet biezonder moeilijk om een echt 
Oostenrijker te worden. Nooit hoef
de hij het op te nemen tegen een ge-
organizeerde kampanje van ver
dachtmaking die zijn liollega Brandt 
wel eens de wind uit de zeilen nam. 
Toch bleef hij zich in alle' omstan
digheden bewust van zijn «handi-
kap ». Daarom allicht bedacht hij 
een metode om met dit bewustzijn in 
het reine te komen. Gewapend met 
autentieke dokumenten bewees hij 
zwart op wit de bijdrage van zijn 
voorouders tot de historische uit
bouw van Oostenrijk ; eerbiedwaar
dige, kapitaalkrachtige zakenlieden 
die reeds onder de Habsburgers een 
voortreffelijke staat van dienst kon
den aanwijzen. Zijn bet-overgrootva
der Jakob Kreisky was reeds in 1828 
Oostenrijks legerarts. 

Toen hij zestien was brak Kreisky 
met zijn liberalizerend, maar in wer
kelijkheid konservatief leefmilieu. 
Hij trad toe tot de socialistische ar
beidersjeugd. Een Kreisky socialist ? 
Zijn bourgeoise vrienden staken de 
draak met de proletarische simpa-
tieën van de humanitair bewogen 
Bruno. Er was een tikje misprijzen 
in de blikken van de hautaine fami
lieportretten in de ouderlijke wo
ning, die hij nog slechts schoorvoe
tend betrad. 

HHIMO 
KREISKY 

Dat hij ooit kanselier zou worden 
heeft Kreisky nooit durven denken. 
Dat dit toch gebeurde bewijst ten 
slotte dat hij wel degelijk een echt 
Oostenrijker is. In dit bevrijdend 
besef speelt Bruno nu met de idee 
van een regering zonder partner. De 
grote koalitie van ÖVP en SPÖ, die 
hij nog tijdens de verkiezingsperio
de in sourdine bepleitte, lijkt hem 
nu al een aftandse formule, een 
noodoplossing. Verder zijn Gods 
raadsbesluiten ondoorgrondelijk : 
misschien wordt hij ooit nog prezi-
dent. Als hij nu een blik werpt op de 
familieportretten, die hem in de 
kanselarij zijn gevolgd, merkt hij 
niets meer van de vroegere eigen
dunk. Jakob Kreisky, de legerarts, 
lacht bemoedigend. Het is alsof hij 
zegt : doe zo voort, Bruno ! 

'...en West is West en nooit zullen ze 
elkaar ontmoeten, schreef eens Ru-
dyard Kipling. Voor de westerling 
komt het Oosten altijd raadselachtig 
voor en met de « verkleining » der 
afstanden en het vaker kontakt is 
daarin eigenlijk nog niet veel ver
andering gekomen. De klassieke 
voorstelling die we ons maken van 
staatshoofden en legerleiders die 
door een aanval van de vijand ver
rast worden of die een nederlaag 

Nu zijn er -wel gelijkaardige westerse 
reakties, maar ze zijn in gelijkaardige 
omstandigheden zo zeldzaam dat ze ex
tra genoteerd worden. Misschien had
den onze voorouders ergens wel « oos
terse manieren », tengevolge van het 
veel rustiger levensritme dat hun sa
menleving kenmerkte. Ook is onder
schatting geen tipisch oosters of wes
ters verschijnsel, net zomin als de ver
vreemding tussen bazis en leiding. 
Daags van de bestorming van de Bas
tille schreef Lodewijk XVI in zijn dag
boek « dat er behalve een jachtpartij in 
de omgeving (van Versailles) niets bij
zonders te noteren was ». 

Zijn de prinselijke bridge-party en 
koninklijke reis soms toe te schrijven 
aan een zekere gelatenheid, een soort 
oorlogsmoeheid, het zich fatalistisch 
neerleggen bij een onvermijdelijkheid? 
Men zou het beginnen geloven als men 
de redenering van een ander oosters 
leider nagaat. Norodom Sjihanoek, prins 
als Soevanna Foema en Soevanna 
Vong, en zopas afgezet als staats
hoofd van Kambodja, ziet de strijd in 
Vietnam eindigen met een overwinning 
van de Vietkong en van Noord-Vietnam. 
Verkiezingen zouden volgens hem in 
Zuid-Vietnam eindigen met een triomf 
voor het nationaal bevrijdingsfront, 
waarna de overwinnaars voor de keuze 
zouden staan, ofwel Vietnam onmiddel
lijk één maken ofwel 'n tijdlang in twee 
afzonderlijke republieken houden, de 
zuidelijke zogezegd als neutrale staat. 
Het is begrijpelijk dat een zo langdu
rige oorlog als deze in Vietnam enorme 
schade heeft veroorzaakt, nog afgezien 
van de even enorme bloedtol en de die
pe menselijke verdeeldheid. Maar, al
dus Sjihanoek, het is niet uitgesloten 
dat Zuid-Vietnam onder een nieuw be-

moeten inkasseren is deze van de 
mensen die op hun bevelpost zijn 
en koortsachtig tegenmaatregelen 
nemen. Niet zo in het Oosten, toch 
niet in Laos waar de eerste-minister 
Soevanna Foema zijn bridge-partij-
tje nauwelijks onderbrak bij het 
vernemen van de verovering van 
de Kruikenvlakte door de Pathet 
Lao en waar de koning doodgemoe
dereerd naar een prinselijke brui
loft trok. Alsof er niets gebeurde. 

wind toch een tijdlang een neutraal pa-
•viljoen zal voeren, ten einde van... wes
terse (lees hoofdzakelijk amerikaanse) 
ontwikkelingshulp te kunnen genieten. 

Tot zover de persoonlijke mening van 
Sjihanoek, die zich in elk geval over 
de situatie in eigen land blijkt vergist 
te hebben. Hij heeft niet voldoende de 
hand gehouden aan het handhaven van 
de officiële kambodjaanse neutraliteits
politiek, terwijl de toenemende aanwe
zigheid van Vietnamese Vietkong-strij-
ders en Noord-Vietnamezen in Kambod
ja van die aard is geweest dat de oppo
zitie tot daden is overgegaan terwijl 
Sjihanoek in het buitenland was en te 
Moskou en Peking zou aandringen op het 
terugtrekken van de vreemde troepen 
en guerillastrijders uit zijn land. 

In afwachting dat het nieuwe bewind 
zich in Kambodja al dan niet konsoli-
deert is de toestand in Zuid-Oost-Azië 
opnieuw labiel geworden. Het opmerke
lijke doet zich voor dat terwijl Amerika 
zijn troepensterkte in Vietnam met een 
vijfde vermindert het met de mogelijk
heid rekening moet houden van mili
taire hulp in sommige buurlanden van 
Vietnam, hetzij onder vorm van mili
taire adviseurs, van luchtbombardemen-
ten (zoals op de Ho Tsji Min-weg waar 
deze door Laos loopt) hetzij met recht
streekse inzet van troepen, waarover te 
Washington steeds openlijker gesproken 
wordt, met daaraan gekoppeld een ver
mindering van de amerikaanse troepen
sterkte in West-Europa. 

De binnenlandse pozitie van de ame
rikaanse regering is ietwat komfortabe-
ler geworden. De druk van een gedeelte 
van de amerikaanse openbare mening 
leek ietwat minder zwaar geworden te 
zijn. Na de twee moratory-betogingen is 
er nog geen derde manifestatie gekomen 

DEZE WEEK 
IN DE WERELD 

• Kanselier Brandt van West-Duitsland 
en eerste-minister Stoph van Oost-
Duitsland voerden besprekingen in 
het oostduitse stadje Erfurt. 

• Fanfani poogt als derde na Rumor en 
Moro een Italiaanse regering samen 
te stellen. Italiaanse socialisten ne
men stelling tegen de vatikaanse in
menging in de italiaanse politiek. 

• Akkoord tussen de staat Irak en de 
opstandige Koerden, die een auto
noom statuut in de staat verkrijgen 
en vertegenwoordigers in parlement 
en regering. In ruil moeten ze hun 
zware wapens inleveren. 

• Jordaanse regering legt beperkingen 
op aan het arabisoh grensverkeer tus
sen Israël en .Tordanië uit vrees voor 
een toenemende inwijking van Gaza-
Arabieren, in de hand gewerkt door 
Israël, dat de arabische bevolking 
van de vroegere egyptische Gaza-
strook ten voordele van Israëlische 
vestigingen wil uitdunnen. 

• Keizer Hiro Hito opent te Osaka de 
wereldtentoonstelling 1970. 

• Zonder opgave van redenen zegt 
paus Paulus VI zijn voorgenomen be
zoek aan Brazilië (euchari.stisch kon» 
gres in Rio de Janeiro) af. 

• Westerse berichten over meningsver
schillen in de Sovjet-leiding (kritiek 
op het landbouwbeleid) door sovjet-
regeringswoordvoerder gelogenstraft. 

• Oud-minister van Binnenlandse Za
ken van Cyprus, Georghadjis, die 
ondervraagd werd in verband met de 
aanslag op Makarios, in een hinder
laag gelokt en vermoord, 

• Het Witte Huis zou aan levering van 
een nieuwe reeks Phantom-straalja-
gerr, aan Israël «vertragende voor
waarden » verbinden. 

• De verkiezingen voor de provinciale 
staten in Nederland blijken in hun 
uitslagen geen grote verandering te 
veroorzaken. Belangrijk was dat 30 
t.h. der kiesgerechtigden thuis zijn 
gebleven. De drie konfessionele par
tijen gingen licht achteruit, de vier
de regeringspartij (V.V.D.) boekte 
lichte vooruitgang. Voor de vier re
geringspartijen samen is dat een 
lichte achteruitgang. De Partij van 
de Arbeid boekte verlies, de Boeren
partij (Koekoek) ging sterk achter
uit, de progressisten heel licht voor
uit terwijl D'66 haar verwachtingen 
(verdubbeling der stemmen) on
danks winst niet in vervulling zag 
gaan en dreigt vast te lopen. 

• Norodom Sjihanoek als staatshoofd 
van Kambodja na stemmin«>r in het 
parlement te Pnom Penh afgezet tij
dens zijn verblijf te Moskou in het 
kader van een rondreis in Europa en 
in Azië. 

hoewel dat toch de bedoeling der initia
tiefnemers was. Deze zijn echter onder, 
ling verdeeld en de begonnen terug
trekking van amerikaanse troepen in 
Vietnam heeft hoogstwaarschijnlijk een 
gedeelte van deze amerikaanse kontes-
tanten aangezet tot een afwachtende 
houding. 

De weigering van Moskou een konfe-
rentie over Laos te houden, de staats
greep in Kambodja die een strikter na
leven van de neutraliteit inhoudt, de 
kommunistische vooruitgang in Laos. 
het niet op gang geraken van de Viet-
namkonferentie te Parijs ; dit alles 
geeft Nixon enig respijt en vertraagt in 
elk geval de programmatic inzake ont
ruiming van Zuid-Vietnam. De vraag 
mag gesteld worden of juist de Pathet-
Lao-suksessen geen aanleiding zullen 
geven in het grotere verband tot een 
krachtiger amerikaans ingrijpen. 

Men mag hierbij evenmin de tegen
stellingen tussen Moskou en Peking uit 
het oog verliezen, die beide hulp verle
nen aan Noord-Vietnam en aan de ver
schillende verzetsorganizaties in de 
zuidoostaziatische gebieden en welke 
tegenstellingen dan toch een weerslag 
hebben op de politiek van hun bondge
noten. Dat juist die Peking-Moskou-ri-
valiteit Noord-Vietnam en Vietkong een 
grotere zelfstandigheid verleent dan 
moest er maar één hulpverstrekkende 
mogendheid zijn is een ander belang
rijk element. 
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De ohfanten van het mrkus 
Knie maken regelmatiQ een uit
stap tijdens hun viije uren 
Hier ujandelen ze door de stra

ten van Rapperswill 

SCHILLER ZWIJGT 

Dat ekonomie een zeer inge
wikkelde zaak IS weet iedereen 
Eenvoudige berichten over dit 
onderwerp zijn dan ook mets 
meer dan gewoonweg inlichtin
gen Maar daardoor vorden ze 
no? niet nutteloos De west-
duitse minister voor Ekonomie 
Schiller had diezelfde funktie 
a' in de koalitieregering van 
öe CD U-C SU met de S P D . 
Hl] was toen de grote populai
re figuur, die met zijn profes-
sorentitel werd uitgespeeld te-
ge de koahtiepartner en die 
tijdens de verkiezingsstrijd zo
wat het grote strijdros was 
Voor de S P D Smdsdien is 
Schiller zeer geizoleerd ge
raakt in de nieuwe bondsrege
ring Zijn adviezen, die trou
wens ook al aarzelend zijn ge
worden, vinden geen gehoor En 
Intussen stijgen de prijzen al
maar door Er bestaat in de 
Bondsrepubliek een stabihze-
ringswet, maai die wordt eigen
lijk niet gebruikt Schiller zelf 
xwijgt, geraakt op het achter-
plan en zou aan ontslag denken. 

REGERINGSGEWELD 

Tijdens een i n t e r v i e w 
voor de televizie beschuldigde 
radio Bremen en daarna nog 
eens de duitst bondsregeimg 

DEZE 
WERELD 
IN 
WOORD 

t 
fe-H! 

EELD 
d^ oiticiele woordvoerder van 
kranten van Springer ervan, 
valse berichten te verspreiden 
eii bovendien verklaarde deze 
heer Ahlers nog dat achteraf 
gezien, het geweld van de apo 
tegen het Springer-gebouw in 
Berlijn wel verrechtvaardigd 
was Daarop is m de bondsre
publiek een storm opgestoken 
dl'' nog altijd met is stil ge-
valler Waarover wij hier ech-
tei niet zoveel hebben kunnen 
lezen Het veiwijt dat de be
richten werden vervalst kon 
nooit met konkrete gegevens 
worden bewezen En vooral het 
achteraf goedkeuren van toch 
wettelijk verboden geweld door 
'n officiële woordvoerder werd 
met genomen Brandt ziet dat 
nu ook wel in, maar de pogin
gen die hij onderneemt om 
deze zaak zachtjes te regelen 
zijn al te onhandig De woor
den van Ahlers konden ge
woonweg door niemand ver
keerd worden begrepen : ze wa
ren al te duidelijk 

ILLEGAAL VERBLIJF 

Met een .bescharnende slaafs
heid hebben de kranten de be
richten van de persagentschap
pen over Nigeria overgenomen. 
Zo werd herhaaldelijk gemeld 
dat de missionnarissen in dit 
land werden «vrijgelaten» Het 
enige juiste woord wss : uitge
wezen ' De reden waarom zij 
veroordeeld werden voordat zij 
zogezegd werden « vrijgelaten » 
was telkens : illegaal verblijf 
Nu ging het in vrijwel alle ne
genennegentig bekende geval
len om mensen die al vele ja-
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Op een fotowedstrijd te Mc^kou werd deze foto bekroond Een TU-144, de tweelingbroer van de 
il am-hi iti>e Concorde, m volle vlucht. 

ren zo niet tientallen Jaren in 
Nigeua verbleven Natuurlijk 
konden zij hun verblijfsvergun
ning in Lagos met vernieuwen 
tijdens de burgeroorlog Maar 
dit « illegaal verblijf noemen 
IS vals en onaanvaardbaar for
malisme ! 

RODE LANTAARN 

Dal het Duitsland van Ul-
bricht een ekonomisch machti
ge staat IS geworden wordt nu 
algemeen erkend Heel wat 
minder bekend is dat ten min
ste eén faktor die ook voor de 
verdere ekonomische ontwikke
ling belangrijk is daar hele
maal ontbreekt Er is namelijk 
geen normale zelfs geen minie
me, bevolk mgsaangroei En de
ze 13 voor een verdere ontwik-
kehng van de ekonomie /eker 
nodig • alleen voldoende jonge 
krachten kunnen de nieuwe 
technieken aan De aangioei is 
daar slechts 1,6 per duizend in
woners Bovendien is ondanks 
de muur de totale bevolking 
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De politie moest te Nanterre opnieuw optreden om honderden studenten, die met mekaar slaags 
aeraakt waien, uit elkaar te drijven. Ze had eerst een regen van stoelen en stenen moeten ontwiy 

ken... 

verminderd : van zeventien 
miljoen tweehonderd duizend 
inwoners emde 1960 (de muur 
kwam er op 13 augustus 1961), 
daalde het bevolkingscijfer met 
honderdduizend inwoners Het 
al te magere geboorteoverschot 
is zelfs met voldoende om ook 
nu de vlucht te kompenseren. 

ESCUDIERA LECOQ 

Het gerecht is er om de mis
daad te bestraften, inaar ook 
om de misdadiger te bescher
men tégen een al te persoon
lijke wraak Het uitschakelen 
ol het nog niet bestaan van een 
normaal goed werkend gerecht 
leidt vaak tot de oude vendet
ta Het gerecht werkt volgens 
de politie m Brazilië al sinds 
jaren niet goed Zelfs heel ge
vaarlijke bandieten worden 
vrijwel met gestraft en komen 
door korruptie terug vrij Daar-
orr nam die politie al in 1958 in 
Rio het recht in eigen hand Op 
korte tijd was de stad van gang
sters bevrijd Maar de politieke 
druk werd te groot en het eer
ste anti-gangstereskadron ver
dween In 1964 werd een bij 
zijn kollega's zeer geliefde po
litieman door een bekend gang
ster vermoord Op zijn lijk leg
den zijn vrienden de eed f 
hem te wreken De « Escudiera 
Lecoq » begon te « werken » En 
hield smdsdien met meer op. 
De naam veranderde wel in 
« E M » wat uitgelegd wordt als 
«eskadron van de dood», of 
«gemotorizeerd eskadron» Met 
die letters tekenen deze poli
tiemannen hun slachtoffer-; en 
met de woorden «ik was een 
bandiet, ik zal niemand meer 
schaden». Sinds 1968 werden er 
zevenhonderd dergelijke doden 
gevonden alleen in Rio De wet 
van het oerwoud, Inderdaad. 
Maar dat juist de politie die 
toepast' 

OOK LUXUEUS 

In Europa en m de Verenig
de Staten zijn de « drive in »-
filmvertoningen gewoon ge
worden. Men hoett zelfs met 
meer de moeite te doen mt te 
stappen om 'n film te bekijken. 
In Johannesburfe is er nog een 
nieuw luxueus snufje bij geko
men • liggend op een luchtma-
trat m een zwembad kan men 

daar ook een filmvoorstelling 
bijwonen Als ook hier iemand 
iets nieuws wil lanceren op dit 
gebied, zouden wi] hem opge
hangen schommelstoelen voor
stellen. 

