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BIz. 3 Plan Eysk^ns 
word t steeds slech
ter. 

BIz. 4 Vlaamse 
boom verboden 
Brussel. 

te 

BIz. 5 C.V.P. - sena
tor De Bondt eet zi)n 
tekst. 

BIz. 6 P.V.V. - kon-
gres : tr ikolore bak
steen kapot. 

BIz. 9 Demokrat i -
zering van de eivono-
mie. 

BIz. 10 De derdewe
reld, honger en leef
baarheid.-

BIz. 14 S.O.S.-na-
tuur, maar ook S.O.S. 
voedsel. 



2 WIJ 

en gij 
SPERMATISCH 

Neen. dat agressief feminis
me van die dolle Mina's neem 
ik niet. Dat de vrouw en de 
man gelijkwaardige wezens 
zijn, betwijfelt geen verstandig 
mens. Doch zo maar voorop te 
zetten dat een vrouw het over
al even goed kan doen als een 
man of omgekeerd is mijns in
ziens een simplistische voor
stelling van de zaken. In voor
bije eeuwen bespeelde menige 
dame de klavecimbel, doch de 
meesterwerken der toonkunst 
Vlierden uitsluitend door man
nen voortgebracht. 

Waarom ? Omdat de vrouw, 
hoewel meer intuïtief en emo-
tief ingesteld, de scheppings-
drang mist, deze blinde en sper-
matische kracht der natuur die 
de man eigen is. Zo heeft de 
na tuur het gewild, zo werd het 
ook eeuwenlang door de vrouw 
aanvaard. Slechts de ekono-
mische behoeften van onze te
gennatuurli jke maatschappij 
hebben hierin een ommekeer 
gebracht. 

Dolle Mina wil nu zelf aan 
het roer staan, hierbij wellicht 
vergetend dat verantwoorde
lijkheid ook zorgen baart, om 
van hartaderbreuken en zenuw
inzinkingen te zwijgen. Dolle 
Mina verwijt de weekbladen 
voor dames dat ze haar seksge-
noten zoet houden, maar zij 
ziet niet in dat ieder blad het 
geestelijk voedsel aanbiedt dat 
de lezer ervan verwacht. Dolle 
Mina wil naast de man leven 
'(ofschoon de groep Women's 
Power het huwelijk reeds af
schrijft), maar zij wil zelfstan
dig blijven. Beseft zij echter 
wel dat zulk een mededingende > 
houding afgunst kan verwek
ken, waardoor op haar beurt 
onenigheid kan ontkiemen ? En 
waar blijft de liefde in dit al
les ? 

H.V., Brussel. 

OUDENAARDE 

Hierbij dank ik lezer D.L., 
Wilrijk, voor de belangstelling 

welke hij betoont voor de so-
ciaal-ekonomische problemen 
van het arr. Oudenaarde. Ik 
kan me ook volledig aansluiten 
bij de konkluzies die hij t rekt 
op het politieke vlak. 

Het is inderdaad een schan
daal, dat belangrijke industrie
vestigingen werden tegenge
werkt met de steun van de tra
ditionele politieke machtsheb
bers, teneinde privé-belangen 
te beveiligen tegen het belang 
van de bevolking in. Door deze 
politiek kon men de lage lonen 
handhaven. Tot staving hier
van nog dit tiperend cijfer : in 
1964 was de gemiddelde dag-
verdienste van de manneli jke 
arbeiders in de nijverheid het 
hoogst in het arr. Luik met 380,8 
fr. Het gemiddelde voor het 
Rijk bedroeg 328 fr. Gans ach
teraan op het lijstje (op één ar
rondissement na, nl. Diksmuide 
met 272,5 fr) vinden we ons arr. 
Oudenaarde met een gemiddeld 
loon van 276,2 fr per dag, zegge 
51,8 fr minder per dag dan de 
doorsnee belgische industriear
beider. 

Dat vele inwoners zich deze 
schaamteloze achteruitstelling 
nog niet bewust zijn, lijkt on
begrijpelijk voor de buiten
staanders, doch wordt iets meer 
aannemelijk wanneer men de 
manier kent waarop de bevol
king door zijn traditionele poli
tieke en sindikale machtsheb
bers wordt voorgelicht en be
handeld. 

F.v.d.H., Oudenaarde. 

S.O.S. OUDEN VAN DAGEN 

Over 50 jaar was de slogan : 
'onze oi{|ièrs m'»eten een betere 
oude dag hebben. Nu zijn wij 
die ouderen en vele woorden 
worden gewisseld en geschre
ven, maar daden ontbreken. In 
1969 was de slogan « de ouden 
van dagen krijgen 4 % bij in 
1970 en in 1971 ook ». 

Wij hebben al drie maal pen
sioen getrokken, maar onze 4 % 
is er nog niet bij. Wanneer ko
men die en zal het met terug
werkende kracht zijn ? Met 
veel woorden wordt ons gemeld 
dat de Hogere Raad van Ouden 
van Dagen is benoemd Maar 
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onze 4 % is er nog niet en wij 
moeten ook altijd de opslag be
talen. Er zal weer 2.5 % bij het 
loon moeten komen, maar de 
ouden van dagen worden ver
geten. Of moet onze 4 % dienen 
voor de steekpenningen van de 
leden van de Hogere Raad voor 
Bejaarden ? 

Overal is het staking om meer 
loon en ons laat men gerust : 
wij moeten maar zien dat we 
toekomen. 

Denk er om « jongeren » dat 
als men de pensioenen nu niet 
betaalt om een menselijk be
staan te hebben, gij ook niet 
zult krijgen w a t u toekomt 
wanneer ge 65 jaar zult zijn. 

D.R.A., Willebroek. 

GEEN 
STRUISVOGELPOLITIEK 

In « Wij » van 14 maar t j.1. 
lees ik onder de titel « Stem 
uit de Elzas » o.m. wat ik hier 
tekstueel citeer : « . . e n waar 
wij als Vlamingen de macht 
van het verfransingsapparaat 
van een kleine staat hebben le
ren kennen, daar stonden en 
staan de duitstalige Elzassers 
tegenover de sterk-centralize-
rende macht van een veel gro
tere staat, die met alle midde
len zijn taal en kui tuur wil 
opdringen ». Bij het lezen van 

dit citaat krijgt de lezer van
zelfsprekend de indruk, dat wij, 
Vlamingen, in onze ontvoog-
dingsstrijd slechts te doen had
den en hebben met het kleine 
verfranste België Dat dacht in 
elk geval ook wijlen onze gro
te « hoofdman » Frans van Cau-
welaert. Hij meende zowaar, 
dat ons vlaamse volk uit hoof
de van zijn genie, zijn arbeids
kracht en vooral zijn kinder
rijkdom, gemakkelijk het pleit 
zou hebben gewonnen. Van 
Cauwelaert was er blijkbaar 
helemaal niet op bedacht, dat 
Belgiè slechts de kleine voor
post was en is van die veel gro
tere staat, waarvan sprake hier
boven. Frans deed een beetje 
aan struisvogelpolitiek. « Wij » 
en wij mogen dat in geen geval 
meer doen ! 

J. H., Gent. 

DE NATUUR 

In dit zogenaamd natuur
beschermingsjaar gaat de ver
giftiging van ons leefmidden 
snel vooruit. Als handelsreizi
ger ben ik goed geplaatst om 
dagelijks te zien hoe men over
al, zowel private personen als 
georganizeerde ( industriële ) 
groepen, bossen en landschap 
verwoest. 

De grootste verantwoordelij
ken zijn echter de politiekers 
en zij alleen. Heel wat gemeen
tebesturen offeren het schaarse 
groen dat zij bezitten stilzwij
gend op aan gewetenloze indus-
trie-geldhaaien. De weinige nog 
bestaande grotere natuurgebie
den worden aangetast. 

Het unieke Herverleebos 
wordt bijna middendoor gesne
den door de E5. Op de koop toe 
wil men in het overblijvende 
deel nog een benzinestation, 
motel en verkavelingen door
voeren ! De heide te Zonhoven 
gaat men deels verhuren aan 
een graszaad-firma. Dê bossen 

van Zolder-Terlaemen worden 
door meerdere banen door
kruist. 

In Hasselt werden een paar 
jaren terug alle bomen van de 
mooie ringlaan gerooid. Terwijl 
de vroede vaderen van de ge
meente, om het volk zand in 
de ogen te strooien, vooraan 
staan in de protestakties.. . 

Manu Ruys drukte het on
langs treffend uit in « De Stan
daard » : de ene meneer jam
mert omdat Kraainem kultuur-
faciliteiten bij krijgt en een an
dere omdat Groot-Bijgaarden 
er géén krijgt. Ondertussen 
glijden we op onze broek snel 
af in de rottigheid. Zéér juist S 
Wat zijn we met politieke over
winningen en industriële «wel
vaar t » in een totaal verpest 
land ? 

Er bestaan technische en 
wetteli jke maatregelen. Waar
op wachten de verantwoorde
lijke ministers, parlementairen 
en gemeentebesturen om ze toe 
te passen ? 

R.F., Genk. 

TWEETALIG 

Te Strombeek-Bever, vlaamise 
strijdpost rond Brussel, gaat 
een financiële instelling een 
bijkantoor vestigen. 

Op de gevel en in het uitstal
raam zijn alle opschriften en 
mededelingen tweetalig. 

Meent die instelling de Vla
mingen aldus te mogen ta r t en ? 

K.C, Vilvoorde. 

De redaktie draagt geen vei> 
antwoordelijkheid voor de In» 
houd der gepubliceerde lezers» 
brieven. Ze behoudt zich het 
recht van keuze en Inkorting 
voor. Over de lezersbrlevea 
wordt geen briefwisseling ge 
voerd 

van de redaktie 

- o ,7. lUku.^r* u . - ' , V/ . 

5 e t r . : beleefd veraoe-V:. 
Met de komende feestdagen 

ffi.'iar óok de andere zomerse 
en binnen enkele maanden 
voor 

Het 

- n i e t ü l leon Pasen 
f e e s t - en verletda^^en 

ze l f s weken - a teek t 
de r edak t i e een k le in probleem op. 
b e t r e f t het t i j d i g binnensturen van de ko

p i j . "WIJ" t e l t a l een respektabel aan t a l mede
werkers . Alleen al voor de " T3ewegin<^sWIJzer" -
b l i j k b a a r de meest f'jelezen rubr iek - zij.n e r dat 
enkele t i e n t a l l e n a l komt daar in weldra verande
r i ng , v e r - d t s van 1 mei af de ber ichtgeving over 
het r e i l e n en ze i len van de afdelingen zal f.ec^n-
t r a l i z e e r d worden per arrondisse^nent. ber ichten 
d ie deze hi 'erarchisciie weg n i e t bewandelen 
zullen- na deze datum n ie t meer opp;enOT.en worden. 
Het za l dus voor de afdelin;";en zaak z i j n , hnn be 
r i ch t en zo t i j d i g mogelijk aan de arrondissemen-
t e l e verantwoordel i jke over t e maken, opdat deze 
even tijdi; '^ aan de r edak t i e z-̂ ii kun'^en do 'Ts tu ren . 
Want de t i j d sÜTi i e t b l i j f t de d insdag. 

Maar ook aan de andere medewerkers wordt ge
vraagd in de weken T.et feestdagen rekening t e 
wi l len honden met vroegere inzending. Nu de pos t 
d iens ten a l n i e t meer 20 betrouwbaar z i jn a l s 
vroeger on t s t aa t er gauw ver t rag ing en dan z i t 
ten we e r fnaar mee. 

Beleefd verzoek dus aan a l l e medewerkers, h ;n 
kopij V0(̂ r de volgende weken-met-feestdagen 
vroeger dan gewoonlijk in t e s t u r e n . Dat za l 
de r edak t i e b^-'lpen in de opmnnk van ,het b lad , 
waarvan het 'uitme immers in die weken moet op
gedreven worden. Dank b i j voorbaat . [Vi^ 



WIJ Jt 

HET PLAN EYSKENS 

IN DE SENAATSKOMMISSIE : HET 
PLAN EYSKENS STEUNT NIET OP 
EEN EENSGEZINDE REGERING. DE 
BEGRENZING VAN BRUSSEL UIT 
DE GRONDWET GELICHT DOOR HET 
AMENDEMENT PIERSON. WAT NU ? 

ONAANYAARDBAARDER DAN OOIT 

Dat het plan Eys\ens een reusachtige zwendel is, een ongehoord hoerenbedrog, 
moet sinds de gebeurtenissen in de Senaats\ommissie voor de grondwetsherzie' 
ning verleden dinsdag voor iedereen duidelijke zijn geworden. Er is daar geble
ken, dat er helemaal geen regeringsakkoord is betreffende het plan Eyskjsns, 
dat er slechts een vage afspraak is voor al even vage algemeenheden, maar dat 
iedere overeenstemming ook onder de ministers zoek " '"̂ " zodra de vage al' 
gemeenheden moeten omgezet worden in konkrete teksten en stemmingen. 

Het is toch wel nodig, even uiteen te 
zetten waarover het in de Senaatskom
missie ging. De kommissie behandelde 
dinsdag het artikel 3 ter, dat het oude 
artikel 3 bis vervangt en dat twee bepa
lingen inhoudt : ten eerste dat België 
vier taaigewesten omvat, namelijk het 
nederlandstalige, het franstalige, het 
duitstalige en het tweetalige gebied 
Brussel-Hoofdstad, zijnde de negentien 
gemeenten van de huidige brusselse ag
glomeratie ; ten tweede dat aan de gren
zen van het brussels grondgebied niets 
kan gewijzigd worden, tenzij door een 
eventuele nieuwe grondwetsherziening. 

Een der essentiële bepalingen van het 
plan Eyskens was, dat de brusselse ag
glomeratie grondwettelijk beperkt bleef 
tot de negentien gemeenten. ledere v!fij-
ziging aan de grenzen van het hoofdste
delijke territorium zou een nieuwe 
grondwetsherziening vergen. Dit pimt 

werd door de Vlamingen van de meer
derheidspartijen steeds weer ingeroepen 
als het kroonstuk in het plan Eyskens. 
Alleen reeds de grondwettelijke zeker
heid inzake de begrenzing van Brussel, 
zegden ze, betekende een dergelijke stap 
vooruit dat het plan Eyskens moest be
schouwd worden als een zegen voor 
Vlaanderen. 

Ten eerste was die stelling totaal on
juist. En vervolgens steunde ze — zoals 
dinsdag is gebleken — op helemaal niets 
dan een fiktie, een wensdroom. 

De brusselse socialist Pierson heeft in 
de Senaatskommissie een amendement 
ingediend, waarbij de begrenzing van 
de brusselse agglomeratie uit de grond
wet wordt gelicht en onderworpen 
^ordt aan een bijzondere meerderheid, 
die op elk ogenblik tot stand zou kun
nen komen. Dit amendement is aan
vaard geworden ! Het is aanvaard ge

worden ten eerste omdat de waalse so
cialisten hun brusselse partijgenoot 
Pierson gevolgd zijn. En ten tweede — 
naar de kranten met grote nadruk heb
ben vermeld — omdat drie vlaamse le
den van de meerderheid — waaronder 
voorzitter Vandekerckhove — op dat 
ogenblik afwezig waren in de kommis
sie. We vermelden deze elementen vol
ledigheidshalve, maar eigenlijk doen ze 
niets terzake en kimnen ze hoogstens de 
petite histoire helpen aanvullen. Zelfs 
pronostieken over het feit of dit amen
dement Pierson in openbare zitting al 
dan niet een kans maakt, doen — altans 
toch in het kader van wat we hier beto
gen — minder terzake. 