GEEN NIEUWS 

Behoort het tot onze welvaart 
dat de jonge mensen zich op 
een goedkope manier en zonder 
enige tegenweikmg kunnen 
drogeren ? In elk geval doen 
de onderduimse verdedigers 
van dit drogeren geen poging 
om de cijfer over de versla
ving en het gebruik bij da 
jeugd bekend te maken Dit is 
blijkbaar géén nieuws ' Enkele 
cijfers : m de Verenigde Sta
ten nemen 25 tot 40 % van de 
twaalfjarigen (geen vergis
sing !) verdovingsmidaelen zij 
drijven er ook handel in in 
Zweden zijn tienduizend jon
geren aangetast, m sommige 
steden van Kanada zijn er dat 
13 % In Framcrijk zijn er vijf
entwintig tot vijfendertigdui
zend (het aantal verdubbelde 
op één jaar 1) Zijn we achter
lijk ' Voor ons is dit belang
rijker nieuws dan 'Ie proef
vlucht van de Concorde! 

rland nede 
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nederland 
Nederland geeft een reeks post-
zegeh uit die door een kompu-
ter getekend werden Tekenen, 
drukken en afstempelen aaan 
nu reeds automatisch loanneer 

het vastkleven l 
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We hebben sinds jaren, beste vrienden, een Vla

ming als minister van Ver\eerstvezen : de acht 

bare heer Bertrand. En we hebben eveneens sinds 

jaren in ons land een aantal vliegvelden die toe

vertrouwd zi]n aan de goede of de minder goede 

zorgen van deze vlaamse minister. Wie eventjes 

zou trachten logisch te zijn, \omt tn de verleiding 

om te zeggen : « nou, la-me maar le\\er slapen. 

Vermits we 'n vlaamse minister hebben, zal met 

onze vlaamse vliegvelden wel alles in orde zijn »* 

Het ts echter helemaal met in orde, er valt vooral 

niet te slapen en de minister blijkt stuken minden 

Vlaams te zijn dan het gras langsheen de startba

nen van de vlaamse vliegvelden. Sinds jaar en dag 

wordt te Antwerpen geijverd voor het behoud van 

Deurne ; onlangs nog — op een vergadering die 

in het Osterneth-huis doorging op i8 december 

f— \wamen de Antwerpenaren eensgezind en 

\rachtig voor hun goed vliegrecht op. Oo\ te 

Gent wordt geijverd voor behoud en uitbreiding 

van het vliegveld. Te Oostende stellen zich een 

aantal dringende problemen, die de uitbreiding 

van onze \ust-luchthaven ster\ belemmeren. In 

Wallonië wordt er inmiddels gevlogen dat de stu\' 

^en er mêé afvliegen. We hebben gedacht dat het 

wel eens nuttig zou zijn, een inventaris van heel 

onze luchthaverij — die tn Vlaanderen eerder een 

luchtaverij is « ^ op te ma\en en aan onze lezers 

voor te schotelen. De fran\ofonen verwijten ons 

'dat we aanhangers zijn van « Ie droit du sol tf, 

'het « recht van de grond ». We zijn véél rabiatet 

nog dan dat : we staan op onze rechten in de 

lucht. Ondan\s de heer Bertrand, die het met onze 

rechten nogal luchtig opneemt..^. 

I ln 1968 en gedurende de eerste zes maanden % K 
volgens officiële gegevens, als volgt uit i ' " zag' 

Charleroi-Gosselies 
Luik-Bierset 
St Hubert (90 % zwevers) 
Spa 
Totaal Waalse luchthavens 

Antwerpen-Deurne 
Gent-St Denijs-Westrem 
Oostende 
Totaal vlaamse luchthavens 

We geven hieronder nog eens apart dezelfde, 
van 1969; die voor gans het jaar zijn nog niet m 

Charleroi-Gosselies 
Luik-Bierset 
St Hubert (90 % zwevers) 
Spa 

Totaal Waalse luchthavens 

Antwerpen-Deurne 
Gent-St Denijs-Westrem. 
Oostende 

Totaal vlaamse luchthavens 

ZO 

GAAT 

DE 

VLAAMSE 

VLIEGER 

NIET 
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En tenslotte, als klap op de spreekwoordelifki0pijl, 
voor het jaar 1970. We houden daarbij geen Ttlifig met 

De vlaamse luchtvaart wordt met de neus tegen 
de wer\elij\heid geduwd... 

Oostende 
Gent 
Antwerpen-Deurne 

Charleroi-Gosselies 
Luik-Bierset 
St Hubert 
Spa 

Charleroi 
Hier zit de Regie der Luchtwegen van vóór zons* 

opgang tot na zonsondergang en bij aanvraag ook 
•s nachts. Hier zijn ook twee grote herstelplaatsen 
gevestigd, nl. Fairey en Sabca (deze laatste tans in 
handen van de franse Dassault-fabrieken). Nu b 
het zo dat alle onderhoud en zelfs de bouw of de 
assemblage van sommige legertoestellen door de 
belgische staat verplicht hier uitgevoerd wordeo, 
wat op zichzelf een fantastische rechtstreekse 
staatssteun is voor dit vliegveld en de er gevestig
de instellingen. Het ware dan ook billijk dal die in
stellingen zelf voor het onderhoud en het uitbaten 
van het vliegveld zouden zorgen 

Luik-Bierset 
De burgerlijke aktiviteit is hier zó belacfaelijlc 

laag dat men er verschillende kunstgrepen toepast 
om het vliegplein toch maar de schijn van een ak
tiviteit te geven. Sabena dient nu o.a. op haar 
vluchten naar Keulen een tussenlanding te maken 
te Luik. Maar... geen enkel passagier mag er op
stappen! Die moeten eerst naar Brussel! En dil 
dient dan nog te geschieden met een toestel van 
een buitenlandse lijn (Luxair) die, komende van 
Luxemburg, de passagiers voor Keulen mag opne* 
men naar Zaventem waar ze dan het Sabena-lijn-

file:///wamen
file:///rachtig
file:///ust-luchthaven
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^*^ VitA lagen de aktiviteiten op onze sekundaire vliegvelden er, 

Bewegingen 
34.306 
13.186 
40.101 
12.719 

100.312 

79.479 
32.356 
24.997 

'136.832 

Passagiers 
22.255 

8.229 
10.978 
8.438 

49.900 

52.365 
13.456 

356.991 
442.812 

Deurne : gelu^^ig zijn het niet de gehouwen die de waarde van een vliegveld bepalen... 

lÉJktnaar dan alleen met betrekking tot de zes eerste maanden 
^baar. 

Antwerpen 

BeA'eginge., 
24.641 
13.125 
11.627 
7.593 

56.986 

Passagiers 
14.391 
6.371 
3.875 
5.383 

30.020 

42.374 
23.432 
4.925 

70.731 

38.546 
8.145 

88.896 

135.687 

'lï/kffftpifl, laten we hieronder de kredietvoorzieningen volgen 
n!«)(% met het feit, dat Charleroi 10 ha grond bijkreeg. 

2 miljoen 
2,5 miljoen 

20 miljoen 
9,5 miljoen 
6 miljoen 
3 miljoen 

vliegtuig naar Keulen kunnen nemen, dat echter 
op die reis naar Keulen een tusenlanding moet ma
ken in Luik! Dit brengt natuurlijk een paar lan
dingen bij per dag en gezien deze toestellen «lijn »-
toestellen zijn, dient er nu een ILS (Instrument 
Landing Systeem)-installatie te worden voorzien. 
Om de zaak toch nog wat kracht bij te zetten, wer
den te Luik een paar militairen gehouden met gans 
hun «radio «-apparatuur (inkluzief radar). Daar 
deze militairen enkel nog over een paar verouderde 
toestellen beschikken, en om de installaties niet 
enkel te rechtvaardigen maar ook te modernizeren, 
zullen de nieuw aangekochte franse Mirage-toestel
len op Luik-Bierset gestationeerd worden ! 

Alsof dit alles nog niet genoeg was, is er ook nog 
de Regie met haar radioapparatuur aanwezig. Eén 
installatie is immers niet voldoende voor die heren. 
En onze minister schijnt het daar volledig mee 
eens te zijn. 

Het ware toch veel interpellaties gespaard aan 
onze «Vlaamse» minister van Verkeerswezen, 
moesten eenvoudigweg alle vlaamse sekundaire 
luchthavens afgeschaft worden. Zijne excellentie 
zou dan zonder het minste gewetensbezwaar alle 
door de Regie voorziene kredieten aan de waalse 
luchthavens kunnen toebedelen. Dit schijnt wel de 
bedoeling te zijn in Brussel. 

Of echter de «air-minded» Vlamingen en de 
Vlaamse zakenmensen daarmee zullen instemmen, 
valt nog te bezien . 

Wat Antwerpen betreft is reeds een eerste punt 
behaald gedurende de vergadering op 18 december 
1969 in het Osterrieth-huis. Hierbij valt er echter 
een zeer belangrijke zaak te noteren : de absolute 
tegenstelling tussen de vizies van de Vlamingen en 
de Brusselaars terzake. Ik wens hier de kranige 
houding te citeren van burgemeester L. Craey-
beckx, die het gevaar zeer goed inziet van de men
taliteit en van de houding van de heer W. Deswarte 
van de Sabena die de luchthaven Deurne naar Zoer-
sel of Oostmalle zou willen zien uitwijken. Ofwel 
dient Deurne op zijn huidige ligging uitgebreid en 
degelijk aangepast, ofwel verdwijnt elke mogelijk
heid om Antwerpen van een degelijke en vooral 
doeltreffende luchthaven te voorzien. Het is een 
feit dat sekundaire luchthavens in de onmiddellijke 
nabijheid dienen te liggen of te midden van de be
trokken zone die ze moeten bedienen. 

Dat men zich te Antwerpen maar niet al te veel 
ïlluzies make met de aanwezigheid van een direk-
teur van Sabena voor het vlaamse land. Er bestaan 
te Brussel zeer veel direkteursplaatsen bij Sabena 
en bij de Regie. En wat de belofte betreft van een 
nieuw gebouw van ongeveer 3 miljoen : wat bete
kenen 3 miljoen in het huidig budget zowel van 
Sabena als van Verkeerswezen ? Zelfs een gebouw 
van 100 miljoen maakt van Deurne nog geen vol
waardige luchthaven. Dringend, maar dan ook 
uiterst dringend, dient de bestaande landingsbaan 
12/30 uitgebreid in de richting van het ex-militair 
domein (fort) en de baanweerstand verhoogd, zodat 
middelgrote toestellen er veilig kunnen landen en 
opstijgen. 

Het zijn niet de gebouwen, maar wel de landings
banen en landingsmogelijkheden die de waarde van 
een vliegveld bepalen. 

Oostende 
Ga maar eens praten met piloten die regelmatig 

te Oostende-Middelkerke dienen te landen! Daar 
heeft men miljoenen gestoken in bakstenen, maar 
[(moedwillig ?) de technische kant achterop gescho
ven De gewone passagier geeft er zich immers 
geen rekenschap van of een startbaan wel lang ge
noeg is en of er bij dwarswind wel veilig kan ge
land worden. Bij dwarswind van ± 30 knopen wor^ 
den te Oostende praktisch alle vluchten afgelast, 
daar er geen landingsbaan bestaat in dwarsrichting. 
Zelfs bij goede windrichting kunnen de zware toe-
Stellen niet volgeladen opstijgen, daar de huidige 
startbaan te kort is. 

Gent 
Wat Gent betreft is de opgevoerde komedie al 

even groot. Omdat Gent-St Denijs nog steeds een 
volledig grasveld is, wordt het maar steeds terug 
O' hetzelfde niveau gesteld als het zuiver toerisme-
dorp Spa, daar waar het in feite Luik vèr voorbij
streeft, niettegenstaande de tegenwerking allerhan
de die Gent ondervindt en de voordelen die aan 
Luik geschonken worden ! 

De grondspekulatie rond St Denijs-Westrem is 
ootr weeral ingegeven door een paar privé-belangen 
en door onmiddellijke kiesbelangen Ofwel zijn die 
gronden de honderd miljoen waard die ex-burge
meester Claeys beweert, en dan bouw ie daar geen 
volkswoningen op maar dan moet je dat zien te 
realizeren en dan op goedkopere terreinen werke
lijk een massa volkswoningen zetten. 

Ofwel zijn die gronden dat niet waard en worden 
ze besteed niet voor een onmiddellijk kiesprofijt, 
maar wordt het vliegveld degelijk uitgebouwd met 
vizie op de toekomst en in de optiek van de ekono-
mische ekspansie die Gent momenteel kent. 

Ook hier is weer de zeer tipische belgische kort» 
zichtigheid gebleken wat samenwerking en voor
uitzicht betreft. Had men bij het graveel van de 
ringvaart de grond gebruikt om het huidige vlieg
veld op te spuiten en de bestaande 07/25-startbaan 
te verlengen tot aan de ringvaart en op hoogte te 
brengen van de autosnelweg Oostende-BrusseJ dan 
had men ook hier, midden het centrum der stad, 
aar de rand van de ringvaart en de autosnelweg 
een bruikbare sekundaire luchthaven zonder mil-
jardenkosten. 

Erger is dat bepaalde ingewijden weten te ver
tellen dat technisch goed geplaatste personen noch
tans voetstappen zouden gedaan hebben in die rich
ting te Brussel, bij het begin der graafwerken, maar 
da men daar op een lakoniek « njet» is blijven bot
sen. En nog erger : Brussel weigert Gent-St Denijs 
nog steeds de zo nodige radioverbinding terug te 
bezorgen. Die was er vroeger wél, doch Brussel nam 
ze weg. De openingsuren van het vliegveld worden 
bovendien zo drastisch beperkt dat het vliegveld 
meer gesloten is dan toegankelijk. Wat niet belef 
dat de aktiviteit er groter is dan te Luik pn Spa 
samen die echter elk het dubbel aantal uren open 
zijn... 

""o '̂ * > ? S <|."̂ ^̂ >"'? r^''r>^-^ 

OPLOSSINGEN 

Als we enerzijds de aktiviteiten en anderzijds de 
subsidies en infrastruktuur van Charleroi en Luik, 
Spa en St Hubert stellen tegenover Antwerpen en 
Gent, dan vragen we ons af waarom we een vlaan> 
se minister nodig hebben op dit departement. Waar^ 
om kunnen onze vlaamse ministers in Gods naam 
nu eens geen gebruik maken van hun pozitie om in 
alle stilte vroegere misbruiken ongedaan te maken 
en eventueel nog wat schadevergoeding erbtj te 
voegen ? 

Het meest logische zou zijn om boven aangehaal
de redenen : 

1. dringend de Regie wegnemen te Spa en te St 
Hubert, die enkel sportcentra's zijn voor enkele be
voorrechten; de aldus vrijgekomen personeelsleden, 
kredieten en het materieel ter beschikking te stel
len van het vliegveld Gent-St Denijs dat geroepen 
is om een in volle ekonomische ontwikkeling vej> 
kerende zone ten dienste te staan. 

2. de regie eveneens wegnemen te Luik en te 
Charleroi, die reeds rechtstreeks van vadertje staat 
jaarlijks verschillende tientallen miljoenen krij
gen: de daardoor vrijgekomen personeelsleden, 
kredieten en het materieel uiterst dringend en per 
prioriteit toevoegen aan Deurne dat de antwerpse 
metropool reeds lang had kunnen volwaardig b ^ 
dienen. 
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haar eigen^^lsie 

Politiek is niet uitslui
tend mannenwerk. In 
de politieke arena kan 
de vrouw beslist een 
beetje meer charme 
brengen en vooral wat 
méér hart, iets wat het 
verstand der mannen 
hard nodig heeft om 
wijs te zijn. 

DE MENTALITEIT VERANDEREN 

In « Demain les Femmes » door Evelyne Sullerot valt het 
op dat veel meisjes niet meer bereid zijn een beroep te 
kiezen als noodoplossing, in afwachting dat zij moeder of 
weduwe zijn. Zij willen ook ingenieur of ekonomist wor
den, zij willen plaatsen bekleden in de hogere ambtenarij. 
Beroepen dus, waardoor de greep op het maatschappelijk 
leven zeer stevig is. In een artikel van G. De Boodt (« Kul-
tuurleven », 19ó9-nr 8) leest men o.m. : « Het is door de 
arbeid, dat de mens zijn zelfbewustzijn smeedt en deelge
noot wordt aan de verantwoordelijkheid én voor de we
reld én voor de mensen die hem bewonen. De arbeid geeft 
aan de vrouwen de kans én om op een nieuwe wijze zich
zelf te worden én op een nieuwe wijze de man, en de an
deren, te benaderen. (Door arbeid wordt natuurlijk niet 
het mekanische, mensdodende produktieproces bedoeld)». 

Ondanks dit alles wordt er 
aan herinnerd, dat er geen vrii-
heid zonder bepaalde riziko's 
bestaat. Ook Simonne de Beau-
voir gewaagt van «Ie vertige 
de la liberté >̂  en de vraag 
wordt gesteld of de vrouw die 
«ver t ige» baas zal kunnen 
worden ? 

Niemand kan deze vraag 
beantwoorden. 

De omstandigheden laten het 
trouwens niet toe, want de 
emancipatie is maar halfweg en 
stuit nog geregeld op gering
schatting. 

Lady Ashley was een van de 
•Weinige vrouwelijke leden van 
het Hogerhuis. Eens vroeg Win
ston Churchill haar spottend of 
zij nog altijd ijverde voor de 
gelijkwaardigheid van de 
vrouw met de man. Waarop 
Lady Ashley, gevreesd voor 
haar scherpe tong;, antwoordde : 

« Hoe komt u daarbij ? Waar
om zouden wij naar gelijkwaar
digheid streven, vermits wij, 
vrouwen, superieure wezens 
zijn. . .» 

Het grapje mag wel, al delen 
wij eerder de mening van de 
engelse schrijfster Virginia 
Woolf (1882-1941), die tijdens 
een lezing tot haar vrouwenpu-
bliek zei : 
«Bent u er zich wel terdege 
van bewust, dat u de meest om
streden diersoort bent in het 
heelal ? » 

Omstreden, inderdaad, op ve
le gebieden. Niet het minste op 
het partijpolitieke vlak, waar 
de vrouw, deels door haar eigen 
schuld, nog weinig aan bod 
komt. Het is een gelukkig ver

schijnsel, dat de Volksunie be - . 
reid is de vrouw als evenwaar
dige par tner in alle partijorga
nen te begroeten. De vrouwen 
zouden dwaas zijn er geen ge
bruik van te maken en zich te 
verschuilen achter drogredenen 
en vooroordelen, die naar wij 
hopen voldoende zijn toege
licht. Voor de uitbouw van de 
Volksunie kan de vlaamse 
vrouw karrevrachten bijdra
gen, om het even welke haar 
taak of funktie is, om het even 
welk beroep zij uitoefent, om 
het even hoeveel kinderen zij 
heeft en om het even welke be
langstelling zij koestert. De 
vrouw moet zich ook politiek 
bewust worden, vooral de 
vlaamse. Werd zij ris vrouw 
niet lang genoeg als een dier
soort beschouwd om te besef
fen, dat leeuwinnen met wel
pen gevaarlijker zijn dan leeu
wen ? 

WETTEN VERANDEREN 
DE MENTALITEIT NIET 

Uit een hierbij gevoegd, maar 
zeer beknopt overzicht blijkt, 
dat een eeuw strijd voor de er
kenning der rechten van de 
vrouw wel degelijk vruchten 
heeft afgeworpen. Wij komen 
inderdaad van ver, maar een 
wettelijke erkenning van onze 
evenwaardigheid betekent nog 
niet, dat zij konkreet is ver
wezenlijkt in alle lagen van het 
maatschappelijkp leven. Inte
gendeel. 

Wel kunnen wij ons verheu
gen in het begrip, dat de wet

gever na enkele duizenden ja
ren heeft getoond, maar ons 
neerleggen bij een teoretische 
gelijkschakeling zou zeer naïef 
zijn. Daarenboven zijn de beko
men rezultaten nog steeds wan
kel en de strijd tegen vooroor
delen sterker dan alle wet te
lijke beschikkingen, dient on
verminderd voortgezet. Im
mers, wetten die de vrouw in 
staat stelt voor haar rechten op 
te komen, ruimen niet terzelf-
dertijd een oude en verouderde 
rnentaliteit op. Een mentaliteit , 
die niet alleen bij de man moet 
veranderen, maar evenzeer bij 
de vrouw die nog steeds he t 
slachtoffer kan zijn van haar 
opvoeding, sterk gebonden aan 
de traditionele gang van zaken. 

Men stare zich vooral niet 
blind op de gunstige ontwikke
ling, zoals zij blijkt uit he t 
overzichtelijke lijstje, dat al
leen maar wil illustreren hoe 
jong de emancipatiebeweging 
wel is 

Ook in België, waar de vrou
wenbeweging zowat in het mid
den van de 19de eeuw ontstond. 
Daarom past het wellicht te 
herinneren aan enkele belang
rijke data en namen. 

HILDA U. 

1" :„V, \ 

' . i -Hl ' V ' f' ,*i4 

1833, V.S. : Oberlin College, insti tuut voor hoger onder
wijs, aanvaardt studentinnen. 

1848, V.S. : stichting van de eerste vrouwenbeweging door 
o.m. Elizabeth C. Stanton : « Women's Right Convention s 
in Senaco Fall 's New-York. 

1865, V.S. : eerste meisjeskollege opgericht. 

1866, Engeland : van dit jaar af tot 1911 werd tevergeefs 
gepoogd (zesmaal!) het vrouwenkiesrecht door het La
gerhuis te doen aanvaarden. 

1869, Engeland : vrouwelijke belastingbetalers krijgen 
stemrecht in de gemeenten. 

1869, Engeland : eerste meisjeskollege opgericht. 

1871, Nederland : openstelling van het hoger onderwijs 
voor meisjes met de toelating van Aletta Jacobs aan de 
universiteit te Groningen. Aletta werd een belangrijke 
figuur voor de lotsverbetering van de vrouw. 

1897, Engeland • Mrs Fawcett sticht « The national Union 
of Women's Suffrage Societies». 

1901, Duitsland : vrouwen worden aanvaard al^ gewone 
studenten aan de universiteiten te Heidelberg en Frei
burg (reeds in de 18de eeuw konden meisjes zich bij 
wiize van uitzondering laten inschrijven voor bepaalde 
'<:olleges ) 

1903, Engelana : Emmelme Pankhurs t en haar dochter 
Christabel richten de «Woman's Social and Political 
Union » op 

1910, Europa : de meeste landen hebben studentinnen aan 
de universiteiten toegelaten. 

191t, Sovjet-Unie : sedert de revolutie verwerven mannen 
er vrouwen gelijke rechten. 

1918, Duitsland : vrouwen verwerven het kiesrecht. 

1918, Engeland : vrouwen verwerven in beperkte mate 
het kiesrecht 

1919, Nederland : volledig aktiet en passief kiesrecht voor 

vrouwen 

1928, Engeland : volledig kiesrecht voor vrouwen 

194,5, Frankrijk : vrouwen verwerven het kiesrecht. 
1953, Nederland : met de benoeming van mej. d. A, De 
Waal als staatssekretaris van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen doet de eerste vrouw haar intrede in de 
regering 
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Ifl februari stierf de onlangs 70 geworden 

dichter Georg Kettmann Jr. Kettmann be-
belioorde tot de politiek-geëngageerde dich> 
ters als Henri Bruning, Erich Wichman, 
Ernst Michel, Paul Haimon, Stevan Barendts 
e.a. die in het Noorden tussen de twee oorlo
gen de spreekbuis waren van een «t konteste
rende » generatie : vertegenwoordigers van de 
nationale gedachte die zich tegen de rationa
listische en liberalistische tijdgeest verzette. 

Hoofdredakteur van «Volk en Vaderland» 
en daarna oorlogsverslaggever aan het Oost
front, ondervond Kettmann na de oorlog 
moeilijkheden. Hij verbleef geruime tijd on
der een andere naam te Brussel, maar toen hij 
zich definitief in België vestigen wou. ver
bood de belgische staat hem ons grondgebied. 

ffi memoriam 

george 

kettmann jr. 

De geboren Amsterdammer Kettmann ves
tigde zich dan op de grens tussen Noord en 
Zuid te Roosendaal en verloor het kontakt 
met Vlaanderen niet. 

Meer dan dertig jaar geleden debuteerde 
hu met «De Jonge Leeuw» (1932). Het Ne
derland waar Ter Braak, Donker, Dirk Coster 
e a. de toon aangaven, kon met dergelijke 
volkse hriek niet overweg. Coster immers had 
het nakende einde van het nationalisme voor
speld, juist omdat er geen nationale poëzie 
meer leefde. Dat hij de ogen sloot voor de 
volkse en nationale liriek, betekende echter 
niet dat zij niet bestond. 

Met «Het erf aan zee» bevestigde Itett-
man zowel zijn talent als zijn poëtische oriën
tatie. 

Zowel Martien Beversluis als Jac. Bloem 
erkenden de waarde van Kettmanns poëzie, 
een poëzie die het lirische en het epische om
vatte. 

Na jaren van poëtisch zwijgen werd door 
Eijn vrienden in 1956 «De ballade van een 
dode Vikmg» uitgegeven. 

Tans verscheen — na meer dan twaalf jaar 
- - opnieuw een bundel van Kettmann : « Man, 
Vrouw, Kmd ». Ook hier blijkt Kettmanns ta
lent; de sterke originaliteit der verwoording 
wordt echter nergens tot een chaotische 
woordontwaarding en de strenge objektiviteit 
van het verhalende vers droogt nergens uit 
tot wat wij vaak in de moderne « geëngageer
de «poëzie vaststellen : een uitdoven der poë
tische vlam tot de prozaïsche nuchterheid van 
een niet eens originele gedachte. 

Niets daarvan bij Kettmann; ook niet de 
krampachtige pogingen tot beeldoriginaliteit 
te allen prijze, een moedwillige duisterheid 
en een sibillijns woordgeratel dat de geeste
lijke leegheid moet verbergen. Kettmanns 
poëzie bewijst de onverminderde frisheid en 
de mogelijkheden van wat men «traditionele » 
poëzie heet en wat in feite een zich steeds her
nieuwend voortzetten is van de poëtische 
verworvenheden van eeuwen. De bundel 
« Man, Vrouw, Kind » bestaat uit verscheidene 
de! on, korte of langere, rond diverse kernte-
ma s. 

De gedichten in «Man, Vrouw, Kind» — 
gedeelte dat zijn naam gaf aan de hele bun
de l— zijn persoonlijk, hoewel ook hier weer 
de dichter zijn sterkste zijde, die van het ver
halende vers, laat kennen. «Amsterdam» 
geeft de dichter gelegenheid tot een scherpe 
afrekening met zijn vaderstad, maar tevens 
tot enkele zeer mooie poëtische herinnerin
gen. Wel het meest lirische gedeelte is « Vo-
eeli, van Eva » met enkele zeer mooie gedich
ten, die in elke bloemlezing van de moderne 
nederlandse poëzie zouden moeten opeeno-
men zijn. 

De volgende delen « Variaties voor Cello» 
en « De duinpannen » bevatten gedichten over 
diverse tema's — waarbij om. een over 
« Egmont». 

Kettmann heeft met deze bundel een waar
dig antwoord gegeven aan diegenen die hem 
hebben verguisd en een klinkend bewijs van 
zijn kunstenaarschap. Ook als niet alle ge
dichten even sterk poëtisch zijn, dan getui
gen deze verzen toch van een werkelijk mees
terschap, van een eigen opvatting over de 
taak van de dichter en diens verantwoorde
lijkheid en van een begrip voor woord en 
vorm dat niet door een of ander esteticisme 
maar door een diepe eerbied voor de taal en 
haar poëtische kracht ingegeven werd Daar
om zal Kettmanns poëzie ook morgen nog 
niets van haar frisheid en voornaamheid heb
ben ingeboet, nadat reeds veel van wat zich 
nu als modern aandient, zal verouderd en 
vergeten zijn... 
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Onder deze titel heeft dr. J. Boets beschou
wingen bij een veertigtal gedichten gebun
deld. In de inleiding zegt de auteur dat het 
hier gaat om de neerslag van overpeinzingen 
tijdens de lessen Nederlands in het hoger 
middelbaar onderwijs en dat het hem niet te 
doen is om hier een aantal modellen van pe
netratie in het gedicht te geven Hij geeft 
toe, dat men de gedichten in kwestie ook kan 
binnentreden langs deuren die voor hem ge
sloten zijn, en dat men er kan vertoeven in 
kamers die nog voor hem verborgen zijn. 
Toch is, zowel door de verscheidenheid der 

Bertus Aafjes «Het Koningsgraf», waarvan 
vooral de konstruktie wordt nagegaan Bij dit 
gedicht weze nog vermeld, dat het vrouwelijk 
genitief « der » bij het mannelijk substantief 
« horizon » wellicht voor noordnederlandse 
oren en taalgevoel niet meer storend werkt 
Voor iemand in het zuiden echter die het on
derscheid nog heeft geleerd en het ook nog zo 
aanvoelt, is dit wél hinderlijk voor een — 
eerste — poëtisch kontakt. 

Zowel voor leraars als leerlingen van de 
hogere ciklus in het middelbaar onderwijs is 
dit boek een zeer goed voorbeeld om het ge-

gedichten om in te wonen 
uitgekozen gedichten en door de variatie in 
de behandeling — nu eens meer uitgaande 
van de taal, dan meer van de inhoud, naarge
lang die in het gedicht het belangrijkste zijn 
— deze poëtische onderzoekingstocht zeer 
leerzaam. 

Tussen de uitgekozen en behandelde gedich
ten zijn er van Helene Swarth, Jan Van Nij-
len, Hendrik De Vries, J. Slauerhoff, Martin 
Nijhoff, Jan Engelman, Bert De Corte, Albe, 
Bart Mesotten, Jos van de Loo, Paul Snoeck 
ea . Ook het zeer mooie gedicht van J.WF. 
Weremeus Buning : « Zo tedere schade... » 
ontbreekt niet, evenmin als een sonnet uit 

dicht te leren « bewonen », dit is om tot in de 
verborgen kamers van zijn poëtische beteke
nis door te dringen en er te leren vertoeven. 
Het is daarenboven een zeer goede introduk-
tie tot de gedichten, die als objekt voor deze 
poëtische onderzoekingstocht gekozen wer
den, en kan wellicht menig leraar tot model 
strekken bij zijn eigen pogingen om zijn leer
lingen iets van de rijkdom der poëzie te leren 
vatten, en iets van haar schoonheid te sma
ken. Het boek is daarbij smaakvol geïllus
treerd 

Dr. J. Boets : « Gedichten om in te wonen » 
— Van In, Lier — 167 hlz. — 80 jr. 

kunstschilder 

leo 

engelen 
Het lijkt wel een anakronis-

me te zijn dat tegenwoordig 
jonge kunstenaars klassieke 
meesters nog tot voorbeeld ne
men. De progressieven — of zij 
die ervoor willen doorgaan — 
fronsen ongetwijfeld de wenk
brauwen wanneer ze horen dat 
een zesentwintigjare kunst
schilder Bruegel en Rembrandt 
tot voorbeeld neemt. Hun 
zachtste kritiek zal nog zijn : 
hoog gemikt in elk geval. Is het 
echter precies niet een eigen
schap van de jeugd, hoog te 
mikken ? Stoutmoedigheid is 
eigen aan de jeugd en dat is 
goed. Want zonder stoutmoe
digheid geraakt men niet voor-
uit en overigens met de jaren 
zet zich de stoutmoedigheid om 
in een som van ervaringen, die 
men zonder stoutmoedigheid 
niet zo intens zou uitgebouwd 
hebben. 

Leo Engelen uit Alken is de 
— gebaarde — jongeman die 
Breugel tot voorbeeld durft 
nemen, altans in zijn techniek 
en die zelfs een (minder ge
slaagde) kopie van « De Blin
den » samen expozeert met ei
gen werk : olieschilderijen en 
monotipen. Het is zelfs zo dat 

ergens Engelen in zijn eigen 
werk — toch qua faktuur — 
zijn groot voorbeeld dichter be
nadert dan in de kopie van « De 
Blinden ». Magere materie en 
glacis, twee voor Breugel ken
schetsende technieken, past de
ze « minzame Limburger >•> (en 
hij is werkelijk minzaam) in 
zijn eigen werk toe, dat zich 
vooral toespitst op de (jonge) 
vrouw, het kind en hier en daar 
een idillisch of « realistisch » 
lanschap. Op een ruwe grond-
bewerking ontstaat door glacis-
schildering een zekere span
ning, die dit werk boeiend 
maakt. 

Koloristisch alsnog zeer be
scheiden — bruin, rood, oker, 
writ en slechts sporadisch een 
vleugje groen of blauw dus 
werkelijk een voorkeur voor 
aardekleuren — doet het werk 
van Leo Engelen intimistisch 
aan. Uit bepaalde werken zoals 
« Vrouw met kind » straalt een 
warmte die dan weer in vol
komen tegenstelling staat met 
de ietwat nuchtere waarneming 
die « Twee naakten » kenmerkt 
en waar de schilder zich ver
meit in de diskrete detaillering, 
net zo ver dat het geen manië
risme wordt. 

Soberheid in de middelen en 
de kleur, sinteze en menselijk 
gevoel met een tikkeltje ro
mantiek (die toch niet persé 
uit den boze is) blijkt Leo En
gelen vooral een plastisch ta
lent te zijn dat zeer vroeg al 
een eigen discipline heeft ge
vonden (wat ook blijkt uit de 
moderner, haast abstrakt aan
doende monotipes). Dat belooft 
werkelijk en de kenner zal het 
zeker _met deze vaststelling 
eens zijn. Wat tevens in deze 
tijd van intellektualistische 
grootdoenerij, bij Engelen zo , 
opvalt is de menselijke warmte 
van zijn werk,, het menselijk 
kontakt, daar in dat doodgewo
ne « Harmonie »-zaaltje te Tes-
senderlo waar hij tot einde 
maart expozeer . R. C 
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Germonprez ,die na zijn humaniora sociale en po
litieke wetenschappen wilde studeren, moest dit 
opzet laten varen wegens een zware ziekte. Na zijn 
herstel in de Zuiderkempen — in Averbode waar 
hij Ernest Claes ontmoette — werd hij joernalist : 
eerst als reporter, die in vele europese landen men
sen en dmgen van nabij leerde kennen en levenser
varing opdeed, daarna als redaktie-sekretaris van 
een weekblad te Brussel. In 1938 werd hij sekreta-
ris van de K.O.O. te Nieuwpoort, tot in 1944 : toen 
oordeelde het hoera-patriottisme dat zelfs liefdadig
heid antivaderlands kon zijn en hij vloog de bak in. 

Na zijn « beloken tijd » belandde hij terug in de 
joernalistiek. Reeds in 1938 waren zijn novellen 
« Kinderen van de Zee » verschenen, gevolgd door 
de romans « Wij leven » in 1939, « Volk uit de 
Westhoek » in 1941 en « Dat dwaze Hart » in 1943. 
Germonprez werd meestal samen vernoemd met 
de andere westvlaamse « streekauteurs » : Bosch-
vogel, Daan Inghelram en Gaston Duribreux. Men 
trachtte iets geringschattend te leggen in de bena
ming « schrijver van de Westhoek », maar inmid
dels bewezen zowel Garmonprez als bv. Duribreux, 
dat een psichologisch-onderbouwde heimatlitera-
tuur, vaak geplaatst in een sociaal perspektief, een 
volwaardige plaats innemen kon in onze letterkun
de. Wij hebben trouwens ook de voorbeelden van 
elders • van Sjolochow tot Steinbeck heeft de hei-
matroman, met historische, sociale of psicholo-
gische uitwerking, zijn evenwaardigheid met gelijk 
welk ander romantipe bewezen. 

Germonprez heeft, zoals de meeste auteurs, leer
geld betaald en is gestadig gerijpt ; zowel wat sti
listische beheersing als greep op de materie betreft. 
Deze verdieping, die een stijgende literaire kwali
teit betekent, zien wij bij Germonprez vooral tot 
zijn « Iseland, Iseland » waarin reeds zijn sociale 
belangstelling tematisch uitdrukking krijgt. Daar
na kwamen historische romans, zoals « De Moerdui-
vels » en « Kaper Jan Bart », naast werken als 
« Mensen in de schaduw » en « De derde hoofdzon
de » waarin de mentaliteit tegenover bepaalde si
tuaties, zoals ziekte en huwelijksontrouw, en de 
schijnheiligheid en de sociale onrechtvaardigheid 
in dat verband worden aangeklaagd : opnieuw een 
sterk sociaal doorvoeld tema. Ook in zijn latere 
roman « Hanen en Kraaiepoten » behandelt hij 
een « heimat »-tema dat sterke sociale t rekken ver
toont • het leven van de vlaamse grensarbeiders. 

In zijn nieuwe roman « De Magistraat » heeft 
Germonprez zich naar een heel ander rnilieu ge
wend, een heel andere tematiek behandeld dan die 
van de vissers en arbeiders uit de grensstreek ; een 
zeer sterk door milieu en ervaring gekenmerkte 
tematiek, die de waarachtigheid en de levensecht
heid van zijn personages ten goede komt. Zoals de 
titel het reeds verraadt, speelt deze nieuwe roman 
zich af in het milieu van de vertegenwoordigers 
der justitie, Germonprez' vader was griffier bi] het 
vredegerecht in Nieuwpoort, zodat de auteur ook 
van het milieu van een gerechtshof en de mental i
teit van wie er vertoeven wel enige ervaring bezit. 
Romans of verhalen die zich in de wereld van de 
gerechtsdienaars bewegen zijn in onze l i teratuur 
niet zo talrijk ! . „„^^^.^ 

De centrale figuur van deze roman is de eerste 
substituut Jean Mortier : een egocentrisch en ge
voelloos 8 Streber ». Uit een arm gezin gesproten — 
l i jn vader was hovenier bij raadsheer de Brouwer, 
wiens zoon nu prokureur is — heeft zijn middel
bare studies kunnen doen dank zi] een lis;t : ni] 

DAT MOET U... 

• « Cesar en Cleopatra » van G.B. Shaw met 
Senne Roufaer en Chris Lommé in de titel-
roHen wordt van 17 april af in de Koninklijke 
Vlaamse Schouwburg opgevoerd in de en
scenering van Wilfried Werz van de Staats-
opera van Oost-Berlijn en van prof. dr. Otto-
JT't^ Gallard. Op het repertoire staat intussen 
noa steeds « De Jongens » van Crowley door 
N T Gent. « De dood van zuster George » van 
Frank Marcus, « Adrianus VII », «40 Karaatsi» 
van Barillet en Grédy en « Tand om tand » 
van Hugo Claus. Er zijn ook nog vier gast-
voorstellingen. Ten slotte komt op algemeen 
verroek « Een meisje in de soep » van Teren
ce Frishy van 18 mei a.s. opnieuw op het 
K V S.-programma. Alle inlichtingen : tel. 
02/18:^9 40 

• De V.T.B.-V.A.B. loven voor 1970 ander
maal de dr. Oskar De Gruyterprijs uit, ter 
aanmoediging van de vlaamse beroepstoneél-
kunst. De prijs bestaat uit een gouden pen
ning en een bedrag van 12.500 fr. Dit jaxir 
komt een akteur aan de beurt. In september 
a.s. wordt de prijs uitgereikt. Nadere inlich
tingen V.T B.. St. Jakobsmarkt 45, Antwerpen. 