Het belangrijkste, het fundamentele 
element van de gebeurtenissen in de Se
naatskommissie was de houding van de 
regering. Tindemans beweerde met 
klem, dat in de regering was overeenge
komen, de brusselse agglomeratie grond
wettelijk vast te leggen. Terwagne be
weerde met minstens evenveel klem, 
dat in de regering was aanvaard gewor
den dat de grenzen van de brusselse ag
glomeratie zouden kunnen veranderd 
worden zonder grondwetsherziening. 
Eerste-minister Eyskens, van wie uit
eindelijk het definitieve woord moe^ 
komen, zegde dat de afspraak terzake 
« vatbaar was voor interpretatie ». 

Dat is het dan : op het essentiële punt 
van het plan Eyskens blijkt er helemaal 
geen regeringsakkoord te zijn. Toen 
Eyskens met veel tam-tam aankondigde 
dat hij een tekst had waarop zijn minis
ters zich verenigden, maakte hij het 
land gewoonweg een blaas wijs De pu
blicitair zo goed verzorgde nachtmara-
tons van de regering hebben als rezul-
taat slechts opgeleverd, dat er een gum
mi-tekst tot stand kwam, rekbaar naar 
alle kanten en passend voor alle gele
genheden. 

We nemen aan, dat op het allereerste 
ogenblik na de bekendmaking van het 
plan Eyskens een paar naïeve zielen in 
Vlaanderen meenden, dat ze redenen 
hadden om tevreden te zijn. Wie echter 
vandaag — na kennis te hebben geno
men van het plan en vooral na kennis 
te hebben genomen van de wijzigingen 
inzake de grendels en inzake Brussel — 
de kommunautaire oplossing van Eys
kens in Vlaanderen durft verdedigen, 
is ofwel een zot ofwel een deugniet En 
in véél gevallen^de twee tegelijkertijd ! 

Meer dan oóit^is net' duidelijk : het 
plan Eyskens, dit misselijk samenraap
sel van halve en hele leugens, van halve 
en hele en onbestaande akkoorden — 
moet bestreden,worden met alle energie 
waarover Vlaanderen beschikt 

BEROEPSHALVE BEKEKEN 
VLAAMSE VOLKSBEWEGING 
TEGEN PLAN EYSKENS 

De vlaamse kuituur- en strijd-
verenigingen hebben steeds een 
belangrijke rol gespeeld in de 
vlaamse ontvoogding. Sinds enke
le jaren is hun optreden wat min
der spektakulair geworden, wat 
trouwens verklaarbaar is door de 
doorbraak van de Volksunie die 
als steeds sterkere strijdmaófiine 
ook steeds meer de spits afbijt. 

Zulks belet vanzelfsprekend 
niet dat de vlaamse verenigingen 
hun rol van drukkingsgroepen 
verder spelen. Het is logisch dat 
telkens weer met belangstelling 
wordt uitgezien naar de standpun
ten die ze innemen met betrek
king tot de evolutie van de rege-
ringspolitiek en van de politiek 
der kleurpartijen, vooral nu inza
ke de zogenaamde gemeenschaps
vraagstukken. Aldus heeft de 
Vlaamse Volksbeweging deze 
week op een perskonjerentie haar 
« hoofdstellingen inzake het voor
stel van de regering Eyskens be
treffende de kommunautaire pro
blemen in België » bekend ge-
maaüct. 

In een viertal punten gaat de 
V.V.B, van volgende overwegin
gen uit : er dient gestreefd naar 
grondige en afdoeride hervormin
gen, die een sluitend geheel vor-
m,en. De benaming is hierbij van 
weinig belang, al is ^federalisme» 
technisch wel de duidelijkste, ge
zien ook het gebruik van een fe
deralistische terminologie door de 
regering om haar ontwerp aan te 
prijzen De « kommunautaire re
geling » moet een specifiek beU 
gische oplossing bieden uoor een 
specifiek belgisch probleem. Dit 

postuleert de integrale regeling 
van de vlaamse achterstand in de 
centrale m,achtssferen en in de 
hoofdstad. Verwijzingen naar het 
buitenland acht de V.V.B, weinig 
betekenisvol. Ten slotte stipt de 
V.V.B, nog aan dat het politiek 
haalbare op korte termijn de op 
lange termijn te verwezenlijken 
doelstellingen niet mag in de weg 
staan. 

De door de regering voorgestel
de konkrete hervormingen zullen 
slechts leiden naar een half-unitai-
re en een half-federale struktuur, 
wat geen oplossing is. 

V.V.B.-VOORSTELLEN 

Als fundamentele wijzigingen 
stelt de V.V.B het volgende voor. 

De bepaling dat alle gemeenten 
tot een der vier taalgebieden be
horen moet aangevuld worden 
met de omschrijving van deze ge
meenten ; de grenzen der taalge
bieden moeten grondwettelijk 
vastgelegd worden. Een gebeurlij-
ke wijziging daarvan is slechts 
volgens de grondwettelijke regel 
denkbaar en niet bij gewone wet 
zoals tans voorzien, zij het zelfs 
bij bijzondere m,eerderheid. Inza
ke kulturele autonomie dient de 
grondwettelijke bepaling een zeer 
ruime opsomming van de be
voegdheden van de regionale or
ganen te bevatten, waarvan de 
ttifbreiding bij gewone wet moet 
kunnen gebeuren. Elementair is 
dat deze regionale organen over 
eigen financiële en fiskale midde
len zouden beschikken. 

De bepaling ( art. 23 ) dat de 
zogenaamde nationale taalwetge
ving alleen bij dubbele meerder' 

heid kan gewijzigd worden, acht 
de V.V.B, onaanvaardbaar. Ze 
moet integendeel nog op menig 
gebied veranderd en uitgebreid 
worden terwijl ook een efficiënte 
kontrole nu eindelijk eens moet 
gewaarborgd zijn. 

GEEN DRIELEDIG 
FEDERALISME 

Scherp trekt de V.V.B, van leer 
tegen wat ze noemt een onaan
vaardbaar drieledig federalisme 
op sociaal-ekonomisch gebied. Bo
vendien wordt de omgrenzing van 
de gewesten losgehaakt van deze 
van de taalgebieden en niet om
schreven, wat nieuwe gebiedsroof 
mogelijk maakt. 

Inzake bescherming der minder
heden is de V.V.B, van oordeel 
dat deze bescherming niet mag 
ontaarden in een aan banden leg
gen van de meerderheid. De enig 
billijke bescherming is de autono
mie der delen van een meerledige 
staat. De tans voorgestelde « op-
houdingsprocedure » acht de 
V.V.B, even gevaarlijk als de 
grendelprocedure, o.m. daar geen 
termijn is voorzien binnen dewel
ke de regering een wetsontwerp 
of -voorstel, waartegen bezwaar 
werd geopperd, terug aan het par
lement moet voorleggen. 

GEEN OPLOSSING 
VOOR BRUSSEL 

Het vraagstuk Brussel, sluit
stuk van het kommunautair pro
bleem, vindt geen, oplossing in het 
regeringsontwerp. Bevolkingsre
gisters en het instellen van de 
subnationaliteit zijn onmisbaar 
wil men het hoofdstedelijk gebied 
inrichten op bazis van de erken
ning der gemeenschappen. Vol
gens de voorgestelde normen zal de 
samenstelling van het geplande 

agglomeratiekollege onmogelijk 
zijn. Ook het verbinden van de 
( te verdagen ) schijnpariteit aan 
de wederinvoering u"n de zoge
naamde vrijheid van de familie
vader acht de V.V.B, onzinnig Pa
riteit en bevolkingsregister te 
Brussel nu en onvoorwaardelijk 
zijn en blijven essentiële vereis
ten. 

BIJZONDERE MEERDERHEDEN 
BIJZONDER GEVAARLIJK 

Het stelsel van de bijzondere 
meerderheden wordt eveneens 
door de V.V.B, verivorpen, alleen 
reeds omdat de ganse uitvoering 
van de zo belangrijke grondwette
lijke beslissingen gewoon kan ver
hinderd worden door latere poli
tieke kombinaties, welk gevaar 
bijzonder scherp is gesteld in de 
belgische situatie. Er is voorals
nog geen enkele waarborg dat de 
wetten, aan te nemen met bijzon
dere meerderheden, tot stand zul
len komen nadat reeds voorai de 
pariteit in de m-inisterraad en de 
grendel op de nationale taalwet
geving een feit zijn geworden. 

Als meest akkute gevaren na de 
eerste debatten in de bijzondere 
kommissie ziet de V.V.B, onder 
meer het feit dat een aantal goede 
politieke opties niet behoorlijk in 
konkrete voorstellen worden ver
tolkt. De nieuwe grondwet dreigt 
een grondwet in het luchtledige 
te worden, met een aantal goede 
beginselen die echter nooit tot 
enige verwezenliiking kunnen lei
den door het stelsel van de bij
zondere meerderheden, dat de pas 
dreigt af te "snijden aan elke gezon
de uitwerking. 

Het ingewikkeld karakter van 
het regeringsvoorstel bewijst 
overigens slechts ten overvloede 
dat alleen een volwaardig federaal 
stelsel een oplossing zal brengen. 
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Je hebt de paasdagen een dagje 
vrijaf en je wilt even naar Brussel 
gaan ? Teatertje kijken, filmpje 
meepikken, stukje gaan eten in 
de Korte Beenhouwersstraat, 
tnuzeumpje bezoeken? Uitstekend, 
maar loop dan wel tijdig voor je 
internationale reispas, vraag je 
vizum niet te laat en zorg dat ze je 
aan de grens niet snappen met 
dingen die taboe zijn voor de doeane 
van de achtbare heer Cooremans 
Lucien, Führer und Kanzler van de 
Verenigde Staten Brussel en 
Wallonië. Rien h declarer, pas de 
carbonades flamandes, pas 
d'arbres? 
Op de eerste lentedag van het jaar 

brussel: boom verboden 
1970 werd ons, "en bonne et due 
forme" zoals dat heet, door het 
hoogste plaatselijk gezag betekend 
dat Brussel voortaan in het 
buitenland ligt en dat er bij het 
overschrijden van de Kleine Ring 
doeanekontrole zal zijn. 
Je mag het proberen, maar een 
andere verklaring is er niet te 
vinden voor de beslissing van 

Cooremans Julien om de boomplan
ting te Brussel te verbieden. De 
Brüsseler Führer und Kanzler heeft 
beschikt dat zijn stad deel zal 
nemen aan de nationale boomplant-
dag van 18 april, ingericht door 
een waals-brussls komitee. Met de 
nationale boomplantdag van een 
vreemde natie - in casu de vlaamse 
wil hij uiteraard niets te zien 

• De Saeger op kruistocht 

het is 
de schuld 
van de 
Vlamingen 
(red.) De geest van Hertoginnedal 

spookt opnieuw door de belgische poli
tiek. Onmiddellijk na Hertoginnedal 
begonen de vlaamse C.V.P.-ers — aan
gevoerd door De Saeger, Verroken en 
tutti quanti — een kampanje die er op 
gericht was, de schaamteloze kapitula-
tie en nederlaag om te toveren in een 
overwinning. Zondag na zondag kropen 
deze heren op het podium van ergens 
een gildehuis of parochiezaal in Vlaan
deren, om er de blijde boodschap van de 
overwinning van Hertoginnedal te ver
kondigen. In de katolieke pers verscheen 
de roman-fleuve, geschreven door de 
Vrije Tribuners van dienst die lirische 
beschouwingen wijdden aan de lende-
mains qui chantent pour la Flandre. 

Een paar jaar later bleef daar niets 
van over en moesten de Hertoginneda-
lers toegeven, dat ze geholpen hadden 
om een « rotoplossing » tot stand te 
brengen. 

We zijn tans opnieuw in de periode 
van de liriek over de grote vlaamse 
overwinning. De Saeger is herbegonen 
aan zijn zoveelste kruistocht, met het 
doel de Vlamingen te doen slikken wat 
onslikbaar is. 

Verleden zondag is hij het woord gaan 
voeren op het kongres van de C.V.P.-
arrondissement Aalst, te Geraardsber-
gen. Als we « De Standaard » mogen ge
loven, heeft hij er verbijsterende dingen 
gezegd. We citeren de woorden van De 
Saeger, zoals ze door deze krant werden 
weergegeven : « Onze taalwetten zijn 
zeer degelijk en totnogtoe heeft men het 
niet gewaagd, met nieuwe teksten voor 
de dag te komen. De toepassing laat 
soms te wensen over, maar vaak ook 
door de schuld van de Vlamingen die 
voor hun rechten niet durven opkomen 
en tegen overtredingen geen verhaal 
wensen in te stellen bij hogere instan
ties als daar zijn de vaste taaikommis
sie of de Raad van State ». 

Men moet maar durven ! « Onze taal
wetten zijn zeer degelijk ». De huidige 
eerste-minister, de heer Eyskens, heeft 
in 1963 neen gestemd, omdat hij het niet 
eens was met de regeling die de helft 
van de betere betrekkingen in de centra
le administratie voorbehoudt aan de 
franstaligen, alhoewel zij een minder
heid vormen in het land. « Onze taal
wetten zijn zeer degelijk ». Maar zelfs 

...mag niet in Brussel... 

van C.V.P.- zijde heeft men reeds her
haaldelijk moeten toegeven, dat alleen 
de invoering van taalkaders in het le
ger voor een billijke verhouding bij de 
officieren kan zorgen. « Totnogtoe heeft 
men niet gewaagd, met nieuwe teksten 
voor de dag te komen ». Maar de vlaam
se C.V.P. zélf heeft het voornemen te 
kennen geven, een tekst voor de hervor
ming van de Taaikommissie te zullen in
dienen, tekst die straks onder de gren
del zal vallen. « Het is de Vlamingen 
huil eigen %chuld ». Maar de Vlamingen 
zijn alvast niet de schuld ervan, dat de 
belofte tot het bouwen van tien neder-
landse scholen per jaar te Brussel niet 
gehouden werd. De Vlamingen zijn al
vast niet de schuld ervan, dat de Taai
kommissie — waarop De Saeger zich 
nota bene beroept — herleid werd tot 
een machteloos en totaal gediskrediteerd 
instituut. De enige Vlamingen die daar
aan schuld dragen, zijn de kleurpolitie-
kers waartussen De Saeger zijn eigen 
luidruchtige rol speelt. 

Op een ogenblik dat Tindemans de 
« kommunautaire grond » van het ak
koord Eyskens onder zijn voeten voelt 
wegschuiven, op het ogenblik dat we 
dag aan dag getuige zijn van de verdere 
aftakeling van de OD zichzelf reeds zo 
slechte teksten, precies op datzelfde 
ogenblik begint Hertoginnedaler De 
Saeger opnieuw de spreektribunes te be
stijgen : geboren advokaat van de dui
vel, beroepsmooiprater van wat onver
dedigbaar is, standvastig slikker van ie
dere bittere pil, Hertoginnedaler in het 
kwadraat. 

Uitbreiding op Linker Oever 

antwerpen 

en om met die werken te kunnen be
ginnen moeten Nederland en België 
eerst een staatsverdrag sluiten voor de 
regeling van alle juridische, ekonomi-
sche en waterbouwkundige vraagstuk
ken die ermee gemoeid zijn. 

De sluis van Kallo is niet de ideale 
oplossmg. Langs Baalhoek zouden de 
schepen de nieuwe haven kunnen berei
ken zonder dat ze nog gebruik zouden 
moeten maken van een moeilijk gedeel
te van de Schelde-bedding ( de elleboog 
van Bath ). 

Maar de sluis van Kallo zal nooit nut
teloos zijn, en door aldus te starten met 
de werken kan de stad Antwerpen in 
elk geval ook een begin maken met het 
graven en uitbaten van de nieuwe ha
ven zonder dat dient gewacht op de in
stemming van hogere instanties. 

Dit betekent dat het stadsbestuur zijn 
bazis op de Linker Oever aanzienlijk 
zal versterkt hebben op de dag dat de 
centrale overheid zich met de verdere 
uitbouw gaat bemoeien. 

Ook met de inplanting van bedrijven, 
met de infrastruktuurwerken, met de 
uitrusting en de exploitatie van de ha
ven zullen alle betrokkenen al zo ver ge
vorderd zijn'in een door het antwerpse 
stads- en havenbestuur bepaald raam, 
dat de staat geen eenzijdige eisen meer 
zal kunnen opdringen. 

Er zit een heel stuk antwerpse auto
nome politiek in de plannen die over 
enkele maanden een begin van uitvoe
ring zullen krijgen. 

Zoals de stad Antwerpen langs die 
weg hoopt haar pozitie tegenover de 
centrale overheid te versterken en op 
een onaantastbare bazis te vestigen, zo 
denkt ze ook dat ze haar eigen vizie op 
de betrekkingen met de waaslandse ge
meenten en met het provinciebestuur 
van Oost-Vlaanderen veel doelmatiger 
zal kunnen verdedigen, nadat de nieuwe 
haven en de industralizering ervan ge
deeltelijk reeds werkelijkheid gewor-
zijn. 

aktief 
(aco) In ingelichte antwerpse kringen 

denkt men dat, na de vakantie, de aan
besteding van de eerste sluis op de Lin
ker Schelde Oever plaats zal hebben. 
Het nieuwe kunstwerk za! gebouwd 
worden ter hoogte van Kallo, en de ver
binding vormen tussen de Schelde en de 
nieuwe haven op de Linker Oever. Haar 
afmetingen zullen overeenstemmen met 
die van de sluis van Zandvliet. 

Het is natuurlijk zo dat deze sluis te 
Kallo niet de enige in- en uitgang van 
het nieuwe havengebied zal zijn. Maar 
de andere verbinding van de nieuwe ha
ven met de Schelde moet grotendeels 
op nederlands grondgebied aangelegd 
worden ( Baalhoekplan, of variante ), 

hebben en zeer terecht verzette 
hij er zich dan ook tegen, dat 
buitenlandse onderhorigen zijn 
territorium zouden betreden. 
Het is dus mogelijk ! Wij hebben 
goed zeggen dat Brussel vlaamse 
grond is: we mogen er niet eens 
een spade in steken. De nationale 
feestdag van Brussel valt samen 
met die van Wallorië: dat is niet 
21 maart maar 18 april. 
Van officiële vlaamse zijde gedroeg 
men zich overigens zoals dat bij 
internationale konflikten gebruike
lijk is. De minister van de 
nederlandse kuituur zond een 
telegram naar de Führer und Kanzler 
te Brussel, waar het de weg ging 
die aan protestmoties in het diplo
matiek verkeer doorgaans wordt 
voorbehouden: de scheurmand. 
Daarop begaf de minister van de 
nederlandse kuituur zich naar zijn 
eigen hoofdstad waar hij, na een 
boompje te hebben opgezet, in een 
redevoering verklaarde dat de 
gedragingen van de Führer und 
Kanzler van Brussel uiterst betreu
renswaardig zijn en van aard 
moeten geacht worden om de betrek
kingen tussen twee buurvolkeren 
te schaden. Waarna de minster van 
de nederlandse kuituur tevreden 
aan zijn vrouw vroeg of hij het 
goed gezegd had, of zij dacht dat hij 
er een paar stemmen mee zou 
winnen en of hij de chauffeur nu 
al dan niet opdracht moest geven 
om aan de porte de Namur het 
tailleurke te gaan afhalen dat madam 
er drie weken geleden had besteld. 
Punt aan de lijn. 

Al de vlaamse ministers hadden het 
die dag druk in eigen kiesomschrij
ving. Zij dolven en spitten alsof de 
overwinning in de eerstvolgende 
geMeenteraadsverkiezingen uitslui
tend afhing van de wijze, waarop 
zij gedurende vijf minuten de 
Vlaamse moederaarde te lijf gingen. 
De eerste Boomrooier des Rijks 
ruilde te Mechelen zaag en hakbijl 
voor de spade, spuwde zich in de 
eeltige knuisten die op Hertoginne
dal zo zwaar op de tafel bonkten en 
liet Brussel Brussel zijn. De Mindere 
Goden ontfermden zich, onder het 
welwillend oog van de ijlings ontbo
den tv-kamera's over de boompjes 
waarvan zij veertien dagen voordien 
het bestaan niet hadden vermoed 
en hielden zich, in eigen win- en 
stemgewest, ver van ieder interna
tionaal konflikt. Er werd geen enkel 
Vlaams minister bereid gevonden 
om de spade in de koffer van de 
met een A- plaat voorziene rijkskaros 
te stouwen en naar Brussel te rijden, 
om daar even in herinnering te 
brengen dat deze stad de nationale 
feestdagen niet zelf te bepalen heeft. 
Het spijt ons : we hadden deze week 
liever alleen en uitsluitend gespro
ken over de pozitieve aspekten van 
boomplantdag. Maar we kunnen er 
écht niets aan doen dat de belang
rijkste gebeurtenis in het kader 
van deze hele boomaktie de tergende 
beslissing was van Cooremans en de 
onbegrijpelijke laksheid van de 
ministers, die in onze naam vanuit 
datzelfde Brussel het land heten te 
regeren, 

Frans van Kuituur en de overige 
staatslieden hadden maar een ding 
te doen, naar Brussel te rijden en 
er twee vierkante meter asfalt op te 
breken en er - ten aanschouwe van 
de aloude vlaamse gevels • een 
vrijheidsboom midden op de Markt 
te planten. Inmiddels de toegesnelde 
kommissaris De Gryze verze
kerend, dat er baas is én bovenbaas. 
Het is niet gebeurd en Cooremans, 
zijn brusselse reet vagend en pro
testpapier, is bovenbaas gebleven, 

dio Genes. 
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AUTOVERZEKERINGEN 

De wekelijkse rubriek van 
faljissementen in de sektor au-
tomobielverzekering wordt bij
gehouden : ditmaal is het Ant
werp Assurance die over de kop 
is gegaan. Opnieuw hebben 
vijftienduizend automobilisten 
plots mogen vernemen, dat ze 
onverzekerd over de weg rijden 
en dat ze dringend een nieuw 
kontrakt moeten afsluiten. 

Belfort, Navis, Antwerp : het 
rijtje gaat verder ! Het schijnt 
werkelijk schitterend gesteld 
te zijn met de kontrole van de 
staat op de verzekeringen 
waartoe hij zijn onderdanen 
verplicht. 

Het zal dezelfde staat er niet 
van weerhouden, op de vijftien
duizend nieuw af te sluiten po
lissen zijn deel binnen te r i j 
ven. De staatskas verdient er 
opnieuw minstens vijftien mil
joen aan... 

Van openbare moraal gespro
ken I 

LIECO OVERNEMEN 

De henegouwse aardappeldro-
men zijn nog niet uitgedroomd : 
minister Héger is van mening, 
dat de faljiete zaak Liéco best 
kan worden overgenomen door 
een andere onderneming en 
uitgebouwd tot een renderend 
bedrijf. 

We moeten dat zaakje in het 
oog houden.Want na de 200 mil-
|oen staatswaarborg en de 50 
miljoen die verduisterd werden 
door de Liéco-direkteur, dreigt 
de henegouwse patattenjasserij 
nog eens zullen genieten van 
opnieuw maar wat staatssteun. 

In Wallonië is niets te gek 
om er geld tegen aan te gooien. 
Terwijl Limburg bijvoorbeeld 
wanhopig blijft vechten voor 
de fabrieken, die er nodig zijn 
alleen maar al om de groei van 
he t aantal nieuwe arbeidskrach
ten op te vangen. 

Waarom van Liéco — even
als van Ronquières — geen toe
ristische a t t rakt ie maken ? 

HET WAAROM 

Elders in dit blad wijdt dio 
Genes zijn wekelijkse kroniek 
aan de ongelooflijke beslissing 
van de brusselse burgemeester. 

SMAKELIIK,MENEER DEBONDT... 
Inderdaad : sma\eU]1{, CV.P.-senator De 

Bondt, u hebt uw eigen woord gegeten en wel 

bekome het «... 

Verleden dinsdag tverd in de Senaat gestemd 

over de begroting van de diensten van de eerste-

minister. Bij deze begroting was een belangrij^ 

amendement ingediend door de waaslandse 

C.V.P.-senator De Bondt, die doorgaat voor 

vJaamsgezind en die trouwens een belangrijke 

rol speelde in de V.V.B, vooraleer hij senator 

werd. 

De heer De Bondt had voorgesteld, dat er 

een krediet van zeventig miljoen zou uitgetro\-

ken worden op de poU wetenschapsbeleid en 

programmatic. Dit bijkomend f^rediet zou be

stemd zijn om de vlaamse achterstand bij het 

wetenschapsbeleid te helpen inlopen. In de 

« Gazet » van maandag kreeg de heer De Bondt 

de kans, om zijn amendement uitvoerig toe te 

lichten en de noodzaak ervan te onderstrepen. 

Hij zegde daarbij onder meer dat de neder-

landstalige gemeenschap i,^6 miljard te wei

nig krijgt om een besteding te bereiken, die de 

verhouding van de jonge gediplomeerde aka-

demici uit beide gemeenschappen zou eerbie

digen. 

De zeCentig miljoen die hij vroeg in zijn 

amendement, waren dus uiterst bescheiden. 

Verleden woensdag, dire\t na het begin van 

de namiddagvergadering van de Senaat, moest 

over het amendement De Bondt gestemd wor

den. Aan deze stemming was echter een dru\ 

C.V.P.-palaver voorafgegaan, tijdens hetwel\ 

De Bondt verzocht werd om zijn amendement 

in te tre\kfn. De C.V.P.-senaatsfraktie broedde 

dan een tekst uit, die potsierlijk^ aandoet • de 

heren verklaarden, de « inhoud » van het 

amendement De Bondt over te willen nemen, 

maar dan onder de vorm van een « verzoe\ » 
aan de regering. De regering zou wel zo goed 

zijn, dit « verzoe\ » in ontvangst te willen ne

men... 

Dit is natuurlij\ te ge\ om los te lopen : ie

dere burger kfln « verzoe\en » richten tot iede

re regering; in de parlementaire techniek^ be

staat een « verzoe\ « gewoonweg niet. Daar 

tellen alleen te\sten waarover gestemd wordt. 

De heer De Bondt tro\ zwierig zijn amende

ment in. Dadelij\ daarop werd het amende

ment De Bondt overgenomen door de Volks

unie. De Senaat kpn het ongelooflijk^ spekjakel 

beleven van een senator, die tegen zijn eigen 

tekjt stemt : De Bondt verwierp het oorspron

kelijk^ door hemzelf ingediend amendement... 

Bij gebre\ aan Wetenschap was Vlaanderen 

meteen toch één wetenschap rijker : de weten

schap namelij\ dat de heer De Bondt een uit

zonderlijk^ « moedig » en « logisch » man mag 

geacht worden ... 

Smakelijk, meneer De Bondt ! 

om de nationale boomplanting 
te Brussel te verbieden Meneer 
Cooremans doet mee met Wal
lonië op 18 april. En daarmee 
is de kous af. 

Het ergerlijkst bij deze zaak 
is de meer dan slappe reaktie 
van de vlaamse pers en van de 
vlaamse kleurpolitiekers. Mi
nister van Mechelen deed net 
evenveel als iedere vogelpik-
msatschappij doet wanneer ze 
een keertje verontwaardigd is : 
hij s tuurde een protesttele
gram. En daarmee was ook déze 
kous af. 

De tergende lankmoedigheid 
waarmee de vlaamse ministers 
deze zaak over zich heen lieten 
gaan vindt haar verklaring in 
het feit, dat in de brusselse ge
meenteraad de C.V.P. verte
genwoordigd is. Het ware wat 
al te veel gevraagd van de « on
afhankelijke » vlaamse C.V.P.-
ministers, dat ze hun vriend en 
bondgenoot van den Boeynants 
— schepen van de anti-boom
stad — lastig zouden vallen. 

« PRINCIPES »... 

De P.V.V.-ers — ook de 
vlaamse, die zogezegd in « ver
zet » stonden tegen de waals
brusselse eisen — zijn het er 
roerend over eens, dat er nog 
geen grendels genoeg zijn : ze 
zouden de grendels willen toe
gepast zien ook op de begrotin
gen. 

Of die grendels goed of slecht 
zijn, raakt hun kouwe liberale 
kleren niet. Het enige wat hen 
interesseert is, dat heel veel 
grendels het praktisch onmoge
lijk maken dat er regeringen 
zonder de P.V.V. tot stand ko
men. 

Uit het meest bekrompen 
partijbelang, uit de ziekelijke 
begeerte om te allen prijze aan 
de vleespotten te zitten is de 
blauwe hang naar grendels ge
boren. Voor een ministerporte
feuille zijn zelfs de van der 
Poorten's bereid, iedere dag op
nieuw de vlaamse meerderheid 
te verkwanselen. 

De VoTksunle-aktle tegen de vertragingen in het uithetalen van de wedden van het ovderrüijzend 
personeel gaat voort : aan talloze scholen in Vlaa nderen werd het protest en het verzet georgani-

zeerd. 

Het is nog altijd wat het was: 
de Pest Voor Vlaanderen I 

B.S.P.-ERS ... 

Het totaal gebrek aan enige 
vlaamse refleks van de zoge
naamde « vlaamse » socialisten 
valt eens te meer scherp op 
naar aanleiding van de huidige 
regeringsplannen inzake de 
grondwetsherzieaaing..^ ^^„ 

Toen verledé?! week»in de se
naatskommissie de taalwetgren
del werd gestemd, gedroegen 
C.V.P.-voorzitter van de Kerck-
hove en een paar van zijn par
tijgenoten zich beneden alle 
peil. Een paar andere C.V.P.-
ers deden dan toch een schuch
tere poging om zo niet het es
sentiële, dan toch de schijn te 
redden. 

De vlaamse socialisten stem
den echter onbewogen en in 
blok voor de taalwet grendel. 

Deze week kwam het brus-
sels-waals offensief trouwens 
uit de B.S.P.-hoek. 