• « Claxon i> is het reklame-vakblad dat be
drijf en reklame dichter bij elkaar brengt. 
Dit pas verschenen maandblad wil een vak
bond voor reklame, marketing, verpakking en 
verkoopkunde zijn. Het wil de handelswereld 
produkten helpen verkopen door leiding en 
tips te geven inzake verkoopspromotie en re
klame. Uitstekend verzorgd, vrij uitvoerig 
geïllustreerd vult « Claxon » in het vlaamse 

Fred Germonprez, die een dertigtal jaren 

geleden debuteerde met « Kinderen van de 

zee y>, heeft sedertdien een respectabel aan

tal romans op zijn actief, die zich groten

deels afspelen in zijn geboortestreek - hij 

werd m 1914 te De Panne geboren. Ger

monprez voert hierbij personages ten tonele 

uit het milieu van vissers en grensarbeiders : 

De Panne ligt zowel aan zee als dicht bij de 

franse grens en de auteur \ende dus uit er

varing de dingen die hij boeiend beschreef. 

ROMANCIER 

GERMONPREZ 
veinsde priester te willen worden. Tot grote teleur
stelling van zijn moeder en van de dorpspastoor 
bekende hij daarna geen « roeping » te hebben. Zijn 
vader, die hem had doorzien, misprees hem toen 
reeds : het zou er mettert i jd niet op verbeteren, 
vooral niet toen de jongeman de rijke Denise huw
de en zijn vader herr ie schopte op de bruiloft Jean 
heeft de vernedering die Armand hem als kind deed, 
ondergaan, niet vergeten. Wanneer hij het dossier 

zakenleven een leemte. Een jaarabonnement 
kost 500 jr, Uitgeverij Keesing, Keesinglaan 
2 - 18 te Deurne. 

• In het najaar 1970 gaat de zesde wedstrijd 
voor amateursfilms van de V.T.B.-V.A.B. door. 
Alle amateursfilms op 8 en 16 mm. die niet 
met handelsdoeleinden werden gemaakt zijn 
toegelaten. Ze worden gekeurd per formaat 
en per reeks (folklore, toerisme, dokumen-
taire, animatie, speel- en genrefilms). De 
V.T.B.-V.A.B. stelt in totaal voor 100 000 fr 
prijzen ter beschikking, alsmede een gouden, 
een zilveren en een bronzen penning per 
reeks en per formaat. Belangstelleride smal
filmers kunnen alle verdere inlichtingen be
komen op het V.T.B.-sekretariaat, St. Jakobs
markt 45, Antwerpen. 

• Naar aanleiding van de « Dagen van het 
Vlaamse Lied » werd in een open brief aan 
het ministerie van Nederlandse Kuituur en 
aan de beheerraad van de BRT. « de nood
zakelijke en rechtvaardige zendtijd voor het 
vlaamse lied en de nederlandse muziek in 
het algemeen opgeëist ». In de brief wordt 
aangestipt dat met alle waardering voor het 
brengen van het tipische. de edele en hoogste 
uitdrukkingen van de uitheemse kuituren de 
voornaamste plaats moet voorbehouden wor
den aan de eigen nederlandse kunst, muziek 
en lied. Ook moet de B.R.T. als staatsinstel
ling er toe bijdragen onze nationale volks
waarden ook buiten de grenzen te brengen. 
Alle genres van het vlaamse lied moeten te
vens gebracht worden op het ogenblik dat de 
kijk- en luisterdichtheid het grootst is. Tegen 
de wansmaak en de verengelsing door lied en 
muziek wordt geprotesteerd. Ook op andere 
beleidsfouten in de B.R.T. wordt met nadruk 
gewezen. Een verzoekschriftformulier, dat zo
als een petitie door heel wat mensen kan in
gevuld en ondertekend worden, wordt ver
spreid door een komitee. dat hoofdzakelijk 
door jonge mensen werd ingericht en waar
van het sekretariaat gevestigd is bij de heer 
D. Stevens. Kasteellei 113, 2110 • Wijnegem. 
tel. 53.81.90 Het is de bedoeling met deze ak-
tie door te gaan tot aan de « Dagen van het 
Vlaamse Lied » in 197L 

in handen krijgt tegen dokter Daele, vriend van 
de Brouwer die door een bedrogen echtge'-oot 
wordt aangeklaagd wegens abortus met dodelijire 
afloop bij diens vrouw, ziet hij de kans schoon nm 
achter het koude masker van een onpartijdig rechts
gevoel zijn wraak te nemen. Daele wordt veroor
deeld tot drie jaar gevangenisstraf en verongelukt 
enkele maan4en na zijn vrijlating bij een auto on
geval ': hij zat dronken achter het stuur. Maar Mor-
tiers wraaklust en zijn rancunes zijn met Daeles 
dood niet verdwenen. Hij ontdekt de verdwi.mmg 
van een dossier, dat betrekking heeft op het geval 
Daele. Bij een bezoek aan de zwaar zieke de Brou
wer komt het tot een scherpe woordenwi<5seling : 
enkele dagen later sterft de hartli jder de Brouwer. 
Langs het geestelijk-achterlijke zoontje van de 
Brouwer om. komt hij in het bezit van het dossier 
dat zich ten huize van de prokureur bevond en hij 
ontdekt er het verdwenen dokument in : een naam
loze brief, die Daele beschuldigt van een vroegere 
abortus Maar deze ontdekking treft Mortier zelf, 
in zijn eigen familie. De brief blijkt tenslotte een 
lasterlijke aantijging te zijn, maar hij schokt het 
gezin Mortier zodanig dat de vrouw, die haar man 
reeds lang doorzien had, hem nu van wraaklust 
beschuldigd en zich tegen hem opstelt . Jean Mor
tier, die zijn kansen op het prokureurschap onbe-
dreigd ziet, rekapituleert zonder spijt wa t gebeurd 
is Het zal echter een tijdje duren « eer zijn harnas 
weer intakt is ». Want de revendikatieve. niets ont
ziende ambitie heeft Mortier niet verlaten . 

Germonprez heeft hier een mens ten tonele ge
voerd die. altans in zijn eigen ogen misbruik ma
kend van zijn gezagspozitie, zijn gefrustreerd ge
voel van eigenwaarde, zijn rancunes, zijn wraaklus t 
tenslotte toch afreageert langs zijn ambt dat zijn 
tegenstrevers door het toeval in zijn macht brengt 
en aan zijn oordeel onderwerpt. Een oordeel, da t 
hij als sereen en objektief aan zichzelf voorstelt, 
maar dat door deze rancunes, deze haat ingegeven 
is. Het geval Mortier is geen individueel geval, hoe
zeer ook de omstandigheden en de figuren het wél 
zijn. Want hoewel Dame Justi t ia geblindoekt is, 
de heren van het gerecht zijn het niet en onder elke 
toga schuilt er een mens, die evenzeer als elk ander 
mens bloot staat aan verleidingen. Het geval Mor
tier staat niet alleen en wij heblsen in onze eigen ge-
scheidenis voorbeelden genoeg van de zwakheid 
van rechters en de wraaklust , haat en partijdigheid 
van prokureurs en substituten. Germonprez heeft in 
dit boek een tipe gekreëerd, dat in al zijn onmense
lijkheid zeer menselijk blijft en hij heeft de psicho-
logie van deze man. flip ='ach tof f er is van zijn am
bities en van een mmderwaardigheidskomplex dat 
hij afreageert op diegenen in wie hij zijn meerde
ren zag (en nog ziet) zeer strak volgehouden. Een 
tweede psichologische faktor, die van het egocen
trisme (je hebt altijd maar aan jezelf gedacht, voor 
Jezelf geleefd, zegt zijn vrouw) sluit bij de eerste 
aan en versterkt hem nog. Het boek — in de ikvorm 
geschreven, als de bekentenis van een niet-rouw-
moedig zondaar — grijpt vanuit de eindfaze, vanui t 
de « (iramatische ontluistering » terug naar het be
gin van de eigenlijke gerechtszaak, met af en toe 
een heroproepen van het verleden : jeugd, huwelijk. 
Het geheel zit vast in elkaar, is in een koele, onopge
smukte stijl geschreven. Een boek dat de reputat ie 
van de verteller CJermonprez alle eer aandoet, maar 
dat ook voor zijn literair vakmanschap en voor een 
gerijpt talent getuigt... 

Fred Germonprez • « De Magistraat ». De Clau-
waert, Kessel-Lo. 255 hlz. 
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onze selektie 
Zaterdag 21 maart 
17u : BRUSSEL NED. 
Van bezetting tot bevrijding (he
dendaagse geschiedenis ) , 
20u55 : BRUSSEL NED. 
Boom-e-rang (boomplantaktie-
show). 
20u30 : BRUSSEL FRANS 
Le bourreaii du Nevada (speel
film). 
18u35 : DUITSLAND 1 
De laatste wilde dieren van Euro
pa (een zoektocht). 

Zondag 22 maart 
19u30 : BRUSSEL NED. 
«De Llfda» (op zoek naar een 
gezonken Hollands schip). 
20u40 : BRUSSEL NED. 
Wij, heren van Zichem. 
22ul5 : BRUSSEL NED. 
Kort geknipt (korte film^), 
12ul5 : BRUSSEL FRANS 
Face a la presse. 
20ul5 : NEDERLAND 1 
Stand van zaken (de ombuds
man). 
21u35 : NEDERLAND 1 
Indisch ABC (dokumentaire over 
de vroegere nederlandse kolo
nies). 
20ul5 : NEDERLAND 1 
Panoramiek (de tibetaanse vluch
telingen in India). 

Maandag 23 maart 
20u40 : BRUSSEL NED. 
Mary, koningin van de Schotten 
(historisch drama). 
22u : NEDERLAND 1 
Berlijn nu (dokumentaire). 
20u30 : FRANKRUK 1 
Teresa d'Avilla (tv-spel naar werk 
van Marcelle Auclair). 
20u30 : FRANKRIJK 1 
La cuisine des onges (film met 
o.a. Peter Ustinov). 

Dinsdag 24 maart 
21u30 : BRUSSEL FRANS 
L'Horizon (speelfilm). 
21u50 : NEDERLAND 2 
Kabaretaria. 
19u25 : DUITSLAND 1 
Dass (k)einer des anderen Spra-
che verstehe (afrikaanse dieren
wereld). 
Woensdag 25 maart 
20u50 : BRUSSEL NED. 
Panorama. 
20u30 : BRUSSEL FRANS 
Aujourd'hui (internationale ak-
tualiteit). 
20u30 : NEDERLAND 1 
Hoofdbureau van politie (franse 
film). 
20a45 : NEDERLAND 1 
Gemeubileerd (tv-spel). 
20u30 : FRANKRIJK 1 
Le maudit (film van Joseph Lo-
sey). 
Donderdag 26 maart 
19u35 : BRUSSEL NED. 
De Volksunie. 
20u25 : BRUSSEL NED. 
De laatste op het schavot (naar 
het toneelstuk van Bernanos). 
20u30 : BRUSSEL FRANS 
Ballade pour un chien (film). 
20u25 : NEDERLAND 1 
Spel zonder woorden (Samuel 
Beckett). 
21u : NEDERLAND 1 
Mensen in China (dokumentaire). 
22u20 : NEDERLAND 1 
Zondagsfilmers vertellen het lij
densverhaal. 

Vrijdag 27 maart 
20u25 : BRUSSEL NED. 
Israël (een reportage van God
fried Bomans). 
21ul5 : BRUSSEL NED, 
Een man van God (tv-spel naar 
Gabriel Marcel). 
20u30 : BRUSSEL FRANS 
Het evangelie volgens Matteus, 
20ul5 : NEDERLAND 1 
Het bezoek (tv-film). 
22n2ö : FRANKRIJK 1 
Le mystère de la charité de Jean
ne d'Arc (toneel van Charles Pé-

Nog steeds Lewie van Mette in « de heren ». ook zondag 22 maart om 20 u. 40, 
Brussel iVeoL 

Bijzonder pompeus en o zo plechtig 
worden wij weer uitgenodigd, getuige te 
zijn van Europa's grootste liedjeswed-
strijd. Maar de feestkleuren zijn afge-
zwalït. de vrohjl?e toontjes klinken wat 
dissonant en zo erg europees is het nu 
ook niet meer. 

De skandmavische landen hebben het 
laten afweten en het Songfestival evo
lueert meer en meer naar een diskreet 
onderonsje voor producers en publici-
teitsmensen, die via de tv hun muzikale 
waar aan de europese man trachten te 
brengen. 

Het zou wel toeval zijn als er dit jaar 
opnieuw weer vier winaars uit de bus 
kwamen. 

Maar ondertussen draait de promotie-
molen van de vele platenfirma's op vol
le toeren. De show gaat verder en onze 
zaterdagavond is gevuld. Maar als het 
mooi weer is ga ik wandelen. Omdat 
het lente is. 

PLANNING 

Op goede vrijdag programmeert de 
Vlaamse tv de opvoering van « Een man 
van God » van de franse filozoof Ga
briel Marcel. Op witte donderdag wordt 
hetzelfde stuk, maar dan in een duitse 
versie, door de N.OS. uitgezonden. Er 
bestaat zo iets als een overlegorgaan 
tussen Brussel en Hilversum. Een mens 
zou zich afvragen waarvoor die instel
ling eigenlijk dient 

tv 'tv 'tv 'tV' 

EURO 

Wij zitten er weer mee. Vandaag is 
het opnieuw zo ver. Ik bedoel niet de 
lente die vandaag officieel van start 
gaat of de aktie-boomplanting die ons 
veel meer groen moet bezorgen. Ik heb 
het Euro-songfestival. 

RARE ZEDEN 

Over « Wij, Heren van Zichem » zijn 
de meningen fel verdeeld : opgehemeld 
door de enen, verguisd door de anderen. 
Dat er kritiek komt is normaal, maar de 
manier waarop de B.R.T.-top die kritiek 
gebruikt stemt wel tot nadenken. Ik be
doel de uitzending waarin Clementine 
haar vrouwlijke charmes voor de spiegel 
ten toon spreidt. Er kwamen wat nega
tieve en verontwaardigde lezersbrieven 
in enkele dagbladen en het onmiddellij
ke gevolg was, dat bij de wederuitzen
ding de volgende zondag een stukje ge
knipt was. En dat vind ik fout. 

In een normaal land met een normaal 
tv-bestel zou een mens toch mogen ver
wachten dat voor een grote produktie 
als een feuilleton de betrokken chef of 
diensthoofd of noem maar op — in alle 
geval de verantwoordelijke — de uit
zending vooraf bekijkt en dan al dan 
niet zijn zegen geeft. Als er iets niet 
door de beugel kan en er moet een stuk
je geknipt worden, kan dat best vooraf 
gebeuren en niet tussen de uitzending 
en de heruitzending. Want daarmee be
wijst de B.R.T. alleen maar dat het ge
passioneerde oordeel van misnoegde 
kijkers zwaarder doorweegt dan het 
oordeel en de smaak — eventueel ge
brek aan smaak — van de makers van 
een programma. 

Met dergelijke rare zeden maakt de 
B R T . zich belachelijk. Hopeloos ! 

MET GELIJKE WAPENS 

MIS 

Mijn oordeel over « De nacht van de 
moordenaars » is zeer gemengd. Toen 
dit toneelstuk vroeger door het Neder
lands Toneel Gent werd opgevoerd 
heeft het mij geboeid. De tv-opvoering 
heeft mij verveeld. De vertolking van 
Jo De Meyere, Lieve Moorthamer en 
Marilou Mermans was knap en het is 
echt onmogelijk te zeggen wie de mee^t 
verdienstelijke was. Maar wat niet ging 
was de beeldregie. Want die bestond ge
woon niet. Een toneelstuk opvoeren m 
een tv-studio met de kamera op de 
plaats van het fiktieve publiek is een 
onvergeeflijke fout. Onze tv-mensen 
zouden eindelijk eens moeten inzien 
dat de tijd van de kaptaties voorbij is. 
Nu liep het mis. 

FEUILLETONS 

Zondagnamiddag mezelf verplicht om 
én Fabian van Fallada én Zichem te be
kijken. Het verschil is breed. Het jeugd-
feuilleton, dat als verhaal veel minder 
en simpel is, steekt technisch hoog bo
ven Zichem uit. Fabian is een vlot film-
produkt waar geen storende overgangen 
of valse anachronismen in voorkomen. 
Zichem is een menselijk verhaal dat 
eigenlijk slecht in mekaar gestoken is. 
Een voorbeeld : in de eerste aflevering 
rijdt Herman Coene van Zichem naar 
Herentals. Vorige week kwam hij terug 
naar huis. De trein reed precies in de
zelfde richting. Van een regie gespro
ken I 

We hebben verleden dinsdag voor de 
tweede keer met heel veel belangstel
ling zitten kijken naar de O.R.T.F.-uit-
zending « A armes égales ». Deze uit
zending is. een avondvullend politiek 
debat, waarbij telkens een regeringslid 
gekonfronteerd wordt met een lid van 
de oppozitie over een welbepaald onder
werp. 

Tijdens de eerste uitzending kruisten 
minister Debré en de kommunist Duclos 
de (gelijke) degens over het onderwerp 
« vaderlandsliefde ». Reeds toen beviel 
de formule van de uitzending ons opper
best, alhoewel de beide debatters bene
den de maat bleven ; Debré sloofde zich 
af voor een ouderwets en opgeblazen 
patriottisme è la 14 juillet, terwijl de 
oud-suikerbakker Duclos zich op het 
scherm gedroeg als tijdens een kommu-
nistische meeting ergens in een kafeetje 
van de voorstad van Parijs. 

Tans stonden twee merkwaardige 
mannen tegenover mekaar : Giscard 
d'Estaing en J.J. Servan-Schreiber. On
geveer even oud, allebei afkomstig uit 
de (meer dan) gegoede burgerij, allebei 
verdedigers van eenzelfde progressief-
gematigde politiek, allebei zich richtend 
tot ongeveer hetzelfde publiek, allebei 
intellektuelen van formaat en mensen 
met een onafhankelijke vizie ; daarbij 
onderling sinds jaren verbonden door 
gemeenschappelijke studieherinneringen 
en een vriendschap die hen toelaat, me

kaar in de losse omgang met de voor
naam te noemen. Het is een harde kon-
frontatie geworden van twee knappe de
batters, die nochtans de hele tijd uiterst 
sportief en hoofs bleven en die allebei 
uitdrukkelijk verklaarden, dat hun per
soonlijke politieke opvattingen niet in 
de weg staan van een menselijke waar
dering. Een debat op hoogstaand niveau, 
dat ons even meewarig deed denken 
aan de tafelspringerij die maar al te 
vaak op onze nationale schermen te zien 
is. 

De formule van het programma i= 
uitstekend. Het onderwerp was ditmaal 
« gelijke kansen » Beide partijen kre
gen de gelegenheid, dit probleem volko
men naar eigen inzicht te behandelen 
in een film van een kwartuur Nadien 
werd voorlezing gedaan van de uitslag 
van een opiniepeiling, waarvoor de vra
gen geleverd werden door de twee de
batters zelf : een stevige bazis voor de 
uitvoerige dialoog die daarop volsde. 
Tenslotte kregen de kijkers het woord, 
via het publiek in de zaal dat vraeen 
mocht stellen aan de twee. 

Op dergelijke wijze wordt van eei» 
onderwerp dat bij ons noodzakeln'k saai 
en oervervelend schijnt te moeten zijn 
— het politiek debat — een boe'<̂ n'-f pro
gramma gemaakt dat zich. na rïf^e 
tweede uitzending, reeds op een ''•er 
hoge kijkdichtheid kan beroomeri We 
beschouwen de « armes ĝa]fi<3 v van 
Giscard d'Estaing en Servan '= '̂'i-T-p;i-er 
als de knapste uitzending die we in we
ken gezien hebben. 

De laatste op het schavot of Dialogues des Carmelites naar de roman van Ger-
trud von le Fort en met dialogen van Georges Bernanos, donderdag 26' maart 

om 20 u. 25. Brussel Ned. 
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TOCH, TOCH 
Heel even deed het gerucht de ronde 

— op grond van een vals of voorbarig 
bericht in « Les Sports » — dat MoUet, 
de voorzitter van het belgisch olimpisch 
komitee, ontslag zou nemen, omdat hij 
tte zeer in beslag wordt genomen door 
belangrijke opdrachten bij het leger. 
8 Les Sports » voorspelde dat Mollet 
.verleden zaterdag ontslag zou nemen. 
JDat is niet gebeurd, maar naar het 
%chijnt zou hij toch niet meer zo heel 
5ang « cher président » blijven. Van zo
dra de mogelijkheid van ontslag geop-
gperd werd, rees natuurlijk de vraag 
Spaar een mogelijke opvolger. Eén zaak 
"Snoet daarbij volgens ons als een paal 
boven water staan : als Mollet opge
volgd wordt — en wij vinden dat wen
selijk — dan moet het door een Vlaming 
«ijn. En onze brusselse stamineevriend, 
file denkt dat « er baai de vloeminge 
Cien iene pel doeveu suffizamaa geka-
leid es s verzekeren wij van wel. 

VOOR CRUYFF 
Een tijdje geleden konden wij in de 

gazetten voor vaste waarheid le-'en dat 
Cruyff, de goalgetter van Ajax, naar 
Barcelona zou gaan spelen. Zijn loon en 
al was al gekend : 5 miljoen belgische 
knotsen per jaar. Wij hebben daar niet 
over geschreven, omdat wij er geen 
« sjiek » van geloofden. Terecht, want 
er komt niks van die verkoop. En tussen 
haakjes, wij verstaan niet waarom onze 
sportjoernalisten altijd denken dat de 
hebzuchtige beheerders van professio
nele voetbalklubs zoveel vrijgeviger 
zouden zijn dan de beheerders van hun 
kranten, die hun pree toch ook niet met 
miljoenen seffens berekenen. Enfin, de 
Barcelonazaak blijkt maar een klein 
handigheidje geweest te zijn, met als re-
zultaat dat de Ajax-supporters begon
nen zijn aan het inzamelen van tien 
miljoen, allemaal voor Cruyff, als hij bij 
Ajax blijft. De lijst is open. U kan stor
ten. Blijkbaar doet de « nuchtere eilan
der » dikwijls nog veel zotter dan de 
belze sportliefhebber, die op dat gebied 
nochtans een reputatie te verdedigen 
heeft. 

OOK DE ANDERE KANT 
Onze minister van Sport en Kuituur 

heeft een 100-tal vlaamse burgemeesters 
naar München geloodst, om er de inter
nationale sporttentoonstelling te bezoe
ken en de werken aan de ohmpische in
stallaties. Bedoeling was de burgerva
ders te tonen welke sportuitrusting ze 
voor hun gemeente zouden kunnen ko
pen, en hoe ze de goede sportbeoefening 
in hun gemeente zouden kunnen stimu
leren. Prima idee. Of men met veel 
bruikbare ideeën terug gekomen is, dat 
is een andere vraag. Er wordt daar in 
München met zoveel miljarden gegooid, 
dat vergelijkingen met belgische toe
standen niet opgaan. De burgemeesters 
hebben nu wél kennis gemaakt met de 
industrie van de sportieve vrijetijdsbe
steding. Nu moet men ze ook maar de 
sportieve vrijetijdsbesteding zonder in
dustrie leren ontdekken. Die ook be
staat, en die precies hebben wij nodig. 

j WEfNIG KANS 

Daviel van Rijckeqem, de winnaar van 
de elfsteden-ronde vertelt achter de aan

komstlijn « zijn » verhaal. 

Vanuit Nederland is het voorstel ge
komen belgisch-nederlandse voetbalda-
gen te organizeren. Een dertigtal neder-
landse klubs zouden het, afwisselend in 

DU DIN BUIDE DAGEN N06 
Wt] zijjn beste lezer en lezeres, twee zondagen geleden jammerlijk in 

onze plicht tekort geschoten. Wij hehhen die dag namelijk geen enkele 
sportwedstrijd bijgewoond, wat voor iemand die de pretentie wil hebben 
over .sport wat te schrijven zeker geen referentie is. Het is eigenlijk onno
zel gekomen. Aan de ontbijttafel vroeg één van de jongens « maar pa, wat 
doen de eendjes nu in de winter als alles vol sneeuw ligt» ? En wij, even 
onnozel en met een blik op het besneeuwde landschap, wij zeiden « willen 
wil ne keer gaan kijken wat zij doen ^ ». 

Even later klosten wij door het bos, naar de vijver en het beviel ons in 
het ongelooflijk prachtige, indrukwekkend stille winterbos zo goed, dat 
wil er gebleven zijn tot de middag. Tussen haakjes, als u ook niet moest 
weten wat eenden 's winters doen, wij gaan het u niet verklappen Gaat 
« zelf maar eens kijken. Het loont de moeite. 

De zondagse patatten waren nog niet fijn door onze keel of wij zijn naar 
de stad getrokken om er Walt Disney's Bambi te ontmoeten. Reuze-evene
ment voor het kind, want het was zijn eerste bioskoopbezoek, maar reuze
evenement ook voor ons, want wij hebben evenveel lol beleefd aan de 
glijpartij van Bambi en zi]n vriendjes Pan-Pan als het kind zelf. En toen 
woorden van troost nodig bleken omdat een boze jager « de mama van 
Bambi » had doodgeschoten, vonden wij die zowaar nog niet gemakkelijk. 

Rond vier uur waren wij terug van de bioskoop, maar van dat ogenblik 
af hebben wij ons tenvolle van onze plicht gekweten. Wij zijn naast onze 
radio en vóór onze tv gaan zitten en wij hebben zorgvuldig alles opgete
kend wa.t er over de sport gezegd en getoond werd. Vijf keer hebben wij 
Semmeling zijn best zien doen om van een medelijdende ziel van een ar
biter een penalty kadoo te krijgen — als we even boosaardig mogen zijn : 
wil innden de laatste tijd dat het nog dit is dat Semmeling het best kan — 
eri rijf keer hebben wij Roelants het kampioenschap van België zien win
nen 

Na die sportkuur van vier tot negen — ook een beetje des Guten zuviel 
als u het ons vraagt — hebben wij ons dan nog weerloos laten overweldi
gen door de onsterfelijke muziek van Beethoven, veilig laat in de avond 
gebracht door ons teeveetje, opdat de mensen zich niet al te erg zouden 
vervelen bij deze Eroika (wat een uitvoering, zeg), nadat zij in de namid
dag al het grootste oeuvre van Juul Kabas (kan kazas zijn ook), gebracht 
met een pint bier bij de hand, hadden kunnen bewonderen. 

Wij zijn die zondagavond gaan slapen met op de lippen het vers van 
Gezelle « d'r zijn blijde dagen nog in 't leven » (u ziet wij behoren tot de 
romantische soort) en met bedenking dat van de vier vormen van ontspan
ning die wij hadden genoten — namelijk een wandeling door het winterse 
bos, een film van Disney met een kind op schoot, belangrijke spektakel-
sport op de beeldbuis en de hartstochtelijke kracht van Beethoven — de 
sport wellicht het meest wind verplaatst en om het felst geprezen wordt 
en het grootste aantal aanhangers telt, maar dat zij toch ver achter komt 
eii. vergeleken bi? de drie andere, maar een zeer pover figuur slaat. Zo 
ongeveer lijk Juul Kabas fof kazas) naast Beethoven of Kubelïk. 

België en Nederland, opnemen tegen 
een dertigtal belgische klubs, en dat 
telkens op dezelfde dag De idee is niet 
kwaad, maar er zal toch niets van in 
huis komen. Er is in deze tijd geen 
plaats meer voor vriendschappelijke 
wedstrijden Men ziet ook niet in welke 
ploegen tegen elkaar zouden moeten 
spelen : grote tegen grote, of grote ook 
tegen kleine In het eerste geval is er 
geen belangstelling voor de kleine 
klubs. In het tweede geval : welke zin 
heeft een match tussen een topploeg en 
een hoop krabbers ' En hoe moeten de 
ontvangsten verdeeld worden ? Als de 
grote klubs tegen elkaar spelen, ontvan
gen de kleine klubs niks Stort men al
les in een gemeenschappelijke pot om 
het nadien te verdelen, dan werken de 
grote voor de kleine. Alles samen : de 
kans zal klein zijn. 

NAAR DE ZON 
Over de koers naar de zon, Parijs -

Nice, kunnen wij niet veel zeggen. Onze 
krant, en waarschijnlijk de uwe ook, 
heeft er een hele week vol van gestaan, 
en het tv-nieuws begon dagelijks met 
de wereldschokkende mededeling dat 
die of die de rit gewonnen had. Boven
dien hebt u in de krant in geuren en 
kleuren kunnen lezen welke bovenmen
selijke inspanningen onze Unieke weer 
heeft geleverd — wij kunnen ons nooit 
van de indruk ontdoen dat een heleboel 
renners altijd hard aan hun rem moe
ten trekken als Merckx aan zijn « grote 
eksploten » gaat beginnen — en hoe 
« zeer » zijn rugsken deed, nadat een of 
andere lomperik er bovenop was geval
len U hebt kunnen lezen dat Reybroeck 
ziedend van koleire een tegenstrever 
een muilpeer van jewelste toediende, en 
wie allemaal opgaf U hebt dus alles ge
lezen Wij zouden er alleen kunnen aan 
toevoegen dat wij het allemaal een saaie 
boel vonden, maar dat is nu eenmaal 
geen sportproza. 

VITTERIJ 
Racing Mechelen, heeft ook een prc^ 

ces aan het been Niet om een kwestie 
tussen verbolgen spelers en klub, zoals 
dat bij Klub Mechelen het geval was' 
met speler Riahi, maar voor een re
delijk pietluttige administratieve nala
tigheid. Op 11 januari werd een wijzi
ging aangebracht in de raad van beheer 
van de klub. Dergelijke dingen moeten 
wettelijk binnen de maand in het 
staatsblad verschijnen Welnu, op 25 
januari maakte de sekretaris van Ra
cing de tekst over aan het staatsblad. 
Op 9 februari pas kreeg hij melding van 
ontvangst, en de rekening voor publi-
katie Dat bedrag werd betaald op 13 
februari. Op 5 maart verscheen de tekst 
in kwestie dan in de « moniteur ». Nu 
komt het ons voor dat de diensten van 
het staatsblad nog veel trager zijn ge
weest dan de klub, want er verliepen 
twee weken tussen ontvangst van de 
tekst en melding ervan, en nog eens 
twee weken meer zelfs, tussen de beta
ling van het versch\ildigde bedrag en de 
pubJikatie Dat is toch niet de schuld 
van de klub ? 

VOOR « DEN OUWE » 
Wanneer we zo eens het lijstje over

lopen van de mannen die deze winter 
de veldlopen wonnen, dan valt het op 
dat er dit jaar eigenlijk geen sprake 
was van de suprematie van de ene of 
de andere. Roelants, naast veldloper 
echter ook invalide, kunstschilder en 
jonge vader (van harte gelukgewenst), 
won slechts drie wedstrijden. Van But-
sele won er zes. De man die het vaakst 
als primus over de meet kwam was Miei 

Meksiko, het land van de wereldbeker 
1970, ziet het groot. Een reiizevoetbal 

om dit te bewijzen. 

Te Genk werd deze indrukwekkende 
foto van Jef Teeuwissen geschoten. Man 

en machiene : één geheel. 

Puttemans. En de man die in onze ogen 
het beste seizoen liep, is Depauw, die 
zes wedstrijden won. Men kan nu aan
voeren dat hij in die zes wedstrijden 
niet de grote vedetten op zijn weg ont
moette, maar Depauw had een tegen
stander van formaat te overwinnen : 
zijn ouderdom. De man moet namelijk 
dicht bij de veertig zijn. Al met al was 
het niet gemakkelijk, om een ploeg voor 
de landencross samen te stellen. Wie er 
volgens ons in ieder geval bij had moe
ten zijn is Depauw. Niet zozeer omdat 
hij kans heeft te winnen, maar omdat 
hij een sportman is waarmee « België » 
met trots kan uitpakken. 

MOGELIJK, MAAR... 
Men weet dat één van de « gentle

men », die met veel centen en veel kom-
merciële « smile » van Anderlecht een 
klub van wereldformaat gingen maken, 
namelijk Jaak Lamote, zijn schup heeft 
afgekuist, en met zijn zak geld naar 
Charleroi is verhuisd, waar hij al direkt 
tot voorzitter werd gebombardeerd. Hij 
heeft op een perskonferentie mét eten 
zijn plannen onthuld. Dank zij de geest 
van de kameraadschap en zijn centen, 
dank zij de belangloze toewijding van 
allen, zal men in een minimum van tijd 
van Olympic een klub met internationa
le standing maken. Geen gezever meer 
met amateurkens en zo. Zuiver profes
sionalisme met aankoop van goede spe
lers, en veel patati en patata. Uitleg die 
wü al dikwijls gehoord hebben maar die 
wij nog maar zelden hebben weten 
verwezenlijken. Wij zouden toch maar 
wat opletten. Wat men er ook van zegt: 
geld en kommerce en stoef volstaan nog 
altijd niet om een grote klub te maken. 
Gelukkig maar 

SALUUT 
Wij willen hier graag een eresaluut 

brengen aan een renner die ons hart ge
stolen heeft, zoals dat heet. Aan Frans 
Verbeeck namelijk. Hij heeft dit jaar 
al twee belangrijke koersen gewonnen 
(ook verleden jaar deed hij een schit
terend seizoendebuut). Het is echter 
niet zozeer omwille van die overwin
ningen dat wij graag ons klakje lichten 
voor de Frans. Wel omdat hij, toen hij 
de eerste keer beroepsrenner was, en 
toen hij ondervond dat hij niet op de 
juiste weg was, de moed opbracht de 
fiets aan de haak te hangen en te gaan 
werken. En omdat hij nadien de kracht 
opbracht om als beroepsrenner te herbe
ginnen, niet als gazettenkoereur of als 
vedette-in-den-dop, maar als een echte 
werkman per velo. Voor Verbeeck geen 
trainingskampen in het zuiden, maar 
duizenden kilometer harde training 
langs besneeuwde wegen, in ijs en koU. 
Maar mèt de beloning, waar we voor 
hem blij om zijn. Hij is één van de 
weinige beroepsrenners die zich « sport
man » kunnen noemen. 
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K A R V E E L 
L. en W. PAS 

u vindt een uitgebreide keuze in onze ploegstofafdeling 

ploegstoffen 

het merk staat in de zelfkant 

A n t w e r p e n 
Kerkstraat 57 
Tel. 35.89.91 

BECO BECO 
levering van gas- en stookolie ! 

BECO BECO 
Benzinestations ! 

BECO verwacht ook Uw bestelling I 

p.v.b.a. BECO, Krijgsbaan 236, ZWiJNDRECHT 

Tel. : (03)52.81.73-32.02.10 

D R I N K T 

SERVATY 
WI IN 

Duitse Moezelwijnen 
van prima kwal i te i t 

• 

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

* 

Vraagt overal onze 
SERVATY-wijnen 

SURDIAC-Centraal 

meer kamerverwarming 

BÜLEX . TR I -MATIC 

SANITAIR 

K. Verschraegen 

Dr. Em. Maeyenssiraal 36 

ST. AMANDSBERG 

Tel. (09)28.45.05 

C H I N C H I L L A 
E M P I R E 

Goede bi jverdienste min . 8 0 % 
wins t - Vraag dokumentat ie , 

POSTBUS 275 - 9000 GENT 

ROKERS 
Verkoop tegen 
fabrieksprijs ; 

ECHTE APPELTERRE : 

180 • 170 en 160 F he l kgr. 

SIGARETTENTABAK : 

Lichte en hal fzware : 160 F 

Zware : 170 F het kgr. 

FLEUR DE ROISIN : 

160 F het kgr. 

FRANCO 4.500 kgr. 

S c h r i j v e n ; 

T O R R E K E N S G e b r o e d e r s 

T a b a k p l a n t e r s - F a b r i k a n 

t e n 

W i l d e r s t r a a t 5 4 / 5 6 

9 4 9 8 A P P E L T E R R E 

HERMES 

Zuidlaan 54, Brussel 

Volledige 

seeretariaatkursussen 

STENO- en DACTYLOGRAFIE 

In v ier talen 

BOEKHOUDEN 

MODERNE TALEN 

HANDELSCORRESPONDENTIÊ 

ENZ. 
DAG- EN AVONDLESSEN 

M. Lemonnlerlaan 2 1 1 , Brussel 
TeL (02)11.00.33 

DE school waar Vlamingen 
zich thuis voelen 

ANTWERP 
PUBLIC 

RELATIONS 
Hof ter Schriecklaan 33 

BERCHEM . ANTWERPEN 

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

Publiciteitsagent voor 

« WIJ 

VLAAMS-NATIONAAL» 
TeL (03)30.48.99 

meester 
k l ee rmake r 

Wffl ïïdi 
K0ELT06EN 
KOELKAMERS 
OlÊPVi^lgggRS 

OlEPVRIESTUNNQ^ 
KAMtONKOELlNa 
WINKEUNRUCWINGÊN 

«JB. VOOR SUPERMARKTEN, INDUSTRIE I N VOEOINGSNUVERHEID 

ETN JEURiSSEN PVBA De wmterstraat 24 
Borgerhout/Antwerpen Tel.: (03) 36.11.35-36.59.31 

VERMEESCH 

STEENHOUWEHSVEST SZ 
ANTWERPEN 
Tel. 31.35.83 

NflflR 
UW 

zo'VEEL BETER 

VERMINDERING VOOR 
VU UIDEN 

1: 
110-

pi 

16* 
17* 
18* 
mm 
t2£L^ 

Onze drukkerij zoekt 

BECINNELING-LINOTIPIST 
WIJ BIEDEN : goed loon - aangename werk

kr ing - grondig aanleren van 
het vak 

AANMELDEN : dagelijks tijdens de werku
ren van maandag tot vrijdag 

DRUKKERIJ ROTATYP, Silvain Dupuislaan 110 
te l . (02)234.522 — 1070 BRUSSEL 7 

Aanbevolen 
Huizen 
P A P Y R U S 

Boek- en Papierhandel 
Zaakvoerder : Fons LabeaU 

de Ribaucourtstraal 7 
(nabi j het Sint-Jansplein) 

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

Aanbouw-KEUKENS 

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

Carnotstraat 135, An twerpen 

tel . 35.17.14 
Standaard en Maatwerk : Mi lmS-
Zeyfier Keukens • Elektrische 

toestel len tegen 
groothandelspr i ls 

Manége « VOLMOLEN » 
Opoeteren (L.) 

Paardenpension - Rijlessen * 
Wandel ingen 

Restaura nt-Bar-Zwembad-
Camping. 