... BENEDEN ALLES 

Omdat men in Vlaanderen 
ondanks alles toch nog altijd 
van de C.V.P. iets verwacht op 
Vlaams gebied, kijkt men 
scherp naar de houding van de 
C.V.P.-ers ; hun herhaaldelijk 
falen wordt — terecht ! — vin
nig aangeklaagd. Niemand koes
ter t nog enige illuzie aangaan
de vlaamse socialisten ; hun 
verraad wordt als « vanzelf
sprekend » beschouwd. Met als 
gevolg dat zij vaak ontsnappen 
aan de vinnigste pijlen van het 
Vlaams verweer. 

Zo was het reeds op Herto-
ginnedal : de C.V.P. faalde en 
werd — zeer terecht — ongena
dig gehekeld. De B.S.P. faalde 
niet eens, maar had van meet 
af aan de kapitulatie gekozen ; 
ze ontsnapte — ten onrechte — 
aan de woede-uitbarsting in 
Vlaanderen. 

We willen er daarom eens 
zeer nadrukkelijk de aandacht 
op vestigen : de twee regerings
partijen zijn onbetrouwbaar, 
maar de B.S.P. spant terzake de 
kroon. 

Onder vrij grote belang
stelling vanwege de pers
mensen stelde het Dosfehn-
stituut haar Dokument 4—5 
aan de pers voor : een lijvi
ge studie over de gekontes-
teerde kommunikatiemedia. 

Maurits Coppieters en 
Walter Augustijnen, die het 
Dokument voorstelden, mo
gen biezonder trots zijn op 
hun perskonferentie, wan t 
die is werkelijk uitgegroeid 
tot een debat tussen mensen 
van de pers en zij die het 
werk er over hebben sa-
mengeschreven. Achteraf 
moeten wij wel noteren dat 
het de man van de B.R.T.-
radionieuwsdienst was die 
de meest netelige vragen t e 
beantwoorden kreeg .. 

Perskoncentraties, in
spraak, tussenkomsten van 
overheidswege en kritiek 
aan het adres van de B.R.T. 
waren de aanleiding tot het 
samenstellen van dit boek. 
Wat het Dosfelinstituut de 
pers kon voorleggen is niet 
een zomaar vlug-vlug ge
schreven werkje : het is een 
uitgebreid dokument van 
bijna tweehonderd bladzij
den. Toen naar aanleiding 
van de studentenkontestaties 
enkele studenten van Leu
ven-Nederlands in 1968-1969 
tot een studie over de infor
matie besloten, kwam een 
met dezelfde plannen rond
lopend Dosfelinstituut hen 
op het spoor en gingen ze 
samen werken. Het boek be
vat dan ook een paar mar
kante bijdragen van studen
ten en professoren. 

De samenstellers gaan van 
het standpunt uit dat er van 
geen demokratie kan gespro
ken worden als er geen vrije 
en objektieve informatie is 
en dat opinievorming en 
druk vanwege het publiek 
noodzakelijke bestanddelen 
van de demokratie zijn. 

Het rezultaat van deze 
studie is in twee grote delen 
verdeeld, die los van mekaar 
kunnen gelezen worden 
maar die uiteindelijk één 
groot geheel vormen dat een 
globaal overzicht geeft van 
de toestand waarin de bel-
gische — en bij wijze van 
vergelijking ook de buiten
landse — pers zich bevindt : 
een situering van het gege
ven en een vertolking van 
standpunten door mensen 
die met de zaak volledig be
trokken zijn. 

Even een greep uit de in
houdstafel. In het eerste 
deel : de evolutie van het in
formatierecht : de dagblad
pers in België en in de ons 
omringende landen . radio 
en tv : voorstellen tot het-
s trukturer ing van de infor
matiediensten. In het twee
de deel : de perskoncentra-
tie ; een debat tussen De 
Smaele en Schwoebel (voor
zitter van de franse federatie 
van joernalistenverenigin-
gen ) ; de krizis in de B.R T., 
met bijdragen van Maurice 
De Wilde, Karel Hemme-
rechts. Kris Borms : de po
litieke en ideologische gast-
programma's in radio en t v ; 
de joernalist en de reklame 
in de B.R.T. Verder werkten 
een aeel stel deskundigen 
terzake mee, waaronder 
prof van Isacker, dr L Boo
ne en drs. Provoost. 

Misschien kunnen wij oij 
wijze van pikant detail ver
klappen dat, wie «het fijnev>. 
wil weten over alles wat ir 
gebeurde bij «De Standaard» 
toen «TV-Ekspres» opgericht 
werd, in dit Dosfeldokument 
alles kan vinden uit aller
eerste bron. 

« Informatie en demokra-
tiee » : een boek over infor
matie dat boordevol infor
matie zit. We komen PT nog 
op terug. 

Te bekomen bij Dosfel in
stituut. Tribunestraat 14, 
1000-Brussel, 1000 fr. 



DE TRIKOLORE BAKSTEEN 
FIJNGEMALEN TOT GRU.̂ S 
GEEN VLEUGELS ? 

De heer Vanaudenhove heeft 
voor en na het bijzonder kon-
gres van de P.V.V. op alle toon
aarden verklaard, dat er in de 
P.V.V. van vleugelvormmg 
geen sprake kan zijn. Hii zegde 
onder meer met potsierliike na
druk dat iedereen die het voor
stel voor vleugelvorming zou 
durven doen. gewoonweg van 
het podium zou gejaagd wor
den door een minutenlang ge-
jouw. 

En inderdaad, officieel is het 
niet tot vleugelvorming geko
men. De hoofdreden daarvoor 
is wellicht, dat er helemaal 
geen kip meer overblijft om de 
vleugels bijeen te houden . 

De P.V.V. heeft op haar kon-
gres een onmiddellijk uiteen
spatten van de partij kunnen 
voorkomen, door te verklaren 
dat de kongresbesluiten geen 
imperatief mandaat vormen en 
dat iedereen zowat zijn goes
ting mag doen De definitieve 
moeilijkheden zijn voor een 
tijdje verschoven... 

VLAAMS VERWEER 

Het verweer van de vlaamse 
P.V.V.-ers, die in een motie af
stand namen van de meest ek-
Etreme waals-brusselse kongres
besluiten, heeft in de dagblad
pers een goede beurt gekregen. 

Wijzelf hebben van dat ver-
Weer niet zo'n hoge dunk. De 
Vlaamse P.V.V.-ers hebben op 
alle punten een zeer slappe 
houding aangenomen, behalve 
dan juist op het punt waar zij 
geen toegevingen kunnen doen 
zonder weggevaagd te worden 
in Vlaanderen. Zij hebben geen 
Vlaamse refleks gehad, maar 
een elektorale verdedigingsre-
fleks. 

Het is trouwens totaal ver
keerd om te spreken van een 
gemeenschappelijk houding der 
Vlaamse P.V.V.-ers. Eén derde 
van de in Vlaanderen gek<jzen 
P.V.V.-hiandatarissen legde 
zich neer bij de imperialisti
sche eisen van de rabiate brus-
sels-waalse kongresmeerder-
heid. 

ER BIJ ZIJN 

Tijdens de eerste kongresdag 
drong de vlaams-brabantse 
P V.V -er De Winter er op aan, 
dat het plan Eyskens in princi
pe zou worden aanvaard In
dien wij ons niet voegen bii de 
daarvoor vereiste twee-derde
meerderheid, zo zegde hij, dan 

dreigen we te eeuwigen dage 
veroordeeld te worden tot de 
oppozitie. 

Daar ligt het liberale paard 
gebonden : er bij zijn, verder 
blijven deelnemen aan de 
beurtrol die de drie traditionele 
partijen uitgeschreven hebben 
voor het uitoefenen van de 
macht en het genieten van alle 
voordelen ervan 

Veel principes — zelfs libera
le — hoeft men daarbij niet te 
gaan zoeken. 

DESCAMPS 

In lengte van jaren heeft 
het land geen belachelijker 
kongres gezien dan dit P.V.V.-
kongres, met zijn potsierlijke 
«sortie» van beurtelings de Vla
mingen, de Luikenaars en de 
Brusselaars op het einde van de 
eerste kongresdag. 

Tijdens heel dit kongres zal 
men vergeefs gezocht hebben 
naar de rol en de betekenis van 
partijvoorzitter Descamps. De 
man bestond gewoonweg niet 
en kwam op geen enkele wijze 
te pas aan het kongres van de 
door hem toch voorgezeten 
P.V.V. 

Het is voor de partij méér 
dan een sof, dat ze op dit ge
vaarlijke ogenblik van haar be
staan geleid wordt door een 
sukkelaar in kwadraat . 

VANAUDENHOVE 

Omdat Descamps op geen en
kele wijze opgewassen bleek 
tegen de taak die hem als par
tijvoorzitter op dit kongres toe
kwam, is Vanaudenhove weer 
maar eens in de arena neer ge
daald. 

Met matig sukSeS ti'ouwens. 
Het kongresvoorzitterschap van 
de gewezen « sterke man » 
heeft het kapotspringen van de 
door hern uitgevoi^den trikoïore 
baksteeh njet kun,ien verhin
deren. De magische faam van 
de krachtige voorzittersfiguur 
is verbleekt. Tijdens het kon
gres heeft Vanaudenhove woor
den gesproken van zelfbeklag : 
hii voelt dat hij niet meer ge
volgd wordt. 

Hij hoeft echter niet aan 
zelfbeklag te doen : oorzaak 
van de moeilijkheden in de 
P.V.V. is ook en vooral de 
strakke unitaire optie die Van
audenhove — mentaal verstrikt 
in een t raner ig Belgique de 
papa — genomen heeft. 

Wie even terugdenkt aan de 
verkiezingsstriid 1968. heeft het 
niet mopüiik om te raden wie 
de groot<;te gangmaker van de 
blauwe eb is geweest. 

UITGESPEELD 

De partij die tot voor kort 
nog de pretentie had om de 
grootste van het land te wor
den en die roekeloos sprak van 
een tweepartijenstelsel waarbij 
zijzelf voor de eerste rol zou 
zorgen, heeft uitgespeeld. Zij is 
teruggevallen naar de traditio
nele betekenis die de liberale 
partij in de periode vóór het 
omdopen tot P.V.V. altijd ge
had heeft : een geschikte meid-
voor-alle-werk, wachtend op de 
wenk van de eerste de beste die 
er mee naar bed wil. Zelfs voor 
deze rol moet zij er dan nog re
kening mee houden, dat de in
nerlijke ruzies een zware hipo-
teek vormen. 

Van de grote sprong vooruit, 
die na de naamverandering en 
onder de dmamische leiding 
van Vanaudenhove een ogen
blik tot de mogelijkheden 
scheen te behoren, komt er 
voortaan niets meer in huis. 

Dat zij verschrompelt tot een 
bij-partij zonder innerlijke 
kracht beteKent echter niet, dat 
de P.V.V. minder gevaarlijk zou 
worden. Wel integendeel : haar 
begeerte om. ondanks haar han-
dikap « er bij te zijn », zal haar 
nog vlugger dan ooit in de ver
leiding brengen om kompro-
missen te sluiten en te verza
ken aan iedere pricipiële poli
tiek. 

HOOGTEPUNT 

Het hoogtepunt van het kon
gres was onbetwisbaar het pot
sierlijk einde van de kommissie 
Brussel, die voorgezeten werd 
door Jeunehomme. 

De Muyter stak het vuur aan 
de lont door een tekst voor te 
lezen, waarin Motz zaliger 
— helemaal in de lijn van de 
brussels-blauwe traditie — de 
Vlaamse beweging te lijf ging 
met Hiltler-Duitsland. De 
Vlaamse P.V.V.-ers namen dat 
op hun krachten en verlieten 
— «met geheven hoofd », zoals 
ze later aan hun vrouw zullen 
verteld hebben — de zaal. Niet 
voor lang echter. 

Even later kwam het tot bek-
vechterij tussen de Walen, die 
mekaar in ekstremisme tracht
ten te overtroeven. De Luike
naars verlieten — ook al « met 
geheven hoofd » — de zaal. 

En nog wat later trokken de 
Brusselaars — van7elfsprekend 
« met geheven hoofd » — de 
zaal uit. Voorzitter Jeunehom
me bleef achter te midden van 
een onbeschrijfelijk kabaal. 
Toen hij zich terug min of meer 
verstaanbaar kon maken, sloot 
hij de zitting onder verwijzing 
naar het feit dat de zaal vóór 
20 u moest ontruimd zijn inge
volge akkoord met de uitbaters. 

Onbekend, Nederland 
W.J., Berchem 
Van Den Abeele Gabriel, Ledeberg 
V.U.-afdelmg Grimbergen (1ste storting) 
Bottlen Marcella, Wetzlar, Duitse Bondsrepubliek 
J. Cuppens. Neeroeteren 
Fortan Gustaaf, Gent 
V.U., Merksem 
Mevr. G. Martens-De Kegel, Ninove 
A.D. « ook Turnhout » 
Personeel van een aannemersfirma, Hofstade 
(Aalst) 
Peirsman Jozef, Edegem 
« Solidair met V.U.-Booischot tegen waalse staal-
magnaten » B J., Booischot 
« In nood leert men zijn vrienden kennen » 
2 gepens. Rillaar : « Meer dan 1% broederlijk 
delen » 
Van der Westerlaken, Schoten 
Louis Verbeeck, Mortsel 
V.U.-afd. Wolvertem-Meise 
Onbekend, Nieuwpoort 
Naamloos, Hove 
Geerinck R., St. Niklaas 
E.H. Declecq V., Schore-Leke 
Simpatizant, Welle 
Mevr. De Rudder, Opwijk 
Van Ravenstein, Herentals 
« Doen voor poen », G.V.L., Wommelgem 
Luyten Bert, Vilvoorde 
« Mijn eerste bijdrage voor ons volk in nood », 
een vlaams-nationalist 
Van Laere M., Neerpelt 
Meermans, Gent 
V.U., Dworp 
« Een paar pintjes minder », naamloos. Vilvoorde 
Mares-Claus Kamiel, Wevelgem 
Oud Dinaso Militant en Arbeidsdienst 
Boeymans J., Edegem 
G. j ans , Leuven 
V.P., Heverlee 
Nico Schepers, Genk 
A. Degraeve, Oostende 
C. Vandoorne-Deloose, Veurne 
Mevr. Janssens, Velzeke-Ruddershove 
« Westhoek-vergeetboek vergeet Limburg niet ! » 
Foerts Frans, Westmalle 
« Waar blijven de andere Assenaren ? », L.V. Asse 
« Onderbetaald leerkracht deelt met zijn l imburgse 
broeders », L. Calus, Mechelen 
Deweerdt Herman, Brugge 
Naamloos, Menen 
« Solidarisme : geen ijdel woord ! » 
Brieven Edward, St. Genesius-Rode 
H.E., Schoten 
V.U., Moen 
Claessens Karel, Turnhout 
Vabru - H. Valet, Brussel 3 
Jaak Galle en Liliane Devliegher 
Goemans-Vogelaers Edm., Leuven 
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Goossens Jan, Wilrijk 
Aerts Hendrik, Nossegem 
H.V., Kontich 
Van Mullem A., Knokke 
Maes Paul, Diest 
J.D., Herenthout 
« 't Onvergetel i jke 'Limburg eerst », 
J. Schillebeekx, Mol-Wezel 
Keldermans, Muizen (namen met hun giften 
aan redaktie overgem.) 
Van den Brande-Van de Perre , Wolvertem 
Claes, Boom 
Daensist, Mere 
Temmerman Gilbert, Nieuwerkerken-Aalst 
De Keyser-Roskams Urbain, Ursel 
Verh .Franc , Deurne 
V.U, Denderleeuw 
« Voor de minst bedeelden maar niet de minst 
moedigen » (H.B., Moorsel) 
Tilmans Maurits, St. Gen. Rode 
Roosen Alb. L., Ópglabbeek 
Onbekend uit Nederland 
Peeters-V. D. Oever R., Antwerpen 
V.U., Molenbeek 
Geldhof Omer, Strombeek-Bever 
Dubois G., Veurne 
Afd. V.U., Erembodegem Centrum en bestuur 
1 zitpenning Erembodegem (L.D.) 
Naamloos, Korbeek-Lo 
V.U., Landen 
Op de Becq J. Hove 
Wat thy R., Woumen 
Van Liefferinge, Edegem 
Andre en Lieve, Meerbeke Waas 
P.H. te M. 
« Ter nagedachtenis van broeder en oom », 
Fam. Janssens, Mechelen 
Vinken Leo, Borgerhout 
« Vlaamse Klant OOK Koning », VLAKOK 
V.U. kantonnale raad, Lennik 
K.E., Asse 
Lode Verbeiren, I t terbeek 
Naamloos, Deurne (2de bijdrage) 

Vijfde lijst 

Totaal na vierde lijst 

Totaal na vijfde lijst 

100 
100 
100 
250 
500 
100 

200 

370 
500 
200 
500 
100 

1.000 
500 

1.000 

100 
100 
200 
250 
200 
500 
300 
250 
650 
250 
200 
200 
100 
100 
500 
100 
100 

200 
200 
100 

1.000 
200 
100 

1.000 

32.850 

201.475 

234.325 

Stortingen nog steeds ingewacht op prk. 1476.79 van 
Volksunie, Voldersstraat 71, 1000 - Brussel, met vermel
ding : 

NOODFONDS 
LIMBURG 



wu 7 

BUiMüa^ 
PLANT MAAR... 

Plant maar bomen, beste 
mensen ! In de kranten van 21 
maart — de eerste lentedag, die 
in het teken stond van de boom-
plantingsaktie — kon men le
zen dat het trajekt van de E—5 
in de buurt van Leuven dwars-
door een groenzone zal lopen. 
In verschillende leuvense rand
gemeenten zijn komitees opge
richt die zullen ijveren voor het 
vrijwaren van de groenzone. 
Zelfs indien deze komitees suk-
ses zouden boeken, dan zal dit 
rezultaat eens te meer moeten 
afgedwongen worden tegen de 
officiële instanties in, met na
me Openbare Werken. 

BOMEN EN STEMMEN 

De mensen die het initiatief 
voor de boomplantingsdag na
men, hebben daarbij alleen 
maar zuivere bedoelingen ge
had. Er waren verleden zater
dag echter heel wat « boom
planters » met minder zuivere 
bedoelingen. Burgemeesters en 
schepenkolleges deden mee aan 
de aktie, het ene oog gericht op 
de jonge boompjes en het ande
re op de nakende gemeente
raadsverkiezingen. Sommige 
van die gemeentevaderen heb
ben een jarenlang verleden van 
boomschenderij en natuurver
nieling achter de rug. Maar 21 
maart beschouwden ze als een 
prachtkans om dat te doen ver
geten. Wat met overal gelukt is! 

Het zal er op aankomen, 
sommige van die zéér geïnte
resseerde boomplanters de vol
gende jaren scherp op de ( hak-
grage ) handen te kijken... 

MANEUVER... 
De Vlaamse universiteit 

Brussel zit in geldnood : sinds 
begin van dit jaar had zij voor
lopige kredieten moeten krij
gen, maar die zijn nog altijd 
niet gekomen. 

Een van de redenen daarvoor 
is de onwil van de unitaire be-
heerraad der U.L.B.-V.U.B. om 
een verdeelsleutel vast te stel
len. De Vlamingen vormen in 
deze beheerraad een minder
heid en zijn volkomen overge
leverd aan de kliek van de 
voorzitter, de onomkeerbare 
heer Simonet. Spekuleert de 
voorzitter op financiële moei
lijkheden, die de V.U.B, zouden 
kunnen dwingen tot toegevin
gen die in normale omstandig
heden nooit zouden worden ge
daan ? 

...TEGEN V.U.B. ? 
De klap op de vuurpijl is de 

houding van minister Vermey-
len. Deze bij voorkeur Frans 
taterende « rode leeuw » is 
zélf lid van de V.U.B.-raad en 
professor aan de universiteit. 
Hij kent de toestand dan ook 
beter dan gelijk wie. Maar hij 
zwijgt en laat betijen. Als uit
muntend kenner van de V.U.B.-
toestanden én als minister zou 
het hem vrij gemakkelijk moe
ten vallen om de knoop door te 
hakken. Hij doet het echter 
niet ; hij schiet daarenboven 
volkomen te kort in zijn taak 
van verantwoordelijk minister. 
En zulke slaafse handlanger 
van frankofone maneuvers 
wordt ons voorgesteld nota be
ne als « leeuw » ! 

Er is in de vlaamse akademi-
sche kringen van de brusselse 
universiteiten dan ook — op z'n 
zachtst gezegd — een zeer ster
ke ontstemming over de hou
ding van Pierre-de-rode-leeuw... 

AFZONDERLIJK 

Er is verleden week een op 
het eerste zicht onbeduidend 
parlementair incident gebeurd, 
dat echter een schril licht 
werpt op de verhoudingen tus
sen de C.V.P. en de P.S.C. 

De C.V.P.-er Hulpiau had in 
de senaatskommissie een aan
tal amdementen bij het ont
werp op de ekonomische plan
ning en decentralizatie inge
diend. In zijn afwezigheid 
— maar mede in zijn naam — 
werden die amendementen in
getrokken door de P.S.C.-er Ke
vers. 

Hulpiau was daar uiterst ver
bolgen over en de C.V.P. heeft 
beslist dat deze amendementen 
zullen hernomen worden. 

...OF NIET ? 
Maar hoe zit dat nu met de 

bewering die we tijdens de 
jongste verkiezingsstrijd tot in 
den treure hebben gehoord en 
volgens dewelke C.V.P. en 
P.S.C, totaal autonome partijen 
zouden zijn ? Hoe kan een lid 
van de ene partij de amende
menten van een lid van een an
dere intrekken ? 

De waarheid is dat de C.V.P. 
en P.S.C, nog steeds aaneenklis-
sen en dat de dubbelzinnigheid 
over de pozitie van c!? « auto
nome partijen » groter is dan 
ooit ter voren. 

Tot zelfs binnen hun eigen 
partij laten de vlaamse C.V.P.-
ers zich inmiddels bestelen door 
hun lekkere vriendjes van be
neden de taalgrens... 

HET 
HOEKJE 

VAN 
DE 

HERZIENERS 

... en dan is er de hooggeprezen « gordel van 
smaragd ». Het plan Eyskens voorziet, dat de 
wet over het ganse grondgebied agglomeraties 
en federaties van gemeenten opricht, met ei
gen grenzen en fis\ale bevoegdheid (punten 
ƒ5 en jo van het plan). De wijziging van de 
grenzen i^an enf^el gebeuren op eensluidend 
advies van de agglomeratieraad en van de be-
trokXen federatie van gemeenten, door een in 
de (paritaire...) ministerraad overlegd \onin\-
lij\ besluit, bekrachtigd door het parlement. 
Tevens zullen bij gewone wet de voorwaarden 
en de wijze bepaald worden om bepaalde za-
\en gemeenschappelijk te regelen (punt j j 
van het plan Eys\ens). Wat Brussel betreft, 
zal eveneens bij gewone wet het overlegorgaan 
opgericht worden en bepaald, hoe de brusselse 
agglomeratieraad en de waalse en vlaamse fe
deraties van gemeenten gemeenschappeUj\ 
problemen met technisch \ara\ter zullen rege
len (punt J2 van het plan Eys\ens). 

Mooi zo ! Dat is dus de « gordèVWé'iWa-
ragd ï), die lirisch bezongen wordt door de 
vlaamse verdedigers van het plan Eys\ens ^ de 

gordel die eens en voor goed Vlaamf-Brabant 
zal redden. 

Mogen we de gordel even van zijn smaragd' 
jes ontdoen ? Het technisch overleg tussen dei 
agglomeratie Brussel en de omliggende jedc' 
raties zal geschieden binnen een (absoluut 
overbodig) vast overlegorgaan. In dit overleg' 
orgaan zullen twee partijen mekaar voortdu' 
rend ontmoeten : enerzijds de inzal{e inwo
ners, technische en finanaële middelen supe' 
rieure brusselse agglomeratie en anderzijds de 
federaties. Deze onevenwichtige verhouding 
dreigt vrij spoedig te leiden naar een overwicht 
van Brussel, met desnoods alle gevolgen daar' 
van op het praktisch taalgebrui\. Een nieuwe 
haard van verfransing dreigt te ontstaan 

De randgemeenten-met-faciliteiten zullen 
behoren tot vlaamse federaties. Hoe dan ooJ^ 
zullen deze federaties met meer behoren tot 
homogeen nederlandstalig gebied, want zij 
zullen de faciliteiten moeten eerbiedigen en 
toepassen alvast op een deel van hun grondgC' 
bied. 

In het maandblad « De Brusselse Post » —* 
nummer van 75 maart — schetste dr. jur. Van-
dezande, ere-algemeen voorzitter 'van V.V.O., 
de toekomstige ontwil{f(eling als volgt : « /n-
dien uiteindelij\, zoals minister Tindemam 
het voorspelt, de federatie van gemeenten de 
toekomstige gemeente zal worden, dan zal ui' 
teraard de federatie die randgemeenten in haar 
ambtsgebied heeft, een federatie worden met 
faciliteiten over het ganse gebied. Een gedeelte 
dezer faciliteiten is reeds latent aanwezig ». 

In een toe\omst op halflange termijn wordt 
zodoende'de hooggeprezen « gordel van smd' 
ragd » de strop rond de ne\ uan Vlaams-Bra-
bant. 

'- Het is.4afrotihdaf.,lep£,yjin den Boeynants 
gezegd heeft, dat het plart Êys\éns de^V^cBr-
can » onrechtstreeks doet springen... 

Reeds weken geleden werd door Vlamingen aan hoomplanting gedaan in het dubbel bedreigde 
Brakelhos : bedreigd door natuurschenders, bedreigd door verwaarlozing door Henegouwen. 

ALS EEN LASSOWORP 
Vorige week donderdag verscheen op een van de 

binnenbladzijden van "La Libre Belgique" een fijn 
vakkundig uitgewerkt kaartje. Het is niet waar
schijnlijk dat dit kaartje ook verscheen in de neder-
landstalige dagbladpers. In de ingekeken bladen 
viel het in elk geval niet op! 

De titel van dit kaartje (ongeveer een kwart 
bladzijde groot) was "Le ring de Bruxelles". De 
reden waarom het werd gepubliceerd, is duidelijk 
de plannen van de brusselse senator Snyers d'Atten-
hove te ondersteunen. Op zichzelf beschouwd gaat 
het enkel over de voorrang die bij het bouwen van 
deze ring rond Brussel moet gekozen worden. Dit 
is uiteraard een bijna uitsluitende technische en 
taktische kwestie. 

Verwonderlijk is echter wel hoe één enkele sena
tor, na een persoonlijk gesprek met de achtbare heer 
minister van Openbare Werken, er in slaagt deze 
toch tamelijk autoritaire heer te bewegen tot een 
nieuwe studie van de voorstellen van de senator. 

Het is al evenzeer verwonderlijk, hoe de grote 
schreeuwers om betere en meer uitvoerige infor
matie zoiets blijkbaar vanzelfsprekend vinden. Het 
gaat hier toch om het gebruiken van enkele miljar
den belastingsgelden! Enkele maanden geleden werd 
in dit blad al de vraag gesteld naar de mogelijke 
grondspekulatie die tot de achtergrond (en dus tot 
de eigenlijke redenen !) van de senatoriale tussen
komst zouden kunnen leiden. Want er is méér dan 
alleen maar en kwestie van voorrang. 

Maar wat daar ook van zij, het kaartje roept als 
't ware ogenblikkelijk het beeld op van 'n lassoworp 
rond Brussel (en 'n ruim gebied errond). Een lasso
worp waarvan het trektouw in het zuiden van het 
land en zelfs nog daarbuiten vastzit. Het is natuur
lijk waar dat dit beeld in een zekere mate vals i s : 
van uit Brussel vertrekken eveneens alle andere 
belangrijke wegen in dit land. ook naar het noorden, 
het westen en het oosten. 

Maar zelfs gewoon een verbeelding heeft nog 

enige waarde. En het trektouw behoort dan tocli 
maar tot dit projekt! 

Nietzsche heeft natuurlijk gelijk: kennis van de 
geschiedenis kan tot machteloosheid, kan tot werk
loosheid leiden. Maar het blijft toch maar waar, dat 
wegen bouwen vaak een veel duurzamer werk is 
dan wetten maken. En ook al is het werk waar het 
om gaat ongetwijfeld nodig, en al zijn zij die vaa 
wegenbouw écht alles verstaan niet zo talrijk: 
waarom zou iemand niet een onaangename huiver 
mogen voelen als hij die lassoworp op de kaart 
getekend ziet? 

Oppervlakkig gezien zou men het een gemeen
plaats kunnen noemen, maar inderdaad: belang
rijke dingen gebeuren in stilte. Wordt zo de striK 
rond de hals van het Vlaams-Brabant gelegd? Ea 
zijn de traditionele leden van het traditionele parle
ment en de gevestigde leiders van die andere 
gevestigde machten het al zo gewoon aan geworden 
met touwen omwonden te worden, dat zij zelf niet 
meer weten of zij nog mensen zijn of al volledig 
worsten zijn geworden? 

Voor hen is die lassoworp dan natuurlij Ic 
onbelangrijk. 

NEMROD 
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PARLEMENTAIRE KRABBELS 
in de kamer 

Het was alleen maar lente op de ka
lender. In het park vóór het « palies der 
natie » regende het druilerig en alleen 
poëten kunnen bij de trieste, mistige at
mosfeer, in de regendruppels op de 
naakte takken en twijgjes, paarlen en 
kristallen zien. In de kamer gaapte een 
grauwe, troosteloze verlatenheid. De 
koffers waren reeds gepakt en de ge
dachten van de achtbaren verwijlden 
reeds op verre oceaaneilanden, op mulle 
stranden, in een mild paradijselijk kli
maat. De openbare tribunes stonden 
leeg ; geen kleurige jurken onder frisse 
toetjes van bakvisjes met vamphbudin-
gen. geen puistige pubers met slecht na
gebootste Mannix-allures, en op de tri
bune der questoren geen dure, aanstel
lerige dames, die met buitenissige toi
letten en andere ontoereikende hulpmid
delen, de ruïne van de tijd probeerden 
te herstellen. Alleen 3 mannelijke ver
tegenwoordigers van 't soevereine volk, 
die hun vertegenwoordigers met kenne
lijke verveling, als bezienswaardighe
den zaten aan te staren. 