TEL. (011)648.34 

Tapijten CASPERS 
Mechanische en Perzische 
Tapijten - Vloerbekledingen 

Gentsestraat 6, AALST 
TeL (053)291.89 

AL AL KEUKENS CLASAL 
Fabrieken te Ramsdonck 

tel. 015/714.47 
Vochtbestand - Vuurvast 

Mat ige pri js 
Voor West-Vlaanderen 

DE MEYER Walter 
Bruggestraat 136, Zwevezele 

te l . 051/612.84 

H. PELEMAN-MARCKX 
Van Den Nestlei 16, Antwerpen 

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

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

11.995 f r . i.p.v. 16.995 fr. 
Andere merken qrootste kort ino 

« P I E T P O T » 
Antwerpen 's gezell igste 

Bierkeldei 
Grote Pieter Potstraat i 

(b i j Suikerrul) 
Open vanaf 8 uur 's avonds 

Maandag en dinsdag gesloten 

Bezoek « Casthot 
DE VEERMAN 

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

Mosselen Paling 
Uitbater - Jan Brugmans 

3-2-68 

VLAAMSE TOERISTENBOND 
Vier kruisvaarten die af z i jn 
11 /7 Middel landse en Zwarte Zee 
25 /7 Hei l ig Land 
2 5 / 7 Door de Middel landse Zee naar Egypte 
15 /8 Griekse Eilanden en Istanboul 
INBEGREPEN : v l iegtu ig Brussel - Venetië 
Vlaamse reisleiding. 
Verder kunnen w i j U nog bieden : 
SUNLINE KRUISVAARTEN (pr ivé-re izen) 
Griekse Eilanden - vertrek vanui t Piraeus 
3 dagen afvaart iedere vr i jdag 
4 dagen afvaart iedere maandag 
7 dagen afvaart iedere maandag 
Programma's : VLAAMSE TOERISTENBOND, Sint-Jacobsmarkt 45, An t 
werpen . Tel. 03/31.09.95, alsook in onze kantoren te : Aalst, Brugge, 
Brussel, Gent, Hasselt, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, St.-
Niklaas, Turnhout, V i lvoorde. 

15 d. vanaf 17.850 f r . 
15 d. vanaf 21.075 f r . 
12 d vanaf 16.100 f r . 

15 d. vanaf 22.350 f r . 
Brussel. Landuitstappen -

vanaf 5.700 fr. 
vanaf 6.750 fr. 
vanaf 8.300 f r 

DEBROUWERIJ 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 

WALTER ROLAND 
Gediplomeerd optkien, erkend door 

alle ziekenfondsea 
KERKSTRAAT 58, ANTWERPEN 

(Let op het huisnummer!) 
Telefoon 35 8 

A L L E GLAZEN 

A L L E MONTUREN 

Voor lezen van dit blad s 10 •/• koning 

. 

Het vlaams
nationaal 
lokaal 
bij uitstek 

ODAL 
Uitbater : 

ERIKSSON-CODON 
Ballaertstraat 80 
Antwerpen 
Tel. (03)38.01.21 

Dinsdag gesloten 
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De hal f -om-hal f -samensmelt ing van « la 
Demière Heure de la Libre Belgique » heeft 
hef probleem van de persinformatie en haar 
verschrompel ing tot enkele strekkingen nog 
maar eens scherp gesteld. Nu de neo-l ibera-
len zondag gaan samenkomen om het geval 
Eyskens te onderzoeken, b l i jk t alvast dat ook 
b i j deze konsultatie zal gelden « zoveel heel
meesters, zoveel diagnosen ». Zodat ook langs 
d ie kant de bevr i jdende snee nog niet zal 
gezet in de grondwetsblaas. 

VOOR ALLEN 

Dit B.S.P.-w/eekblad zegt (terecht) dat a l 
leen de door geldmachten gesteunde opinies 
nog in staat zi jn om dagbladen uit te geven, 
gebazeerd op de manna van de publ ic i tei t . 
Goed zo ! Redenering doortrekken ? De 
Volksuniestrekking is pol i t iek bijna zo sterk 
als de socialistische in Vlaanderen. W i j heb
ben niet de geldmiddelen om een krant uit 
te geven. Hoe zit het dan met die fameuze 
« rechtse » binding van de Volksunie met het 
grootkapitaal ? 

« De leefbaarheid van een dagblad word t 
bovendien gekondit joneerd door de publ ic i 
teit . Het is niet de lezer die de volte pri js van 
z i jn krant betaalt (hi j betaalt in sommige ge
val len niet eens de prijs van het onbedrukt 
papier I) doch wel de grote ondernemingen, 
die hun publ ici tei t plaatsen en die hierbi j we l 
een ooi i t ieke voorkeur laten b l i jken. 

» De cijfers geven duidel i jk weer dat de 
mogel i jkheden tot verspreiding niet overeen
stemmen met de werkel i jke pol i t ieke verhou
d ingen in ons land en dat i l lustreerd heel 
du ide l i jk in w?lke mate de pers onderworpen 
is aan de macht van het ge ld . 

» Is het dan niet eigenaardig dat precies in 
konservatieve middens het hardst word t ge-
schree w d als zou de persvr i jheid worden be
dre igd ? Het getuigt alleszins van een verre
gaande schi jnhei l igheid. 

» Ons laat di t toe te zeggen dat in ons par
lementair stelsel de stemmen wel demokatisch 
worden uitgebracht, doch de opinies hoege
naamd niet demokratisch worden gevormd. 

» In dat opzicht zi jn er dus we l hervor
mingen noodzakeli jk ». 

DF STANDAARD 

V o e t zich gevizeerd dpor het «Voor A l len»-
proza en reageert nogal hooghart ig « onze 
krant is goed geschreven de uwe niet ». 
Met i< Standaard's » eindkonkluzie kunnen we 
we l akkoord gaan : « Niet elke lezer laat zich 
zi jn pol i t ieke keuze voorschri jven door zi jn 
krant ». Dat weet men bi j de « Standaard » 
best waar ondanks alle anti-vlaams-nationaal 
-geschri j f t ienduizenden hebben gezegd « en 
toc>^ Volksunie » ! 

'< Die ci jfers geven duidel i jk weer dat de 
mogel i jkheden tof verspreiding niet overeen
stemmen met de werkel i jke pol i t ieke verhou
d ingen in ons land ». Zo luidt een citaat uit 
een t ioofdart ikel « Persvri jheid » in het B.S.P.-
weekb lad « Voor A l len ». 

» Die formuler ing stelt een konkluzie als 
een feit voor, nl. dat de ger inge verspreiding 
van de socialistische kranten, een gevolg is 
van geringere mogel i jkheden. Een konkluzie 
van dezel fde strekking word t t rouwens even 
verder u i tdrukkel i jk gegeven : « dat i l lus
treert heel duidel i jk in welke mate de pers 
onderworpen is aan de macht van het geld » 

» De logika van dergel i jke redenering is 
bepaald niet duidel i jk , wat « Voor A l len » 
daar ook moge over denken. Men kan even 
v r i jb l i j vend beweren dat de socialistische 
kranten slecht verkopen omdat ze ook slecht 
wo rden gemaakt of omdat het publ iek te on
verstandig is om aan de degel i jke, ernstige en 
goed verwoorde informatie van de B.S.P.-
pers de voorkeur te geven boven de zoge
naamde oppervlakkige, in slaap wiegende 
snertpraat over onbenul l ige personages en 
fe i ten in de bourgeoispers. 

» Eén konkluzie is echter we l duidel i jk :' 
de lezer laat zich in zi jn pol i t ieke opties heus 
niet de wet voorschri jven door een krant ». 

GAZET VAN ANTWERPEN 

Wie zi jn ziel verkocht, is bereid alles te 
verkopen. P.V.V.-er, oud-C.V.P.-er De Baeck 
heeft z i jn plannetje om tegen zondag de l ibe
rale schijneenheid rond Brussel te herstellen. 
De randgemeenten bi j de brusselse agglome
ratie, maar met voze belof ten als tegenpresta
t ie. Wemmelnaar De Wit te, evenals zi jn dorps
genoot van Brabant in zi jn krant, geven er 
d ie b lauwe vlaamse uitverkoper van langs. 

« Eigenli jk staan we hier voor de zoveelste 
verbie van het vergel i jk van HertoginnedaU 

Daar werden de randgemeenten via fac i l i te i 
ten pr i jsgegeven aan het verfransingsgevaar, 
onder beding dat Brussel in rui l hiervoor eens 
echt tweetal ig g ing worden . Wat niet is ge
beurd, in weerw i l van de wet. Als men nu in 
de grondwet schri j f t dat de randgemeenten 
bi j Brussel worden gevoegd, in rui l voor la
tere paritaire beheerinstanties, doet men nog
maals hetzelfde. Men geeft Brussel dadel i jk 
en onherroepel i jk iets tastbaars In de hand, 
met als tegenprestatie een belofte die mis
schien nooit gehouden zal worden . 

» De t i jd dat deze vormen van boerenbe
drog mogel i jk waren, is voorb i j . In Vlaande
ren is niemand nog bereid gel i jk wat toe te 
geven aan Brussel, zelfs niet in rui l van de 
schoonste belof ten ». 

HET LAATSTE NIEUWS 

Zet het brusselse incivisme nog maar eens 
in de verf. Opn ieuw w i l P.V.V.-er Wi l l io t van 
Schaarbeek 125.000 fr. gemeentegelden aan, 
de verfransende scholen in de Voerstreek 
schenken. Vor ig jaar l iet Harmegnies bet i jen. 
Gaat hi j d i t incivisme weer steunen ? Of zi jn 
taalwetten geen belgische wet ten ? « La Bel
g ique, qu'el le crève alors I ». 

« Minister van Binnenlandse Zaken Harme
gnies liet echter de zaken begaan : de toe
lage werd uitbetaald en de minister zweeg. 

» Dat het schaarbeekse gemeentebestuur 
de taalwetgeving aan zi jn laarzen lapt, kan 
hem bl i jkbaar niet deren. 

» De h. Wi l l io t en zi jn schaarbeekse ge
meentenaren doen het echter met het geld 
van de belastingbetaler. Is die het ermee 
eens ? 

» Op de diensten van de provincie is de 
schaarbeekse begrot ing voor het dienstjaar 
1970 nog niet te bespeuren, maar de begro
t ing voor het dienstjaar 1969 vertoonde een 
tekort van 190 mi l joen 319.458 fr. hoewel de 
gemeentel i jke opcentiemen er 835 belopen, 
de tweede hoogste van het land. 

» Heeft het gemeentebestuur te Schaarbeek 
in eigen gemeente niet voldoende zorgen en 
volstaat het beredderen van eigen gemeente
l i jke aangelegenheden niet dat het voor tdu 
rend lonkt naar bui ten, naar vlaamse ge 
meenten in het brussels randgebied en naar 
l imburgse gemeenten - En zal minister Har
megnies de zaak opn ieuw op schuldig st i l 
zw i jgen onthalen ? ». 

LA LIBRE BELGIQUE 

De « Libre » gaf weer een van zi jn geken
de ui tdiepingsnummers rond een probleem 
uit. Deze maal werd het een gesprek tussen 
hun redaktie en de ministers Terwagne en 
Tindemans. Elk punt van de n ieuwe ontwer
pen werd besproken. De dag van de vlaamse 
scholen te Brussel gaf te horen : « de helf t 
van de vlaamse kinderen te Brussel worden 
verfranst omdat de kontrole, voorzien in de 
taalwetten van 1932 en 1963, nooit ernstig 
werd verr icht ». Bij het onderwerp « l iberté 
du père de fami l ie » zweeg tr iomfal ist Tinde
mans in alle ta len. 

Terwagne vertelde volgende nonsens. 

« Men moet in de hoofdstad m in imum-
strukturen verzekeren op onderwi jsgebied 
voor al de taalstelsels. Deze voorwaarden be
staan nog niet, ook al kreeg de staat die op
dracht. Het is dus beter er de kul turele kom
missies mee te belasten. Na de inspanning 
gedaan op dat vlak, zal men de kontrole af
schaffen ». 
Nota : die nooit-bestaande kontrole dus I 

VOORUIT 

En ondertussen moeten we dan geloven 
dat « de eindoplossing » van onze problemen 
bereikt word t . « La lutte f inale » tegen het 
dreigende federal isme gaat verder. Zalver 
Collard word t in « Peuple », « Volksgazet » 
en « Voorui t » nog maar eens van stal ge
haald. Hij ontziet echter z i jn waaise federa
listische B.S.P.-ers « van de bazis ». 

« Het federal isme heb ik nooit beschouwd 
als een opvat t ing, die a pr ior i moet veroor
deeld worden. Het is een absoluut verded ig 
bare doktr ine. Ik heb ook nooit de federa
listen beschuldigd slechte burgers te z i jn . 

» Als Waal heb ik goed begrepen dat een 
deel van da openbare men ing , in een diep 
door en door pol i t ieke minor izer ing, en door 
ekonomische achteruitgang get ro f fen gewest 
in het federal isme het enig alternatief heeft 
gezien voor een strpeve én gecentral izeerde 
unitaire struktuur. 

» En waren w i j de weg niet opgegaan die 

w i j tans bewandelen, dan is het inderdaad 
mogel i jk dat het federal isme, het enig alter
natief zou zi jn. 

• Maar daaraan zi jn w i j niet meer toe. Dit 
is precies hetgeen men goed dient te begr i j 
pen. Het alternatief is niet meer de keuze 
tussen unitarisme en federal isme. Doch tussen 
centralizatie en doel t re f fende regional izer ing. 

» Het is geenszins mi jn bedoel ing een per
soonl i jke polemiek te beginnen met d iegenen 
die volharden in een opvat t ing die zij steeds 
hebben gehad, zomin als met degenen die M. 
Perin « de mannen van het e l fde uur » noemt. 
Iedereen heeft het recht z i jn eigen mening te 
hebben en zelfs van mening te verandren ». 

DE NIEUWE GIDS 

Ondertussen is de dagel i jkse i jver van de 
staatshervormers niet te groot. Herhaaldel i jk 
kon de oppozit ie weer aantonen dat b i j stem
mingen de heren van de meerderheid weer 
schit terden, maar dan d o o r a f w e z i g h e i d . De
ze C.V.P.-getrouwe vaart hierom uit, maar 
moet toch toegeven dat de Volksunie op aan-
wezigheidsvlak de beste is. 

« Het bureau van de C.V.P. dat daarna ver
gaderde, stelde deze gedragswi jze aan de 
kaak, h ierbi j aanmerkend — verw i j t dat ge
grond is — dat geen parti j zozeer geteisterd 
is door de absenteïsme als het P.V.V. 

» Dit bureau drukte ook de wens uit dat 
een einde word t gemaakt aan de plaag van 

Groepen en maatschappijen 
allerhande l ü 

Speciaal voor U bedacht. 
IEDER D O R T M U N D E R 

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

INTERESSANT 
Avondmaal op vrijdag, 

zaterdag of zondagavond 
in een gezeiiige sfeer. 

Nadien kri jgt U gratis gedu
rende 5 uur een der beste 

Oberbayern orkesten 
Middag - en avondmaal In groep 
gezel l ig , f i j n , goed en goedkoop. 

De grote speciali teiten zi]n : Ochsen-
schwanzsuppe • Hongaarse goelasj -
Eisbein mit Sauerkraut - Kip aan het 
spit • Krachtvleesschotel, beter dan In 

Duitsland. 

Inlichtingen ter plaatse 
THIER BRAU HOF 

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 

het absenteïsme. Hiermede steekt de C.V.P. 
de hand in eigen boezem. 

» Gewis is de C.V.P. samen t rouwens met 
de Volksunie, het minst schuldig aan absente
ïsme maar dat is geen verontschuld ig ing. 
Wanneer de parlementsleden zich zelf slechts 
de ger inge inspanning getroosten aanwezig to 
zi jn op de woensdag en donderdag, meestal 
amper voor een half uur, zul len zij o f f ic ieel 
w o r d e n beschouwd als t rouwe aanwez igen. 

» Maar zelfs d ie inspanning is te vee l . 
Woensdag j . l . kon men slechts een 90 tal 
C.V.P.-ers, P.S.C.-ers en B.S.P.-ers b i jeen t rom-
melen, dan wanneer het quorum 107 is (op 
212 vo lksver tegenwoord igers) . En toch wa ren 
al de leden — ze zi jn 128 in getal — omdat 
men zelden stemt op woensdag, per speciaal 
te legram opgeroepen ». 

DOSFELINSTITUUT 
MEDEDELINGEN 

Dosfelinstituut v.z.w. 
Politiek vormingsinstituut 
erkende instelling voor volksop
voeding 
Tribunestraat 14, 1000 Brussel 
Vijfde coUquium en studiedag 
over 
« MENS : ARBEID, KAPITAAL » 
op 11 en 12 april 1970, Brussel. 
PROGRAMMA : 
V.T.B., Em. Jacqmainlaan 126. 
1000 Brussel. 
Zaterdag : 
• 14u30 Inleidend bazisreferaat : 

«Mens : Arbeid, Kapitaal» door 
prof. dr. van Gerven. 
Diskussie - pauze. 

• 16u « De funktie van het eigen
domsrecht » door prof. dr. van 
Gerven. 
Diskussie. Einde 17u30. 

Zondag: : 
09u45 Twee sekties met weten
schappelijke referaten : 
Sektie A 
« Problematiek van de individuele 
arbeidsverhoudingen» door M. 
Stroobant, docent V.U.B. 
Sektie B 
« Problematiek van de koUektieve 
arbeidsverhoudingen » door drs R. 

' Nieuwdorp, assistent aan het insti
tuut voor arbeidsrecht. 
Diskussie en debat tot 12u30. 

• Pauze - Middagmaal 
14u30 : Paneel. 
Specialisten met verschillende 
socio-ekonomische en politieke op
vattingen 
— toelichting van standpunten 
— diskussie paneel-zaal met prof. 
M. Stroobant, docent V.U.B, stand
punt werknemers (een socialis
tisch standpunt); kamerlid H. 
Schiltz, standpunt van de parle
mentair; dr. jur. K. Vanden Bos
sche, standpunt van de onderne
mer en dr. M. Clicquet, standpunt 
manager. 
Einde rond 17u30. 
PRACTICA : 
• Deelneming : 
middagmaal, koffie en sillabus 
inkluzief 250 fr, studenten en Vujo 
175 fr. 

De deelnemers ontvangen twee 
weken vooraf een inleidende 
tekst : begrippen, probleemstellin
gen, grote socio-ekonomische op
vattingen i.v.m. het onderwerp 
worden hierin behandeld. 
• Inschrijvingen : 

Uitsluitend op het Dosfelinsti
tuut (tel. : 02/19.12.02) en door 
storting van het bedrag op pr. 
224.43 van Kredietbank Brussel 
voor rekening 83.555 met vermel
ding : colloquium M.A.K. 
• Plaats : 

V.T.B.-zalen, E. Jacqmainlaan 
126, 1000 Brussel. 
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ANTWERPEN 

Antwerpen (arr .) 
AVOND VAN DE VOLKSUNIE 

Op 31 maart te 20 u. lustrum-
voorstelling in de K.N.S., de 
klassiek geworden « avond van 
de Volksunie». Voorstelling 
van «De familie Tot» van Or-
keny. 

Lokatie iedere woensdag van 
20 u tot 21u30 in restaurant 
« Bristol », Frankrijklei 19, Ant
werpen; iedere donderdag van 
18u30 tot 20u30 in het arr. V.U.-
sekretariaat, Grote steenweg 
165, Berchem; iedere dag telefo
nisch bij de arr. sekr. mej. Du-
jardin, tel. 55.37.67. 