Ludo Sels wenste Héger, de landbouw
minister, die in zijn bank als een hoopje 
mens zat weggedoken, geluk met zijn 
ontwerp op de ruilverkaveling. Spreker 
zei dat het ontwerp laat komt, en op ver
zet zal stuiten, ook al zal het de land
bouw ten goede komen. Gebrek aan 
voorlichting is hieraan schuld. Tot slot 
drong hij er op aan dat de operatie vlug 
en vlot zou verlopen. 

in de senaat 
Vorige dinsdag behandelde de Senaat 

verder de begroting van de eerste-mi-
nister, waarbij ook de gemeenschapsbe
trekkingen, het wetenschappelijk onder
zoek en het openbaar ambt betrokken 
zijn. 

Als eerste spreker trad senator Jons -
sen op. In verband met de staking in 
Brussel X hekelde hij het feit dat de sin-
dikale verkiezingen sinds 11 jaar uitblij
ven. Andere sindikaten dan de traditio
nele kwamen bij die staking aan bod, 
de verkiezingen van 1959 zijn volled'g 
achterhaald, daar tweederden van het 
huidig postpersoneel die niet meege
maakt hebben. 

Verder weidde spreker uit over de 
toestanden in de Oostkantons. Tot ze
nuwachtigheid van de C.V.P.-er Cop-
pens haalde Jorissen uitvoerig teksten 
aan in het Duits, de derde officiële taal 
van het land zoals de redenaar dit noem
de 

De B S P-senator Scokaert, oud-mi-
nister, die na heel wat he rne onlangs 
opnieuw senator werd om Waals-Bra-
bant te vertegenwoordigen, had het over 
de computer m het openbaar ambt. 

Senator Ballet klaagde over het te
kort aan samenwerking in Benelux en 
in europees verband voor wat het pro
bleem van het verrijkt uranium betreft. 

In verband met het wetenschappelijk 
onderzoek was er een amendement van 
senator De Bondt om de vlaamse achter
stand vlugger in te lopen dan de mi
nister voorstelde. Bij de verdediging er
van in de voormiddag werd hij toege
juicht door de C.V.P. en door de V.U. 
De minister week niet van zijn stand
punt. Hij moest daarbij toegeven dat in 
1969 67,3 % van de kredieten op een 
totaal van 13 miljard naar de franstali-
en ging en slechts 32,7 % naar de neder-

landstaligen. 
Na een vergadering van de C.V.P. 

ê  en voor de namiddagvergadering trok 
de heer De Bondt zijn amendement in. 
De V.U. nam het onmiddellijk over, en 
in plaats van zich ten minste te onthou
den stemden de C.V.P.-indieners van het 
amendement De Bondt tegen de tekst 
van hun eigen amendement, wat spot 
veroorzaakte op de V.U.-banken. 

Bij een van de drie technische punten 
van de grondwetsherziening ontstond er 
herrie tussen de F.D.F.-er Goffart en de 
B.S.P.-er Dehousse omdat de eerste de 
tweede verweet niet konsekwent te zijn. 

Later op de dag zou er in verband met 
de bespreking van de likwidatie van 
de Unie van de Hand- en Geestesarbei-

Tijdens het vragenuurt je vuurde Luc 
van Steenkiste een paar vraagjes af op 
kultuurminister Parisis in verband met 
de aankoop van tv-materiaal door de 
R.T.B. Parisis die de franse lektuur 
heet te dienen, antwoordde losjes, met 
de hand kultureel in de broekzak. E-
vrard Raskin had klachten over 't rijks
archief, en minister Vermeylen gaf on
rechtstreeks toe dat zij gegrond waren. 
Hij probeerde omslachtig, de aange
klaagde toestand te verklaren. Jo Bel-
mans, uit de streek van het atoomcen
trum te Mol, wou wat naders vernemen 
over het instituut voor isotopen te Char
leroi dat de Walen destijds als kompen-
satie voor Mol hadden geëist en gekre
gen. Minister Leburton, « mooie Ed-
mond », met zijn golvend, zilveren haar
dos antwoordde in zeer Ijehoorlijk Ne
derlands. Maurits Coppieters stelde een 
lastig vraagje over de verdachte en du
re initiatieven van een tweetal belgi-
sche ministers in verband met de impe
rialistische «agence de la francophonie». 
Premier Eyskens deed, zoals vaak, pro
fessoraal uit de hoogte. 

Maurits Coppieters verantwoordde de 
neen-stem van de fraktie bij de verlen
ging van de beheersmandaten aan de 
Ruca. Hij laakte scherp het in gebreke 
blijven van de regering inzake wetge
ving op de universitaire expansie en 
protesteerde met klem tegen de onheil
zame metode van de regering om door 
verlenging van mandaten ongezonde toe
standen uit de weg te gaan. Nadien in-
terpelleerde hij over de betwisbare ma
nier waarop de hervorming van de far-
makeutische wetenschappen werd door
gevoerd, speciaal bij de Ruca. Wegens 
de techniciteit van het onderwerp en de 
kiese achtergronden was het een uiterst 
delikate en moeilijke interpellatie. Cop
pieters deed het met de hem eigen takt 
en voornaamheid, sereen en objektief 
Hij wees erop dat het doelwit van de 
hervorming door deze toepassing niet 

werd bereikt. De farmakeutische weten
schappen moeten een eigen departement 
vormen, en niet het hulpje blijven van 
de medische fakulteit. Er moet nieuwe 
specializatie komen door jonge bekwa
me vorsers die voorhanden zijn, bewe
zen hebben wat zij kunnen en reeds op 
buitenlandse erkenning kunnen bogen. 

Op deze manier kan de vlaamse ach
terstand, die ook op dit ter rem bestaat, 
vlug worden ingelopen. 

Tegenover het parlementsgebouw, in 
de verboden zone, hadden enkele tien
tallen studenten van het technisch on
derwijs postgevat. De rijkswachters in 
hun wachthokje werden zenuwachtig. 
Ze kwamen gejaagd naar malkaar toe
gelopen. Het was een korte krijgsraad. 
De hoogste in rang liep schielijk naar 
een verdoken belletje, duwde gehaast 
met zijn vinger om versterking. Intus
sen hadden de jongens aan de overkant 
een paar spandoeken ontplooid en skan-
deerden ze hun eisen. Het ging tegen 
het ontwerp Vei'meylen op het tech
nisch onderwijs. Uit een wachtpost in 
het park kwamen een halfdozijn gealar
meerde brusselse politiemannen in hun 
gele regenjassen aanrukken. Zij gespten 
hun koppelriem vast en trokken hun 
wapenstokken. Zij stormden op de jon
gens af, met een moed die zij tegenover 
gangsters niet aan de dag zouden leg
gen, rukten het spandoek uit hun han
den en t immerden op een onverlaat die 
dat niet goedschiks wou laten gebeuren. 
Een andere betoger maakte ook kennis 
met de gummiknuppel en werd, terwijl 
hij zich met de handen tegen de slagen 
wou beschutten, voorgeleid naar de 
wachtpost. Het was niet hartverheffend. 
Wij zouden graag de brusselse politie 
willen gelukwensen met dezelfde onver
schrokkenheid waar zij nut t ig kan wor
den aangewend ! 

Nik Claes. 

Senaatsvoorzitter Strmje : begaat steeds meer fouten... 

ders opnieuw herrie ontstaan tussen de 
P.V.V.-er Hougardy en minister Major, 
omdat Hougardy inzage vroeg van het 
verzekeringsdossier en Major aanvanke
lijk weigerde. Minister Major staat nog 
altijd onwennig in het parlement. Hij 
heeft zijn diktatorstreken als sindika-
list nog niet laten varen, en wordt vlug 
woest wanneer parlementsleden van 
hun kontrolerecht gebruik maken. 

Senator Ballet maakte van de gele
genheid gebruik om de ongelijke behan
deling bij de repressie tussen degenen 
die kollaboreerden in de Unie van Hand
en Geestesarbeiders en de andere kolla-
borateurs te onderstrepen. De B.S.P. 
voelde zich hier klaarblijkelijk zwak en 
hun protest was dit dan ook eveneens. 

Bij de begroting van dotatiën verge
leek senator Jorissen de gebrekkige stu
diedienst van de Senaat met slechts vijf 
universitairen met de studiediensten 
van de ministeriële departementen waar 
meer dan 250 universitair gediplomeer
den .in studiediensten werkzaam zijn. 
Niet alleen het absenteïsme holt het ge
zag van het parlement uit, ook het ge
mis aan uitbouw van de studiediensten 
in het parlement doet dit. 

Senator De Bondt klaagde hetzelfde 
feit aan evenals het feit dat de senato
ren geen kantoorruimte hebben om hun 
werk efficient te verrichten. 

De F.D.F.-er Stroobants, zoon van een 

uitgeweken vlaams landbouwersgezin, 
die Waals-Brabant vertegenwoordigt, 
klaagde het feit aan dat door de benoe
ming van twee vlaamse direkteurs-gene-
raal de franstaligen benadeeld werden. 
Op een onortodokse wijze wimpelde 
Struye de kritiek af. Stroobants, die de 
parlementaire gebruiken niet kent, liet 
zich gemakkelijk afwimpelen. 

Ondertussen bleek in de kommissie 
voor grondwetsherziening dat er in de 
schoot van de regering geen eensgezind
heid bestond over de wijze van begren
zing van Hoofdstad-Brussel. Eerste-mi-
nister Eyskens moest dit toegeven. De 
V.U.-senaatsfraktie stipte dit feit onmid
dellijk aan in een protestmotie en 
woensdag stelde senator Jorissen een 
dringende mondelinge vraag aan de 
eerste-minister over dit feit. 

De eerste-minister gaf slechts een ont
wijkend antv/oord... 

Woensdag voormiddag was gevuld met 
de interpellaties van de P.V.V.-ers Mo-
reau de Melen en Lahaye over het Ko
ninklijk besluit van 28 november 1969 
dat de zelfstandige huisarbeiders aan de 
R.M.Z. onderwerpt. Senator Vande-
kerckhove zat deze vergadering groten
deels voor. Voorzitter Struye wordt her
haaldelijk vervangen. Niemand is feite
lijk nog erg tevreden over hem. Sinds 
een jaar begaat hij steeds meer fouten. 
De man benadert ook de leeftijd van 73 
jaar en zijn fitheid blijkt verdwenen. 

• In een mondelinge vraag tot de mi-
nister van Franse Kuituur verwon, 
derde volksvertegenwoordiger van 
Steenkiste zich over de aankoop van 
materiaal in Frankrijk door de 
R.T.B., bij verwaarlozing van bel-
gische firma's. 

• Volksvertegenwoordiger Raskin on
dervroeg de minister van Nationale 
Opvoeding over het rijksarchief. 

• Volksvertegenwoordiger Coppieters 
oefende t.o.v. de eerste minister kri-
tiek uit op de aanwezigheid van de 
mmisters Parisis en Dubois op de 
konferentie van de « francophonie » 
te Niamey en over het financieel aan-
deel van België in de oprichting van 
een « agence de la francophonie », 
HIJ mterpelleerde ook de minister 
van Nationale Opvoeding over de 
hervorming van de farmakeutische 
studies en wetenschappen. 

• Volksvertegenwoordiger B e l m a n s 
vroeg de minister van Ekonomische 
Zaken meer bijzonderheden over de 
oprichting van een instituut voor ra-
dio-aktieve elementen te Charleroü 

• Senator Baert kwam tussen in het 
debat over het wetsvoorstel inzake 
het sociaal statuut van de sportbeoe* 
fenaar. 

• Een vijftigtal studenten van het 
Kardinaal Mercierinstituut en van 
het radio- en filmtechnisch instituut 
betoogden dinsdag in de neutrale 
zone van het parlement tegen het 
ontwerp voor de hervorming van de 
studies van technisch ingenieur. Ze 
kloegen daarbij èe diskriminatie ten 
nadele van Vlaanderen aan : drie 
franstalige inrichtingen tegenover 
slechts één nederlandstalige te Brus
sel. Een aantal studenten werd opge
leid ; V.U.-parlementsIeden kwamen 
tussenbeide voor hun vrijlating. 

• Senator Jorissen stelde de eerste 
minister een mondelinge vraag om 
uitleg over het regeringsstandpunt 
inzake begrenzing van de brusselse 
agglomeratie in verband met de stem-
ming over het amendement Pierson, 
daags voordien in de senaatskom
missie voor grondwetsherziening. De 
eerste minister antwoordde naast de 
kwestie. 

ONZE PARLEMENTSLEDEN 
STAAN HUN MAN 

• Volksvenegcnvvooiuigei ivasrvm dien
de een verzoek tot interpellatie in 
tot de minister van Ekonomische 
Zaken over de gronduitbating in de 
limburgse Maasstreek. 
Dezelfde volksvertegenwoordiger 
kwam tussenbeide in het debat over 
de begroting van Landbouw 1970. 

• Volksvertegenwoordiger Mattheys-
sens legde vóór de stemming over de 
begroting van Landsverdediging 1970 
een verklaring af. 

• Volksvertegenwoordiger Sels kwam 
tussen in het debat over de land
bouwbegroting 1970. 

• Senator Jorissen bepleitte een grote
re belangstelling voor de Oostkan
tons tijdens het debat over de begro
ting van de diensten van de eerste 
mmister. Tijdens de stemmingen 
over deze begroting nam dezelfde se
nator het amendement De Bondt 
over. Hij kwam eveneens tussen in 
het debat over de bparroting der Do
taties. 

• Senator Ballet sprak er tijdens het 
debat over de begroting van de dien
sten van de eerste minister 1970 zijn 
verwondering over uit dat ons land 
niet deelneemt aan het verdrag tus
sen Nederland, Duitsland en Enge
land over het winnen van verrijkt 
uranium. Dezelfde senator kwam tus
sen in het debat over de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering en in het de
bat over het wetsontwerp tot likwi
datie van de Unie van Hand- en 
Geestesarbeiders. 

• De senaatsfraktie van de V.U. protes
teerde tegen de stemming in de 
senaatskommissie voor de grondwets
herziening over het amendement 
Pierson, waarbij de kommissie het 
beginsel prijsgaf van de grondwet
telijke afbakening van het brusselse 
taalgebied, wat nochtans door de 
Vlamingen werd geëist. De regering 
moest haar verdeeldheid ter zake 
toegeven, het zgn, unanieme rege
ringsakkoord is onbestaande. 

• Schriftelijke vragen werden ge
steld door volksvertegenwoordigers 
van Steenkiste, Belmans (met monde
ling antwoord), Raskin (idem), Sels 
Maltheyssens, Babyion, Coppieters, 
De Facq, Leys, Schiltz, van Steenkis
te, Belmans en door senatoren van 
Haegendoren, Ballet, Roosens, Baert, 
Persyn, Claes, Bouwens, Jorissen, 
van Deweghe, Elaut, Diependaele. 



demokratizering 
von de ekonomie 

Zoals de alleenheerschappij overeenstemt met een 
agrarische maatschappij, zo is de elite-demokratie 
de pendant van een gemeenschap die gekenmerkt 
is door de « lopende band ». Onze huidige ekonomie 
beschikt evenwel nog niet over korresponderende 
strukturen ; zij werkt, of liever tracht te werken 
in een maatschappij die nog altijd gekenmerkt is 
door een demokratie van de elite. En dit zowel in 
het bedrijfsleven als in de politiek. 