Antwerpen (stad) 

DIENSTBETOON 
Alle werkdagen op het sekre-

tariaat : van 9u30 tot 16u30 
donderdags tot 19 u., zaterdag 
en zondag gesloten. Voor pen
sioenen en sociale zaken liefst 
op woensdag rond 13 u. Tel. 
sekretariaat 36.84.65. 
TE KOOP 

Op het sekretariaat : verschil
lende V.U.-uitgaven. Ook leeu
wespeldjes 10 fr. V.U.-speldjes 
12 fr., fietswimpels 10., auto-
kenplaten VL 20 fr., autovignet
ten met Vlaams leeuwsimbool 
15 fr. 
LENTEBAL 

Tot in de heel late uurtjes 
dansten de leden op het ge
slaagd bal van vorige zaterdag 
op Linker Oever. 
ABONNEMENTENSLAG 

Voor onze afdeling nog niet 
gedaan. We gaan verder en nog 
hopelijk het ganse jaar door. 
De rezultaten van de tweede 
reeks gratis waardebons van 5 
nummers « WIJ » lopen binnen. 
LEDENHERNIEUWING 

We danken de leden voor hun 
trouwe hernieuwing. De totale 
hernieuwing liep dit jaar iets 
langer dan vorige jaren, maar 
het ledental is dan ook weeral 
zoveel groter geworden. 
BOOMPLANTING 

De belangstellenden die 
graag meehelpen aan de aktie 
boomplanting kunnen hun dien
sten aanbieden op de boom-
plantingsdag. We helpen de af
deling Polder mede aan hun 
initiatief. Bijeenkomst Papen-
hoek, Berendrecht op zaterdag 
21 maart om 14 u. 

Beerse 
LENTEBAL 

Zaterdag 21 maart 1970 in 
ïaal « 't Witte Paard », Vrede-
straat, Beerse : Tweede Lente
bal met de Tender Tunes. 

Borgerhout 
PER AUTOBUS NAAR HET 
KONGRES 

Inschrijven op ons sekreta
riaat : Juul Dillen, Lode Van 
Berckenlaan 184, tel 21.30.90 of 
bij Frans Dirks, Karel Van den 
Oeverstraat 26, tel 36.38.94. 
Daar kan men ook inschrijven 
voor het Vlaams Nationaal 
Zangfeest. 

HULP AAN ONTWIKKE-
LINGSLANDEN 

Dit punt behandelde volks
vertegenwoordiger De Facq op 
onze vorige ledenvergadering. 
In een goed gedokumenteerd 
betoog wist hij nader te belich
ten wat die hulp in feite is, hoe 
de gelden besteed worden en er 
tevens met de lieve centen van 
de Vlamingen gesold wordt. 

Ook de achterstand van de Vla
mingen kwam op de proppen 
en vooral het beleid van minis
ter Scheyven. 
KOLPORTAGE 

Morgen zondag 22 maart te 
kwart voor tien bijeenkomst op 
het pleintje aan de Vosstraat en 
Gitschotellei. 

Wij kammen, hierin gesteund 
door onze mikrowagen, de nieu
we wijk volledig uit. Geen 
achterblijvers a.u.b. 
DR. BORMS HERDENKING 

De jaarlijkse herdenking gaat 
door op zondag 12 april. Te lOu. 
Heilige Mis in de St. Bartholo-
meuskerk te Merksem. 

Na de mis, in het Gemeente
lijk park. Speelpleinstraat kor
te plechtigheid met samenzang, 
bloemenhulde, choreografie en 
gelegenheidstoespraak van Ka-
rel Dillen. 

Stuur uw steun aan de in
richters, hoe klein ook, op post-
rek. 4791 van de Kredietbank, 
Borgerhout, Gitschotellei, met 
vermelding : rek. Bormsherden-
king nr. 1026/13/2339. Dank bij 
voorbaat. 
« FLASH OP DE 
VRIJETIJDSBESTEDING » 

Heden zaterdag van 14 tot 19 
uur, tentoonstelling over vrije
tijdsbesteding, in de voor
drachtzaal van het gemeente
lijk instituut voor meisjes en 
kleuters, Leningstraat 26, Bor
gerhout. Te 15 uur : mini-lente-
show mode 1970, naar bekende 
modellen. Iedereen welkom. 

Edegem 
IN MEMORIAM 

Vorige week overleed de heer 
Dumon, lid V.O.S.- en V.U.-lid. 
Onze oprechte deelneming. 

De vader van ons oud-be-
stuurslid Ludo Luyten ontsliep 
eind februari. Onze afdeling 
betuigt haar medeleven met de 
familie, 
GEBOORTE 

Een boorling kwam het gezin 
van onze vriend R. Durieux 
vergroten. Proficiat! 
AFDELINGSBLAD EN 
PROPAGANDA 

E. Claessens is voortaan de 
verantwoordelijke voor ons 
blad. Artikels te bezorgen bij 
hem (J. De Roorestr. 95). R. 
Suy werd verantwoordelijk 
voor de propaganda i.p.v. J. 
Muys. 
JONGERENAKTIE 

Een pamflet werd verstuurd 
aan alle jongeren van Edegem. 
Tema : « Dit is de V.U.». 

Mortsel 
IN MEMORIAM 

Afdeling en bestuur rouwden 
vorige week bij het overlijden 
van mevrouw Wwe Decoene-
Vermote. Wij betuigen me
vrouw en Carlo Decoene ons 
diep medevoelen. 
BORMSHERDENKING 

Op zondag 12 april e.k. neemt 
Mortsel (traditioneel) deel aan 
de jaarlijkse dr. Aug. Borms-
herdenking te Merksem. In 
«karavaan» vertrekken wij 
met onze wagens (+ leeuwen
vlag) stipt te 9ul5 aan de par
king achter het nieuw gemeen
tehuis. 
DANSFEEST 

Zaterdag 11 april a.s. gaan wij 
naar Boechout, waar te 20 u. 
het tweede V.U.-bal van afde
ling Boechout doorgaat in het 
«Gildenhuis» (a/d kerk). 

Kaarten te bestellen b"J Wim 
Claessens, Liersesteenweg 197 
Mortsel (tel. 55.39.09). 

Nijlen 
BAL V.U.-HARMONIE 

De y.U.-Harmonie Kempen-
land richt haar eerste bal in op 
zaterdag 21 maart in d3 zaal 

Os te Nijlen. 

Turnhout (arr .) 
ARR. BAL 

Donderdag 30 april 1970 te 
20u30, arrondissementeel bal 
van de Volksunie. Orkest Stan 
Philips. Gemeentelijke feest
zaal, Stationstraat Geel. 

Turnhout 
NAUW KONTAKT 

Slechts vier maanden schei
den ons van het groot verlof. 
Gedurende die periode dienen 
de gemeenteraadsverkiezingen 
voorbereid, (financiële mobili-
zatie, lijstverrichtingen en pro
gramma). Hoewel alles in onze 
afdeling op punt staat, wensen 
wij toch de leden dicht bij ons 
beleid te betrekken en nodigen 
hen elke vrijdag uit in het lo
kaal «The English Pub». Waran
destraat, Turnhout, waar onze 
bestuursleden zullen aanwezig 
zijn. (vanaf 9 u.). 

Wijnegem 
BOOMPLANTING 

Onze afdeling beloofde mee 
te werken aan de boomplanting 
op 21 maart. Ons werd de ver
zorging toegewezen van het 
pleintje, hoek Koolsveldlaan en 
Oude Turnhoutsebaan (Fort). 
Er wordt gezorgd voor goede 
dranken en muziek. 

Wilrijk 
SUKSESRIJK BAL 

Meer dan vierhonderd men
sen woonden ons bal bij. Een 
sukses over de hele lijn! De 
tombola bracht 17.000 fr op en 
aan 40 fr de man weet u ook 
wat de inkom opbracht, om 
over de voorverkoop maar te 
zwijgen. 

Volgend jaar moeten we be
slist naar een grotere zaal uit
kijken ! 

Brabant 
Brussel (arr .) 
ZITDAGEN PROV. RAADS
LID PAUL PEETERS 

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

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

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

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

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

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

Nieuwenrode en Ramsdonk : 
zie Kapelle op den Bc;. 

Zemst : bij Verstraeten, 
Kerkstraat, 1, 1ste maandag, 
van 19 tot 19u30. 
VLAANDEREN LAAT 
BRUSSEL NIET LOS 

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

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

Vaste openingsdagen dinsdag 
en de woensdag van 18u30 tot 
21u30 en wanneer er bestuurs
vergaderingen zijn, nl. elke 2de 
en 4de donderdag van 19u30 tot 
22 u. Dringende zaken bij arr. 
sekretaris Frans Adang, Ruis-
broeksestwg, 109 te St Pieters 

Leeuw, gedurende de kantoor
uren te bereiken op tel. 56.02.88. 
VIK VAN BRANTEGHEM 

Donderdag 26 maart spreekt 
om 20 u. in de « Uilenspiegel», 
Pletinckxstraat 38 Vik Van 
Branteghem over zijn aktie in 
de Sovj et-Unie voor de rech
ten van de mens. Toegang vrij. 
ARR. BESTUURS
VERGADERINGEN 

Vanaf volgende bestuursver
gadering (donderdag 26 maart) 
zullen steeds de heren kanton
nale gevolmachtigden op deze 
vergaderingen worden uitgeno
digd, een betere doorstroming 
ten goede. 
RANDGEMEENTEN VLAAMS 

Eindelijk zal het weer het 
toelaten om ernstig met deze 
direkte en noodzakelijke aktie 
te beginnen. Vanaf deze week 
zijn op het arr sekretariaat af
fiches te verkrijgen. Andere fa
cetten van deze aktie worden 
deze week definitief vastge
legd. Dat iedere afdeling zich 
dus gereed houdt. Volgende we
ken meer. De brusselse Rand
gemeenten zijn en blijven 
Vlaams Steun voor dit ant
woord op allerlei akties van 
F.DJF. en konsoorten uit Brus
sel op PCR 8654.50 van de 
Volksunie Brussel te Brussel 
met vermelding : Randgemeen
ten Vlaams. 
ONTWIKKELINGSHULP 

Dinsdag, 24 maart om 20 uur 
richt het arr. bestuur een ge-
spreksavond in over het pro
bleem van de ontwikkelings
hulp. Deze heeft plaats in de 
« Uilenspiegel », Pletinckxstr. 
38 te Brussel. Spreker is volks
vertegenwoordiger Eugeen De 
Facq, lid van de kamerkomis-
sie voor Buitenlandse Zaken, 
en specialist terzake (U.N.O.) 
BALS 

De V.U.-afdeling Kampen
hout, Berg, 3uken organizeert 
op zaterdag 21 maart een lente
bal in de zaal «Fauna Flora» te 
Berg bij Kampenhout. Orkest : 
Waltra van Stan Philips. 
KANTONNALE 
VERGADERINGEN 

Donderdag 2 april : Wolver-
tem; vrijdag 10 april : Ander-
lecht; donderdag 16 april : St 
Joost ten Node; vrijdag 24 
april : Halle; vrijdag, 15 mei : 
Asse. 

-Daar deze vergaderingen nog 
steeds een enige gelegenheid 
zijn tot een open en, recht
streeks kontakt tussen manda
tarissen en bazis, verzoekt het 
arr. bestuur met aandrang dat 
iedereen rekening zou houden 
met deze data, en dat de afde
lingen de nodige ruchtbaarheid 
bij leden en simpatizanten zou
den geven, opdat deze vergade
ringen overal mogen slagen. 

zoekertjes 

T. van Overstraeten 
Hoofdredakteur 

Alle briefwisseling voor 
redaktie naar : 
Rotatyp, Sylvaln Duputslaan 
110 - 1070 Brussel • Tel. : 
23.11.98 

Beheer : 
Voldersstraat 71 , 1000 Brustel 

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

480 fr. 
Steunabonnement ; 820 fr. 

(minimum) 
Losse nummers ; 8 fr. 
Alle stortingen voor hal blad 
op postrekening < 1711.39, 
« Wi] > Vlaams-nationaal week
blad. 

Verantv»r. uitgever Mr. F. Var 
der Eist, Beizegemstraat 20. 

1120 Brussel. 

Bediende, 21 jaar, lager middelbaar 
handel en één hoger, zoekt passen
de betrekking Mechelen, Brussel of 
Antwerpen. Schr. sen. Jorissen, 
Astridlaan 80, Mechelen, telefoon : 
015/199.94. T 49 

Knappe intellektuele dame, 38, met 
dochtertje van 12 uit Noord Bra
bant (Nederland), eigen wagen, 
zoekt kontakt met vlaamse heer, 
zelfde milieu voor ev. huwelijk. 
Ernstig. Schr. kant. blad onder T 48 

Jongeman, 24 ). brevet helper Ro
de Kruis, zoekt werk in ziekenhuis 
of fabriek. Schr. of bellen sen. Jo
rissen, Astridlaan 80, Mechelen, tel. 
015/199.94. T 47 

Arbeider 43 j . zoekt betrekking als 
magazijnier in het Antwerpse Schr. 
of bellen sen. Jorissen, Astridlaan 
80, Mechelen, tel. 015/199.94 T 46 

Jongeman, 26 ]., diploma A3 (meu
belmaker) 2 j . beknopte humaniora, 
zkt betrekking als magazijnier. Kon
takt met sen. Bouwens, Eeuwfeest-
laan 163, Lier, tel. 03/70.11.52. T 45 

Man - 26 jaar - kan autorijden • 
zoekt plaats als magazijnier of der
gelijk. Kontakt : sen. Bouwens, 
Eeuwfeestlaan 163 Lier, telefoon : 
03-70.11.52 T 42 

Jonge man 21 jaar zoekt passende 
betrekking als bediende en/of ma
gazijnier, Mechelen of Antwerpen. 
Schrijven of telefoneren senator 
Jorissen, Astridlaan 80, Mechelen, 
tel 015-199 94 T 43 

Engelsman gehuwd met vlaams 
meisje, spreekt wat Nederlands Di
ploma middelbare studies, zoekt be
trekking als bediende of magazil-
nier Schrijven of telefoneren W. 
Jorissen, Astridlaan Mechelen tel • 
015-199.94. T 44 

21-jarige hulp-boekhoudster. 3 jaar 
prakt, en ervaring zoekt passende 
betrekking in antwerpse agglom -
Schrijven blad onder letter T 41 

Man, Nederlands, Frans, Engels en 
Duits, franse steno, knap In opstel
en vertaalwerk en geschikt voor al
gemeen kantoorwerk (geen boek
houding) zoekt passende betrek
king in het Brusselse, Mechelen of 
Antwerpen Schr bur blad ' 35 

Verdienstelijk partijlid omgeving 
Leuven, 54 jaar onverwachts zonder 
werk, zoekt betrekking als bedien
de - zeer betrouwbaar Kontakt vla 
senator M van Haegendoren. Guido 
Gezellelaan 63 - 3030 Heverlee (tel 
016-245 4 5 ) . I 36 

Bredene aan Zee : welke vlaamse 
familie wil haar verlof doorbrengen 
aan zee. Ik verhuur een gemeubeld 
app. tegen matige prijs (max. 7 
personen) van Pasen af en volgen
de maanden, tot en met sept Schr. 
of bellen naar Michel Pollet, Noord
zeestraat 29, Bredene aan Zee, tel. 
059/819.84. T 51 

Voor hen die een zelfstandig bedrijf 
willen beginnen (handelszaak) w e -
ze het geraadzaam te overwegen 
of er niet meer mogelijkheden en 
minder riziko's liggen In de aktieve 
medewerking aan de ontwikkeling 
van een consortium dat opgebouwd 
wordt in het vlaamse land met 
vlaamse mensen. Belangstellenden 
schrijven ons : kantoor blad onder 

T 40 

Jonggehuwde dame zoekt werk als 
tipiste-sekretaresse in de streek 
St.-Truiden, Tongeren of Hasselt. 
Zich wenden : volksvertegenwoor
diger E. Raskin, Ursulastraat 1 te 
Eigenbilzen. 3745, tel. 011/19454. 

T 5 0 

Welke filmkamerabezitter (super of 
single 8, bij voorkeur met zoom) 
wi l voor ons in de komende zomer 
een filmpje (1 bobijntje maar) ma
ken over de mini-mode ? Brieven 
aan « WIJ » onder T 52 

Jonge, zelfstandige Vlaming, ge
remd door vele tegenslagen, zou 
graag aan partikulier de som van 
150.000 fr. ontlenen om weer op 
dreef te geraken. Ik kan terugbeta
len met 5000 fr. per maand. Wie 
helpt mij uit deze benarde toestand 
(dringend)? Schr. kantoor blad dat 
zal doorsturen T 53 

Voor een VEIL8GE GELDBELEGGING 
Voor een GOEDE BOUWGROND 
Voor aankoop en verkoop van ONROERENDE GOEDEREN 

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

Telefoon t 0 3 ' 3 0 18 85 



22 wu 
Voor de reuzetombola kun

nen giften bezorgd worden 
aan : A. Leenknecht, Wahis-
straat 70, Menen, tel. 524.44 of 
J. Corne, Menensestraat 65 We-
velgem, tel 435.10. Dank bij 
voorbaat. 

Deelnemers die wensen afge
haald te worden wenden zich : 
Wahisstraat 70, tel. 52444. 

Meulebeke 
LENTEBAL 

Grandioos Lentebal ingericht 
door de Vlaamse Vrienden
kring. Studio - dansorkest 
(B.R.T.) Paul Rutger Op zater
dag 21 maart 1970 om 21 uur; 
Lidkaart 1970 geeft toegang, te 
verkriigen bij de bestuursle
den. Plaats : zaal «Relais» 
Brugse Steenweg 7 Meulebeke. 

Oos tende 
SUKSES VOOR 
GERARD SLEGERS 

Op 13 maart jl. liep «De 
Noordzee» vol met belangstel
lenden om een zeer leerrijke en 
verhelderende toespraak te ho
ren van Gerard Siegers en Jef 
Olaerts over de toestand in 
Limburg. Een kollekte voor het 
noodfonds bracht niet minder 
dan 6.490 fr op. Tal van aanwe
zigen traden toe als lid. 
UITSTAP 

In samenwerking met Stene 
richt de V.U.-vrouwen-groep I 

een reis in naar Keukenhof in 
Nederland. Nadere inlichtingen 
volgen. Datum : 11 april. Priis : 
190 fr. Inschrijvingen bij De-
nise Declercq, Troonstr. 99, tel. 
801.81 of bij een der andere be
stuursleden. 

Stene 
NAAR KEUKENHOF 

Op zaterdag 11 april organï-
zeren onze V.U.-vrouwen. zo-
wel voor manne.i als vrouwen 
een uitstap naar Keukenhof 
fLisse) in Nederland. Vertrek 
7u30 thuiskomst 23u30. Prijs : 
19' fr. Inschriivingen bij mevr. 
Depoorter, Epsomlaan, 38 Ste
ne, tel. 736.03 of bij een van de 
bestuursleden. 

Veurne - De Panne 
SENATOR BAERT 
OP BEZOEK 

Op 10 april a.s. om 20u30 komt 
senator Frans Baert spreken 
over «De V.U. en aktuele pro
blemen» in de zaal «De Arka
den » te Veurne. 

Woesten 
DANSFEEST 

Zaterdag 28 maart van 20 u. 
af gaan onze eerste VUJO-dans-
pasjes door in zaal « Brouwers
hof ». 