Anderzijds is het zo dat de bestendige scholing, 
waarover ik zojuist heb gesproken, steeds grotere 
groepen van de bevolking een hoge mate van zelf
bewustzijn heeft gegeven. Dat dit niet zonder ge- .̂  
volgen kan blijven is voor de hand liggend. De 
latente mogelijkheden voor zelfbestuur en zelfont
plooiing van de jongeren kunnen in de elite-demo
kratie niet tot ontwikkeling komen, hetgeen met 
zich meebrengt dat men de strukturen gaat betwis-_ 
ten. Vandaar de zogenaamde krizis van het gezag, 
vandaar de kontestatie. 

De nederlandse politikoloog G. van Benthem van. 
den Berg schreef in de « Internationale Spectator » 
dienaangaande : « Ik ben er van overtuigd dat het 
om een struktureel probleem gaat, dat tot steeds 
intenser konflikten zal leiden naarmate de tech
nologische ontwikkeling voortgaat en bestuurd 
blijft worden door de overheid en door bedrijfsbu-
rokratieën (of die nu funktioneren in een monopo
lie-kapitalistisch of in een staatskaoitalistisch sis-
teem)... De studentenopstanden zijn het gevolg van 
een door de studenten ondervonden onderbenut
ting niet alleen van hun eigen mogelijkheden... 
maar ook van de mogelijkheden van de meeste 
mensen in onze samenleving ». 

Natuurlijk is het zo dat bij de « kontestataire » 
jongeren heel wat meelopers worden aangetroffen. 
Dit is evenwel niet ongewoon. Zelfs in het nonkon-
formisme heeft men altijd een zekere mate van 
konformisme kunnen vaststellen. Maar dit belet 
niet dat strevingen, die inherent zijn aan de maat
schappelijke ontwikkeling, uiteindelijk toch werke
lijkheid worden. 

Ik ben de mening toegedaan dat de demokratize
ring van het ekonomisch leven ook meer en meer 
een eis zal worden van de arbeidende bevolking. 
En dit niet alleen omdat het bestaande sisteem on
bekwaam blijkt te zijn om voor iedereen en in alle 
omstandigheden een voldoende mate van welvaart 
te verzekeren. De arbeider van de toekomst zal niet 
meer tevreden zijn met welstand en materiële ge
noegens ; hij zal ook eisen dat zijn persoonlijkheid 
volledig tot ontwikkeling kan komen. Het is mense
lijk dat een vooruitziende overheid reeds nu, in 
een zekere mate, tegemoet komt aan deze aspiratie. 
Van een dergelijke politiek werd in « Doorbraak », 
het orgaan van de Vlaamse Volksbeweging, een 
zeer juiste omschrijving gegeven : « Ook in de 
struktuur en de inrichting van de onderneming is 
er behoefte aan demokratizering en vermenselij
king. Op zijn minst moet er informatierecht aan 
de werknemers worden verleend, dat moet kunnen 
leiden tot kontrole en tussenkomst. Ook zou er moe
ten worden gewerkt aan een doelmatige deelname 
van de werknemers in de beleidsbeslissingen, wat 
o.m. onderstelt dat er inspanningen zouden gedaan 
worden om hen hiertoe op te leiden ». 

Men kan zich afvragen hoe dit alles moet gebeu
ren. Veronderstelt de demokratizering van de eko
nomie etatizering ? Ik meen van niet. Misschien is 
een of andere vorm van koUektivisme op zijn plaats 
in landen, waar het privé-initiatief te kort schiet 
en of waar de ekonomische ontwikkeling nog in 
haar kinderschoenen staat. In het geïndustrializeer-
de Westen daarentegen zou de etatizering van het 
ekonomisch leven alleen maar een aantal onaan
gename dingen tot gevolg hebben, zoals bureau-
kratizering, verstarring, onderdrukking van de vrije 
meningsuiting enz. Hier komt bij dat het koUekti
visme geen oplossing biedt voor hetgeen men in 
de arbeidspichologie de vervreemding noemt. Het 
gebrek aan arbeidsvreugde is immers geen mono-

Tot voor fiort wa( de arbeider het 

fundament van de westerse et{onomie; 

het produ\tieproces werd immers ge-

stmbolizeerd door de « lopende band » 

met zijn nauwkeuriger omschreven 

verrichtingen; de individuele l^apact-

teiten van de werknemer l^wamen met 

aan bod, terwijl scholing en tnitiatief 

zo met gevaarlij\, dan toch overbodig 

waren. Onze tijd daarentegen ken

merkt zich door de noodzaak van een 

\onstante technologische vernieuwing, 

hetgeen de bestendige scholing van 

steeds grotere groepen van de bevoi-

\ing noodzakelijk maakt- Het funda

ment van de westerse ekonomie is niet 

meer de arbeider, maar wel de student. 

Dit laatste dan tn de meest ruime ztn 

van het woord, de werknemer die her

schoold wordt, inbegrepen. 

Een dergelijke wijziging op het vlak 

van de produktte en distributie moet 

normalerwijze gevolgd worden door 

^-^t^n wi^i^^W^^9<r stni\turen. 

L 

polie van het kapitalistische westen ; op dit vlak 
hebben Oost en West met dezelfde moeiliiV-heden 
af te rekenen. 

Wil men de vervreemding efficiënt bestrijden, 
dan moet men rekening houden met het feit dat 
én de ekonomische politiek en het bedrijfsleven én 
het medebeheer centralistisch zijn opgevat • de eko
nomische politiek wordt voor gans een staat °n 
binnen korte tijd misschien voor nog grotere een
heden — uitgevoerd en gekontroleerd vanuit de 
hoofdstad, vanuit de centrale regeringsgebouwen, 
vanuit één enkel gezagslichaam. Het bedrijfsleven 
wordt geleid wat betreft de afzonderlijke onderne
ming door enkele managers of toporganen en wat 
betreft de geïntegreerde bedrijven en bedriifssek-
toren door een kleine groep « beati possidentes » ; 
de organen van medebeheer vallen samen met de 
politieke en ekonomische entiteiten. 

Al deze eenheden — zij het de staat, zij het de 
onderneming of de financieel-industriële groep zij 
het de organen van medebeheer — zijn te groot, 
allen treden zij een wet van de natuur met de voe
ten : een wet die zegt dat eenheid zonder verschei
denheid niet alleen inefficiënt maar ook ondemo-
kratisch is ; een wet die zegt dat iedere organizatie, 
die bepaalde afmetingen heeft bereikt en niet over
gaat tot decentralizatie. onvermijdelijk door bu-
reaukratie en verstarring zal worden aangetast ; 
een wet die zegt dat centralisme altijd genaard gaat 
met een of andere vorm van totalitarisme. 

Er bestaat een te grote afstand tussen enerzijds 
het individu en anderzijds de staat, de bedrijfslei
ding, de financieel-industriële groep en de organen 
van medebeheer Het is dan ook absoluut nood7R ke
iijk, dat men bevoegdheden geeft aan lagere orga
nen, aan tussengeledingen. aan organizatiep^^tronen 
naar menselijke maat. Het is niet mijn bedoeling 
hier konkrete voorstellen te doen. Zulks mag trou
wens alleen maar gedaan worden na grondig onder
zoek. Toch ben ik zo vrij enkele algemene sugges
ties te formuleren. De ekonomische politiek zou 
voor een belangrijk deel naar de gewesten moeten 
worden gedelegeerd ; de centrale macht zou zich 
dan kunnen beperken tot algemene richtlijnen en 
tot koördinatie. Het vennootschapsrecht zou derma
te moeten worden gewijzigd dat én de nf7onderliiVe 
onderneming én ieder van haar onderdelen een 
zekere mate van zelfstandigheid zou krijgen. De 
organen van medebeheer, zoals de ondernem ngs-
raad en het komitee voor veiligheid, gezondheid 
en verfraaiing van de werkplaats zouden m iedere 
onderneming moeten bestaan en m de grote onder
nemingen zou een deel van hun macht aan lagere 
organen moeten worden overgedragen. 

Ik wil dit artikel als volgt besluiten : demokra
tizering van de ekonomie is een onontkoombare 
noodzakelijkheid : zij '^estaat evenwel uit twe<= 'ui-
ken. Deze luiken zijn grotere zeggenschap voor de 
werknemer en decentralizatie van de =t^i't+iiren 
die bij het ekonomisch proces zijn betrokVpn 

E. RASKIN 
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Wie alleen maar over een aloude 
atlas zou beschikken, zoeke best niet 
naar de juiste grenzen van Nieuw-
zeeland. De eilandenstaat wordt er 
?** ,̂n2î * nauwkeurig in afgebeeld. 
in I9bi gaf deze gewezen britse ko
lonie aan West-Samoa de onafhanke
lijkheid. Het hart en de nieren van de 
PO"tjekers peilen is al even moeilijk 
als dit bij iedere mens is, maar heel 
waarschijnlijk gebeurde dit gewoon
weg omdat de Nieuw-Zeelanders dit 
gebied en zijn bewoners wilden 
kwijt zijn. 

Op het eerste zicht ongewoon, maar 
toch wel begrijpelijk. Nieuw-Zeeland 
IS namelijk een vrijwel uitsluitend 
blanke staat en na die schijnbaar vrij
gevige onafhankelijkheid blijven er 
minder dan tweehonderdduizend Po-
Imeziers en Maoris, de toch al dun 
gezaaide oorspronkelijke bevolking, 
over. Ongeveer honderd jaar geleden 
(in 1871) waren de grote Maori-oor-
logen voorbij en rond de eeuwwisse
ling waren de Maoris helemaal onder
worpen. Van de honderdduizend of 
tweehcAiderdvijftigduizend die James 
Cook er in 1769 had kunnen tellen, 
bleven er toen nog een veertigdui
zend over. De oorlogen en de "blanke-
ziekten" hadden voor het verschil 
gezorg^. Sinds de tweede wereldoor
log groeit deze bevolking echter vier 
maal sneller aan dan de blanke. 

NIEUW-
ZEELAHD 

De tw^e grote eilanden die het 
eigenlijk bewoonde gebied vormen 
worden gewoon het Noord- en het 
Zuid-eiland genoemd. Het Zuid-eiland 
wordt uitsluitend door blanken be
woond, het Noord-«'iland werd pas 
later "bewoond" door de blanke be
volking die in geheel Nieuw-Zeeland 
voor achtennegentig procent van 
britse oorsprong is. 

Nieuw-Zeeland werd in 1642 ont
dekt door de Nederlander Abel Jans
zoon Tasman maar zoals dat toen 
nog gebruikeliik was - niet in bezit 
genomen. Als nu nog zichtbare spo
ren van deze ontdekking blijven 
slechts de naam van de noordkaap 
van het Noord-eiland over, de Maria 
van Diemen-kaap, en waarschijnlijk 
ook het feit dat de engelse naam 
Aew-Zealand is. met de nederlandse Z 

Hoewel hoofdzakelijk een land-
bouwland is Nieuw-Zeeland met zijn 
mmder dan drie miljoen inwoners 
een welvaartstaat. Er wordt zelfs be
weerd dat het een land is waar de 
standverschillen (als men natuurlijk 
de Maoris en de Polineziërs buiten 
beschouwing laat!) vrij gering zijn. 
Met politieke leven is er zeer rustig 
en de verschillpn tussen de twee par
tijen de Labourpartij en de Natio
nale Partij - bijna onzichtbaar. De 
kommunisten bereiken er nog minder 
kiezers dan hier: nauwelijks één 
procent. 

Waarnemers beweren dat Nieuw-
Zeeland thans meer brits is dan 
Brittanie zelf. De britse strukturen 
werden overgenomen tot en met de 
benami..^ "graafschappen" voor de 
kiesdistrikten. Velen spreken nog 
over het land van oorsprong als over 
hun thuis (home). Maar het is een 
verre en veranderde thuis. 

Met de voorlichting over het we-
reldnatuurjaar 1970 heeft een 
nieuw woord (en de afleidingen 
daarvan) zijn intrede in onze 
woordenschat gedaan : ekosis-
teem, ekosfeer, ekoloog. Dit nieu
we woord, dat we steeds vaker 
zullen horen, betekent het ingewik
keld geheel van levende organis
men in hun onderling verband en 
in hun verhouding tot hun omge
ving. 

We staan voor een krizis die de 
bewoonbaarheid en de overle
vingskansen van de snel groeiende 
wereldbevolking bedreigt. Het 
leefmilieu in de ontwikkelde lan
den is reeds ernstig aangetast. Deze 
aantasting is echter ook reeds over
geslagen naar de onderontwikkel
de landen, waar tevens de tweede 
grote bedreiging van de menseli|-
ke toekomst zich aftekent, nl. het 
vraagstuk van de menselijke voe
ding. 

1 «i'*l»iiiirt 
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8 MIIJARD MONDEN 
Beide knzes staan uiteraard in nauw 

verband met de bevolkingsaangroei in 
de wereld, die in sommige delen de vorm 
van een uitba'i-sting heeft aangenomen, 
ue huidige wereldbevolking wordt op 
ca. 4 miljoen eenheden geschat. De 
meeste ramingen voor het jaar 2000 
schommelen tussen de 6 en de 8 miljard, 
wat met het hoogste cijfer neerkomt op 
een verdubbeling in nauwelijks 30 jaar 
tijds, een verdubbeling tevens in een 
omvang die op een regelrechte uitda
ging neerkomt. 

P?zf..uitdaging heeft een dubbel en 
gelijktijdig aspekt: de voeding van de 
wereldbevolking moet minstens verdub
beld worden, en de bewoonbaarheid van 
de wereld moet gewaarborgd worden 
voor zover men niet reeds moet streven 
naar het opnieuw bewoonbaar maken 
van sommige gebieden, w.o. dan vooral 
de grootstedelijke agglomeraties, die in 
sommige streken als grote spinneweb-
ben woekeren en het laatste restje groen 
stelselmatig opslorpen, tot verstikkens 
toe. 

Een afdoend antwoord op deze dub
bele uitdaging is niet onmiddellijk te 
geven. Toch kan men theoretisch stellen 
dat de voedselproduktie gelijke tred met 
de bevolkingsaangroei moet houden en 
dat men binnen een betrekkelijk korte > 
termijn moet streven naar een stabilize-
"ng van de wereldbevolking o.a. door 
middel van een vrijwillig aanvaarde en 
toegepaste geboortekontrole. Het force
ren van de voedselproduktiekapaciteit 
mag tevens niet nog meer de orde in de 
natuur verstoren. 

Om ons in dit artikel tot de dreigende 
voedselkrizis te beperken - in enkele 
andere artikelen zullen we de overige 
elementen van dit komplekse vraagstuk 
van overleving pogen te belichten - het 

DEZE WEEK 
IN DE WERELD 
• Amerikaanse regering besluit voorlo

pig van levering van Phantom-ge-
vechtsvhegtuigen aan Israël af te 
zien « omdat Israël momenteel toch 
superieur is op militair vlak ». Als 
troostprijs wordt een hulpverlening 
van 5 miljard bfr. toegezegd. 