Medegedeeld 

Dilbeek 
GROOT BAL 

Zaterdag 11 april 1970 om 21 
u., jaarlijks afdelingsbal in de 
zaal « Mertens », Ninoofsestw. 
te Dilbeek. Orkest Peter Phi
lips. 

Leuven 
ARRONDISSEMENTEEL BAL 

Mevr. en prof Verduyn. 
volksvertegenwoordiger, mevr 
en prof. Van Paemel, voorzitter 
V U en mevr en dr. van Hae-
epndoren senator n^''' --- 'lit 
op h e t arrondissementeel 
Volksuniebal. Motto • Een
dracht onder alle Vlaams-Na
tionalisten op zaterdag 21 
maart 1970, te 20u30 in de Sa
lons Georges, Hogeschoolplein 
Leuven. Orkest : « The Paria's » 

Landen 
AFDELINGSBAL 

Op 18 april richt de afdeling 
eerste lentebal in de zaal Capri, 
Slachthuisplein 1, Landen; The 
Music Boys spelen er ten dans 
vanaf 21 uur. Plaatsen voorbe
houden op tel. 011/82478. 

Oost-Vlaanderen 

Erembodegem Centrum -

Terjoden 

DANK 

Het bestuur dankt al dege
nen die meegeholpen hebben 
tot het slagen van ons bal van 
7 maart jl. Een speciaal dank
woord voor de milde schenkers 
van onze tombola. Een mooi 
sommetje werd bijeengekregen 
voor de verdere uitgave van 
« De Knots » en het verkiezings
fonds. Ook het «Noodfonds 
Limburg» werd niet vergeten. 

Ertvelde 

BAL VAN HET GULDEN 
VLIES 

Heden zaterdag 21 maart in 
zaal Recta. Orkest The Invoca
tions en de Go-Go-Girls. De op
brengst komt integraal ten goe
de van het maandblad «De 
Schaduw ». 

DE SCHADUW 
De oplage van het maandblad 

gaat verder de hoogte in. Vol
gende gemeenten ontvangen 
het gratis : Ertvelde, Rieme, 
Kluizen, Oost-Eeklo, Bassevel-
de. Assenede. Kanriike en Lem-
beke. Verder uitbreiding is ge
pland. 

GEMEENTE
VERKIEZINGEN OKT no 

Door de Volksunie worden in 
alle wijken van Ertvelde, Rie
me en Kluizen voorlichtings
vergaderingen gehouden. De 
eerste meeting werd een groot 
sukses : op de ertveldse wijk 
«Tervenen» werd een uiteenzet
ting gehouden over de doelstel
lingen van de Volksunie : ge
meentelijk en nationaal. 

Gent 

VOLKSUNIEJONGEREN 
Alle leden worden voor de 

kolportage van zaterdag 21 
maart e.k. opgeroepen. Zij be
werken de Muide. Allen verza
melen rond 14u45 aan Tolhuis
laan 15. 

Heusden • Destelbergen 

MIEL COOLS 
OP Ie LENTEBAL 

Het eerste lentebal, inge
richt door de Volksunie Heus
den en Destelbergen op zater
dag 11 april in zaal Malpertuus 
te Destelbergen wordt opge
luisterd door het dansorkest 
van A. Baert. 

Gastvedette van de avond is 
Miei Cools. 

Kaarten te verkrijgen bij al
le bestuursleden. Prijzen voor 
de tombola zijn steeds welkom 
op het V.U.-sekretariaat, Hooi-
straat 1, Heusden. 

Kalken 
MOOI DANSFEEST 

Op 14 maart 1970 had het 5de 
V.U.-dansfeest van de afdeling 
Kalken plaats. 350 verblijde 
danslustigen plezierden tot de 
morgenuurtjes. Een reuzetom
bola (425 prijzen !) overlaadde 
iedereen met (meestal!) waar
devolle prijzen. 

Volksunie-Kalken dankt de 
aanwezigen van harte voor hun 
wakkere opgeruimdheid, even
als de honderden milde schen
kers van prijzen. 

Merelbeke 
V.U.-JONGEREN 

Voor de tweede maal wordt 
er gedanst : zondag 22 maart 
vanaf 14u30 in de zaal « Spoor
wegvrienden » Merelbeke-Sta-
tie. 
VIK VAN BRANTEGEM 

Na Siegers over de mijnsta
king was vrijdag 11. Vik Van 
Brantegem te gast. De heer 
Dhondt van het Vlaams Komi-
tee voor Oost-Europa leidde 
spreker in. Nadien kwam Van 
Brantegem zelf aan het woord 
en na hem het publiek, waaron
der voor het merendeel jonge
ren. V.O.S. Merelbeke (inrich
tende kring) presteert op 
vlaams-nationaal vlak heel wat 
in de gemeente! 

DE GRIFFOEN 
Vandaag zaterdag 21 maart 

planten de Griffoenleden tal
rijke bomen geschonken door 
de Rijksuniversiteit. Vertrek 
om 13 uur stipt op het Dorps
plein, niet leden kunnen aan de 
boomplanting deel nemen. De 
T.V.-ploeg zal aanwezig zijn 
voor de filmopname. 

Morgen zondag 22 maart 
trekt de ganse ploeg van de 
Griffoen naar Zeeuws-Vlaande-
ren. Bijeenkomst om 9 uur aan 
het lokaal « Vier wegen ». 

V.U.-AFDELING 
De voorbereidselen voor de 

e.k. gemeenteverkiezing zijn 
reeds in volle gang. De lijst is 
zo goed als volledig behalve 
nog een paar vrij gehouden 
plaatsen. Wij verwachten er 
heel wat van. 

Ninove 

V.U.-BAL 
Spijts gebrek aan traditie en 

ondervinding, waagt Volksunie 
Ninove het om deel te nemen 
aan de gemeenteverkiezingen. 
Het is zeker van het grootste 
belang dat, naast Aalst, ook de 
a n d e r e kantonhoofdplaatsen 
hun afvaardiging van Volks
unie in de stadsraad veroveren. 
Ninove heeft kans ! Maak deze 
kans alvast sterk door aanwe
zigheid op het eerste ninoofse 
Volksuniebal in zaal « Berg en 
Dal », Brusselstraat, Ninove, op 
zaterdag 11 april, te 21 u. 

Ronse 
BESTUURSVERGADERING 

Maandelijkse bestuursverga
dering in ons gewoon lokaal op 
maandag 23 dezer te 20u30. Bij
zonder punt op de dagorde : 
« Gemeenteraadsverkiezingen ». 

St Mraia-Horebeke 
(kanton) 
AVONDFEEST 

Op 4 april e.k. te 20 uur wordt 
een feestavond ingericht door 
de afdelingen Horebeke, Boekei 
en Munkzwalm, in café Zwahn-
landia te St Maria-Latem. Gast
spreker : volksvertegenwoordi
ger Dr. Vik Anciaux. Stevig 
avondmaal tegen de prijs van 
75 fr. Dringend inschriiven bij 
kanton, gevolm. Pol De Bock, 
Broekstraat 15, Mater (tel. : 
055/453.47). 

St. Niklaas (arr.) 
WAASLAND WAARHEEN 

Het Dosfelinstituut v.z.w. no
digt vriendelijk uit tot de fo-
rumdiskussie op heden zaterdag 
21 maart 1970 te Sint-Niklaas, 
in «Het Centrum», Grote 
Markt, om 14u30, over « Waas
land waarheen ? ». 

Het forum bestaat uit : Wil
lem Melis, voorzitter Ekono-
misch Komitee Waasland, Fer
dinand De Bondt, C.V.P.-sena-
tor, Karel Verhavert, lid van 
het kabinet van minister Van 
Mechelen, Jef Maton, lid Serug 
en V.U.-volksvertegenwoordi-

gers Schiltz en Coppieters, lei
ding door mevrouw Nelly Maes, 
stafmedewerkster Dosfelinsti
tuut. 

West-Vlaanderen 

Brugge (arr.) 

KADERDAG 
GEMEENTEBELEID 

Heden zaterdag 21 maart 1970 
te 14 uur gaat te Zedelgem, 
zaal « Centrum » de eerste ka-
derdagen door, met als tema 
« Praktisch Gemeentebeleid ». 

Alle kaderleden en aspirant
gemeentemandatarissen wor
den uitgenodigd tot deze be
sprekingen met de 8 reeds in 
funktie zijnde V.U.-gemeente-
raadsleden. 

LENTE-DANSFEEST 
Zaterdag 4 april 1970 te 21 u. 

in de zaal Jagershof te Sint-
Andries, ruisend lente-dans
feest met als ere-genodigden 
onze gemeentemandatarissen 
die dit jaar een buitengewoon 
gewicht in de schaal zullen 
werpen. Orkest Eddy Debergh. 

De Haan 
EIGEN VLAG 

Het afdelingsbestuur denkt 
aan een eigen vlag voor de af
deling. Verder nieuws volgt 
nog. Steun voor de vlag kan ge
stort worden op rekening 301309 
(E. Debaecke) bij de Generale 
Bankmij. of op pc rek. 414831 
van N. Mahieu, Klemskerke. 

Houthulst - Zarren • 
Werken 

LENTEBAL 
Onze jonge afdeling houdt 

haar eerste bal «Een Vlaams 
Lentebal » op zaterdag 21 maart 
a.s. om 20 u. in de zaal «The 
Ranch », Terreststraat 42, Hout
hulst. Orkest «De Woudvlin-
ders ». 

Izegem 
KOLPORTAGE 

Zondag 22 maart kolportage 
te Ingelmunster. Vertrek om 10 
uur Vlaams Huis, Izesem. 

Kortrijk (arr.) 

ARR. KOLPORTAGE 
Op zondag 22 maart, grote ar-

rondissementele kolportage. Sa
menkomst om 8 u. 45 in lokaal 
1302 te Kortrijk. 

Menen 
JEÜGDPARLEMENT 

De samenstelling van het 
jeugdparlement op bazis van de 
bestaande politieke groeperin
gen wordt door de jeugd te Me
nen als een aanfluiting van de 
demokratische vertegenwoor
diging aangevoeld. 14 jeugdor-
ganizaties, waaronder ook de 
VUJO, ondernemen een aktie 
voor een demokratisch jeugd
beleid te Menen. 

IEDER PLANT ZIJN BOOM 
De afdeling Menen vraagt 

haar lezers deze meer dan sim-
patieke aktie volop te steunen. 
Ook wij planten een stukje ge
zondheid voor onze kinderen. 
De Volksunie Menen bleef ech
ter niet bij de pakken zitten. 
Aan de hand van het gewest
plan leper-Poperinge werd door 
de kommissie's een plan samen
gesteld om in onze stad een 
prachtige groenzone te schep
pen waarbij aansluitend het 
kultureel centrum en omniva-
lente sporttereinen. Dit alles 
werd in een pamflet aan de be
volking van Menen voorgesteld. 

Menen-Wevelgem 

V.U.-BAL 
In het Parkhotel Cortina te 

Wevelgem, wordt een 2e bal 
ingericht op Paaszaterdag 28 
maart e.k., met het populair 
studio-dansorkest Pol Rutger 
van de B.R.T. 

Bormskaravanen 
In 1971 is het 25 jaar geleden 

dat dr. A. Borms door de bel-
gische staat werd vermoord. De 
jaarlijkse herdenkingsplech
tigheid (dit jaar op 12 april) 
ligt in handen van « De Pallie-
ters ». 

Na de amnestie-hongersta
king en de amnestiekaravanen 
acht Were-Di het nodig de 
Borms-herdenking te revalöri-
zeren, vooral met het oog, nu 
reeds, op de herdenking in 1971. 
Opzet is het aantal belangstel
lenden voor deze herdenking zo 
hoog mogelijk op te voeren. 
Daartoe zullen op zondag 12 
april a.s. vanuit de voornaam
ste centra van Vlaanderen 
« autokaravanen » georgani-
zeerd worden naar Merksem, 
waar de herdenking plaats 
heeft, waarvoor plaatselijke 
werkgroepen dienen gevormd. 
Voor alle inlichtingen kan men 
zich wenden tot het Were-Di 
sekretariaat, Jordaenskaai 3 te 
Antwerpen, tel. 03/32.21.53. 

Temse 

Gebr. Van Raemdonck-

herdenking 

Leden en simpatizanten wor
den uitgenodigd door de Gebrs. 
Van Raemdonckkring Waas
land, in samenwerking met 
V.O.S.-afdeling Temse en Ame-
dee Verbruggekring Temse 
voor de jaarlijkse Gebrs. Van 
Raemdonckherdenking te Tem
se op morgen zondag 22 maart 
1970. 

11 u. plechtige herdenkings
mis in de dekenale kerk. Daar
na in de zaal «Het Volk», 
Oeverstraat, spreekt Karel Dil
len en volgt een film-proiektie 
over de IJzerbedevaart 1969. 

Indiening kanditaturen 

voor experiment 

reisbeurzen 1970 

«The Experiment in Inter
national Living», een interna
tionale organizatie, nodigt 
ieder jaar (in juli en augustus) 
jonge mensen uit het hoger on
derwijs en jonge kadermensen 
uit om zich naar het buitenland 
te begeven. Vooral naar de 
Verenigde Staten. Dit om er, 
volgens verschillende formules 
en in voordelige voorwaarden 
te verblijven. 

Gedeeltelijke reisbeurzen van 
maximum 6.000 fr kunnen aan 
de deelnemers toegegekend 
worden. Inlichtingen en voor

waarden : The Belgian Experi
ment, Kerselarenlaan, 44, 1040 
Brussel, tel : 02/35.51.48. 

Inschrijvingen en kandidatu
ren worden vanaf heden inge
wacht. 

V.T.B. - V.A.B..wedsrtiid 

voor amateursfilms 

De V.T.B, en de V.A.B, rich
ten hun 6e nationale wedstrijd 
voor amateurfilms in. 

Alle amateurfilms die niet 
met handelsdoeleinden ge
maakt zijn, in de f( ..naten 8 en 
16 mm., in wit-zwart of in kleu
ren, zijn toegelaten. 

Door de V.T.B en de. V.A.B. 
wordt in totaal een bedrag van 
100.000 (honderdduizend) fr ter 
beschiklfing gesteld. 

De wedstrijd zal gehouden 
worden op volgende data : do-
kumentaire en animatiefilms, 
26 september; speelfilms en 
genrefilms, 23 en 24 oktober; 
films die toerisme of folklore 
tot onderwerp hebben, 27 en 28 
november ''970. 

Inlichtingen bij het V.T.B.-
sekretariaat, Sint-Jakobsmarkt 
45, te Antwerpen. 

Wortegem herdenkt 

vlaams voorvechter 

Wortegem weet zijn beroem
de voorvaderen op passende 
wijze te herdenken. Een van 
deze voorzaten is wel Hector 
Planquaert, Vlaamse voorvech
ter en sociaal denkend mens 
uit de jaren 1900-1920. Toneel
schrijver en filozoof. Deze be
roemde voorvader kan men nog 
een paar titels meer geven doch 
hiervoor zal het pas gestichte 
H.P. 70 komitee ten gepasten 
tijde wel zorgen. 

Hector Plancquaert in Wor
tegem geboren in 1863 was de 
zoon van een van Wortegems 
grootste burgemeesters. Dat het 
de moeite loont deze volgeling 
van Priester Daens in zijn ge
boortedorp te huldigen zal nie
mand betwijfelen die zijn staat 
van dienst in de vlaamse ge
meenschap kent. 

Het zou meer dan erg zijn 
moest men 'n dergelijke figuur 
voor goed in de vergeetboek 
duwen. Daarom staken enkele 
mensen de koppen bij mekaar 
en vormden het H.P. 70 komi
tee dat zich voorneemt deze zo
mer een gedenkzuil ter zijner 
ere te laten onthullen. Deze 
onthulling zal gepaard gaan 
met allerlei feestelijkheden. 
Nadere inlichtingen : R. Dom-
melaere. Dorp 65, 9792 Worte
gem. 



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 eik huis hebben we iets van onszelf geschonken 
en nooit zijn we afgezakt naar minderwaardig werk 
of seriebouw. We hebben het met ieder van onze 
kliënten heel ernstig en diep gemeend. We heb
ben hen een beetje warmte en oprechte 5;eneeen 
dienstvaardigheid geschonken. We hebben hun 
droom gerespekteerd zonder hun middelen te mis
bruiken )>. 

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

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

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

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

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

Maatschappij van Goedkope woningen, enz..^ 

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

Een kleine greep uit onze grote keuze... 
1. Prachtig domein met visrijke vijvers, 25.000m' voor slechts 850.000 F 
2. Residentiële villapercelen +2000m' van 260.000 F af. 
3 Gloednieuwe (uxe-appartementen met Sauna van slechts 606.000 F at. 
4 Uitzonderli jke villapercelen Brasscha-^ Vriesdonk 25m of 12.5m breed 

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

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

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

3 slaapkamers, van slechts 760 000 F af 
9 Gent: Damooort prestigewoningen met 2 siks van slechts 850 000 F af. 
10 Leuven: Residentieel park met villapercelen uitzonderli jk natuur

schoon van slechts 260.000 F af. 

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

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

600 ARBEIDERS... 1001 MOGELIJKHEDEN 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN 

ANTWERPEN 
Meir 18 

TeL- (03)31.78.20 TeL: 

GENT 
Onderbergen 43 

(09)25.19.23-(09)25.94.69 

GENK 
Winterslagstraaf 22 

Tel.: (011)544.42 

LEUVEN 
Brussel«e^tpaat 33 
Tel . ' (016>5P7 35 
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Brasser ziet 

DE DOLLE MINA'S 
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Wordt Kossigin gelikwideerd door 
Bresjnjev ? 
Kossignuit ! 
Het laatste nieuws : 
Omer Crawet verlaat de B.R.T. 
Vlaanderen plant boompjes 
Boomhakkers kijken groen 

Te Brugge 
Agent baart zi jn kommissaris zorgen 

Priester Verhaegen... 
...onderpastoorlogsslach toffer 

In het Midden-Oosten 
Oog om oog en Phantom tand 

Vlaamse expressionisten vonden pas
send onderdak 
Orangerieflijk verblijf 

Kambodja levert piraten niet uit 
Kambodnee ! 

Studenten staken te Luik 
Luiklekkerland 

Kommandant van West Point b c 
schuldigd 
V.S. getroffen in hun West Point 
d'honneur 

achteraf 

bekeken 

De dichters, 
zij lieten de zon In hun ha
ren rijzen, 
droegen in spannende 
broeken hun gedichten 
voor. 
Ze waren als goden 
en hun geschoolde stemmen 
als van voorzangers. 
In het licht 
dat zich in bundels naar 
hun zwellende lijven 
spoot leek het alsof 
zi j de grond 
niet raakten. Ze hielden 
de massa in bedwang. 
Z i j waren goden. 
Uitgelezen kinderen die In 
warme kamers, 
in serren van Serskamp, met 
rozekorrels opgevoed 
waren. 
Ze stonden zo ver van ons, 
kleine toeschouwers 
op de knieën. 
Ze losten mekaar 
zwevend af. 
De vertoning 
was teneinde en w i j 
slopen buiten, 
terneergeslagen om onze 
zwakheid. 
W i j kropen langs de 
trappen naar beneden. 
Z i j daalden met de l i f t naar 
de begane grond. 
Op de aarde, 
voor het station, 
kochten ze patates-frites 
en vroegen, 
zoals w i j , 
twee frank majonaise 
bij en een 
augurk en een bal 
gehakt. 

mauritius 
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