• Na het eerste kontakt Brandt-Stoph 
te Erfurt wordt tussen West- en 
Oost-Duitsland overeengekomen op 

<*'»! ni7m ,v^aagstuk stelt zich uiteraard verschil-
*i« - « I J ^^"'̂  volgens de bekende scheiding tus-
«f't J f ü l sen rijke en arme landen, hoezeer dan 

Uilllll toch de belangen van beide uiteindelijk 
;• mm Rai"aljel lopen. Hier voegt zich al dade-
i ufiri; lijk de ontwikkelingshulp in, die radi-

SMBöJWimii ^ ^ ^ ^^^ moeten herzien worden, wil 
mnmimn „len een katastrofe vermijden. Dat het 

niet overdreven is van een katastrofe 
te spreken blijkt uit de verwachting van. 
sommige ekologen, futurologen en soci
ologen, dat men nl. tussen 1975 en 1980 
met een hongersnood moet rekening 
houden, die aanzienlijke delen van de 
vvereld zou teisteren. Deze pessimistische 
vizie wordt met algemeen aanvaard, 
doch iedereen in de betrokken kringen 
IS er over eens dat de uitdaging reëel 
IS en dat dringend maatregelen moeten 
getroffen worden. 

Alleen reeds in het perspektief van de 
voedselproduktie voor de komende 30 
jaar is het dwingende noodzaak de zoge
naamde ontwikkelingshulp radikaal te 
herzien, te verzaken aan deze vorm van 
beschaafd egoïsme" en dus te verzaken 

aan de overvloed bij de rijken ter 
kompensatie van het schromelijk tekort 
bij de armen. Volgens de huidige dispa
riteit tussen de voeding van de rijke 
wereld en deze van de onderontwikkelde 
^w êreld zou overigens niet eens een ver
dubbeling van de voedselproduktie vol
staan want het gaat nu eenmaal niet om 
oe louter rekenkundige bewerking; 
verdubbeling van de wereldbevolking, 
dus verdubbeling van de voedselproduk
tie. Het is immers zo dat bvb. in de 
Verenigde Staten niet minder dan 11.000 
kaloriën per hoofd onder de vorm van 
bazisvoedsel ter beschikking worden 
?̂ P*<fiŜ  7^^^ ^^ algemene norm 2000 
tot 2500 kaloriën bedraagt. Dat heel wat 
ontwikkelingslanden deze norm niet 
bereiken is algemeen bekend. 

Derhalve zal men ofwel de voedsel
produktie veel meer dan alleen maar tot 
het dubbele moeten opdrijven ofwel 
minstens tot een verdubbeling moeten 
overgaan op voorwaarde dat er een ein
de wordt gemaakt aan de huidige voed-
seldiskriminatie. Dit laatste houdt niet 
noodzakelijk een politiek van voedsel
hulp alleen in. Het ware zoveel beter, 
na een periode van verhoogde voedsel
hulp of terzelfdertijd, de ontwikkelings
landen m staat te stellen door financiële 
en technische hulp, zichzelf te laten 
bedruipen, maar dan moeten oost en 
west verzaken aan het idiologisch en 
materieel winstoogmerk. En dat is nog 
steeds veel gevraagd... 

De vraag werd gesteld of het ekosis-
teem een verdubbeling van de voedsel
produktie zal verdragen. Over de na
tuurlijke vruchtbaarheid van de aarde is 
nog niet veel gekend. Het zal dus zaak 
zijn tot een grondiger onderzoek over 
te gaan en dan tot aanpassing van de 
landbouwtechniek en ekonomie teneinde 
een nog grotere degradatie van de 
grond en het leefmilieu te voorkomen. 

Tenslotte nog een belangrijk bijko
mend aspekt in verband met de groei 
van de wereldbevolking: deze aan
groei gebeurt in de ontwikkelingslanden 
veel sneller dan in de ontwikkelde lan
den wat de huidige (en zo spoedig moge
lijk ongedaan te maken) dispariteit in de 
hand werkt en tegen welke explozie 
sommigen onmenselijke maatregelen 
hebben voorgesteld (kastratie)... 
',P^ PpH^iek van echte hulpverlening 
(die uiteindelijk toch ook de hulpver
lenende ten goede komt) zal vanwege de 
rijke landen een geestelijke omschake
ling vergen. Niet de boekhouding van 
de industrie mag het gedrag dikteren, 
wel het tans toch groeiend besef dat er 
voor de wereld, globaal dus, geen andere 
uitweg dan een totale inzet meer moge
lijk is. ^ 

18 mei a.s. opnieuw bijeen te komen, 
deze keer te Kassei in West-Duits
land. 

Poststaking in de Verenigde Staten 
veroorzaakt ontreddering in het za
kenleven. Militairen ingezet ondanks 
werkhervatting. 

Monsterverkeersopstopping op grote 
wegen rond Parijs door de vrachtau
tobestuurders als protest tegen opge
legd nieuw reglement Daarna is het 
de beurt aan de franse winkeliers om 
bij verrassing drukke verkeerswegen 
te blokkeren om hun sociale en fis
kale eisen kracht bij te zetten. 

• Luitenant Kikenga, leider van mis
lukte staatsgreep in Kongo-Brazza-
viUe gedood. 

• Het afgezette,kambodgaanse staats
hoofd Nordodom Sjihanoek richt re

gering in ballingschap en bevrii-
dmgsbeweging op. 

• Jasser Arafat, leider van El Fatah op 
bezoek te Peking. Israëlische lucht-
aanvallen langsheen Suez-kanaal du
ren voort. 

• Israëlische luchtaanvallen op rus-
sische raketinstallaties in Egypte on
danks aanwezigheid van russische 
advizeurs. 

• Smrkovsky en andere bewerkers van 
de « praagse lente » uit de tsjecho-
sloyaakse kommunistische partij ge
stoten. De voormalige eerste partij-
sekretarls Doebsjek, tans tsjecho-slo-
vaaks ambassadeur te Ankara, Tur-
Kije, als partijlid geschorst. 

• Bomaanslagen in amerikaanse ste
den wijzen op overschakeling van 
passief naar aktief verzet van zwarte 
en blanke progressisten. 
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Koningin Viktoria is er niet graag btj wanneer deze 
arbeider, die haar een wasbeurt komt geven, haar 

even onder de kin neemt l 

ZONDER EINDE 

Vorig jaar won de Nixon-administralie met één 
enkele stem meerderheid bij de goedkeuring van 
he t anti-raket rakettenbudget. Het ging toen om de 
financiële middelen voor het bouwen van slechts 
twee anti-raketbazissen. De vereiste geldelijke mid
delen hiervoor zijn zeer groot en de rnilitaire waar
de van deze bazissen wordt nog altijd betwist. Hoe 
dan ook, na deze eerste overwinning meenden zo
wel de administratie als het Pentagon, dat het de 
volgende jaren wel gemakkelijker zou gaan. Want 
dat er ook de volgende jaren opnieuw geld voor zou 
worden uitgegeven, werd gewoonweg stilzwijgend 
verondersteld. De oppczitie blijft echter voortdu
ren en daarom zoekt de minister van Defensie 
Laird naar alle mogelijke argumenten om het geld 
voor deze plannen bijeen te krijgen. Hoe de stern-
min £4 ten slotte zal uitvallen weet niemand, vooral 
zij met die dachten dat zij het vorig jaar wél wis
ten en meenden dat Nixon het nooit zou halen ! 

AAINISTER WORDEN 

Wie zeker het slachtoffer is geworden van zijn 
eigen verlangen is de tegenwoordige minister van 
Buitenlandse Zaken van Bonn, Walter Scheel. 
Reeds vóór de verkiezingen had hij zich voorge
steld als de man, die er wel zou in slagen de inter
nationale betrekkingen van de bondsrepubliek een 
nieuwe wending te geven. Speciaal om die stellmg 
te versterken was hij nog vóór de verkiezingen, en 
zonder enig officieel mandaat, naar Moskou gevlo
gen om daar « besprekingen » te gaan voeren. De 
kleine koalitie werd, altans van liberale zijde, voor
al door Scheel doorgezet omdat hij zichzelf zo ge
schikt achtte voor het ambt van minister van Bui
tenlandse Zaken. Sinds die buitenlandse politiek 
dan inderdaad sterk in het nieuws is gekomen en 
sinds méér dingen dan ooit tevoren onzeker wer
den, is er in elk geval iets zeker geworden : wie 
vergeten heeft dat Scheel minister is, heeft alle 
recht op verontschuldigingen. Want als er bij de 
onderhandelingen iemand duidelijk niet betrokken 
is, dan Scheel. In onze bloedeigen B.R.T. werd de 
onderhandelaar in Moskou Bahr zelfs tweemaal tot 
minister gepromoveerd ! 

CYPRUS 

De kulturele politiek van vreemde landen krijgt 
gewoonlijk al te weinig aandacht. En toch is die 
vooral dan voor Fankrijk een belangrijk onderdeel 
van de algemene politiek. Prezident Pompidou wees 
er nog onlangs op dat Frankri jk tracht een rol te 
spelen in de Middellandse Zee, en dan meer speci
aal in het oostelijk gedee-lte. Een parijs weekblad 
bracht, zonder het verband te leggen, het bericht 
dat Frankri jk zal trachten op Cyprus een aktieve 
kul turele aanwezigheidspolitiek te voeren Ook de 
franse radiozenders zullen daarbij worden ingescha
keld, meer speciaal radio Monaco, waarvan meer 
dan negentig procent van de aandelen in het bezit 
zijn van de franse regering. Hoe dit te verenigen 
is met de eigen nood aan leerkrachten, blijft na
tuurli jk een vraag. Vooral als men kan hoi en dat 
er studenten van een hogere technische school zijn 
— een school met een gevestigde naam — die een 
noodkreet naar hun minister stuurden omdat on
geveer de helft van de voorziene professoren ont
breekt. De franse « grandeur » vraagt blijkbaar 
nog altijd heel wat ! 

RALPHIE 

Het weekblad « Time » bracht de geschiedenis 
van Ralph de Jesus ( Ralphie ) een twaalfjarig 
jongetje, de jongste Amerikaan die ooit met het ge
recht in aanraking kwam wegens handel in verdo
vende middelen, in dit geval heroïne. Ralphie zelf 
kwam ook al uit een hospitaal, waar hij aan de 
dood ontsnapte nadat hij zich herhaaldelijk met een 
vervuilde injectienaald heroïne in het dunne armp-
ie had gespeten. Hij kwam in een tehuis voor we-
'deropvoeding terecht, waar alles op overtuiging is 
gebouwd. De dokters en ook de medepatiënten 
trachtten hem te overtuigen daar te blijven, om 
zich zo te onttrekken aan de helse cirkel van het 
altijd weer herbeginnen. Ralphie bleef nog twee 
dagen. Daarna verdween hij. Toen men hem tijdens 
zijn verblijf over een andere twaaljarige jongen 
vertelde die gestorven was door heroïne-gebruik, 
luidde zijn antwoord « that 's his business ». Al 
eens bedacht wat een « herouie-maatschappij » zou 
zijn ? 

,«iii««"" 

Het russlsche leger houdt in Wit-Rusland grote oefeningen, een lanceer installatie met raket komen er zelfs 
bij te pas.. . 

CIJFERS ZIJN CIJFERS 

In de Verenigde Staten zijn er sinds het begin 
van dit jaar duidelijker tekenen dan ooit van wat 
men dan toch « recessie » moet noemen. De volle
dige betekenis en de draagkracht van die cijfers 
uitleggen is natuurlijk nog heel iets anders dan ze 
gewoon mededelen. Maar als men er rekening mee 
houdt dat elk oordeel uiterst voorzichtig moet ge
vormd worden, is het niet overbodig cijfers mee te 
delen. Midden februari geraakte bekend dat de 
autoverkoop in Amerika met zo maar negentien 
procent gedaald was. General Motors en ook Ford 
kondigden aan dat zij hun produktie tijdelijk zou
den verminderen. Daaruit volgde dat vijfduizend 
tweehonderd arbeiders voor onbepaalde tijd hun 
werk verloren. De regering stelde een verlaging 
van de bestellingen vast met zes procent. De 
scherpste daling sinds 1964 l 

TWEEDE RONDE 

Nu de duitse Bondsregering tracht gelijktijdig te 
onderhandelen met Moskou, met Pankov en met 
Warschau, menen velen willicht dat dit de eerste 
poging is om enige verandering te brengen in de 
vastgelopen verhoudingen tussen Oost-Europa en 
de Bondsrepubliek. Niets is minder v/aar ! Natuur
lijk is het goed dat Brandt er rekening mee houdt 
dat het geen zin heeft bijvoorbeeld met Pankov of 
Warschau afzonderlijk te onderhandelen ; de be
slissing wordt toch altijd minimaal in overeenstem
ming met Moskou genomen. Brandt heeft immers 
al zijn eerste « ronde « gelopen toen hij minister 
van Buitenlandse Zaken was in de vorige regering. 
Met Boekarest is het toen verrassenderwi] ze tot 
een overeenkomst gekomen. Maar de volgende stap 
Praag, werd een volledige mislukking. Een voor
beeld ? In elk geval een ervaring ! 

(Argos) Wanneer deze regels verschijnen, 
is de ontmoeting Brandt-Stoph al enkele da
gen oud. Pjotr Abrassimov, sovjet-ambassa-
deur bij de D.D.R.. en geestelijke vader van 
het historisch rendez-vous, mag tevreden zijn: 
de xoereldpers heeft alles geregistreed en alles 
onder enorme blikvangers gereproduceerd. 

Zo werd de officiële muur voor de eerste 
keer in zijn bewogen bestaan doorbroken. Dit 
laatste verleende de historische ontmoeting 
tegelijk een zinnebeeldig karakter, naast de 
niet onbelangrijke omstandigheid dat nu voor 
het eerst ook het volle licht van de schijnwer
per op premier Stoph viel. 

Met Willi Stoph is het duisternis geblazen. 
Bijna een kwarteeuw slaagde hij erin, zijn 
politiek profiel bleekjes te bewaren en zijn 
privaat leven te vrijwaren voor al te opdrin
gerige, vooral westerse nieuwsgierigheid. Hij 
is de « chef » over wie men nagenoeg niets 
met stellige zekerheid loeet. Van Ulbricht is 
bekend dat hij op geregelde tijdstippen de 
schaatsen aanbindt, dat hij verwoed zwem
mer is. dat hij met echtgenote Lotte tafelten
nis speelt, geologische kurioziteiten verzamelt 
en graag Goethes « Faust » leest. Maar van 
Willi Stoph weet men niet eens aan welke po
litieke kwalifikatie hij zijn fantastische loop
baan dankt. Wat de periode vóór de oorlog 
betreft, vermeldt zijn biografie alleen zijn 
geboortedatum ( 9 juni 1914 ) , zijn toetreding 

Willi Stoph 
tot de kommunistische jeugdbeweging (1928). 
zijn lidmaatschap van de K.P.D. ( 1931 ) en 
zijn « illegale anti-fascistische bedrijvigheid» 
( 1933-1945 ) , loat alleszins een vage indikatie 

Wel hebben westerse waarnemers kunnen 
achterhalen dat Stoph van 1935 tot 1937 er-
gens,in,,brandenburg en later te Potsdam bij 
de artillerie diènde"M''M"19^''^"een vel-d-
hospitaal werd opgenomen. Ook sijpelde het 
nooit bevestigde gerucht door dat Stoph tij
dens de laatste drie jaren van de oorlog voor 
de sovjetspionage zou gewerkt hebhen. Even 
onbevestigd blijft de in het Westen verspreide 
informatie over een machtstrijd in het poli
tiek bureau van de S.E.D.. waarbij Stoph nu 
eens de « liberale » en « nationale y>, dan weer 
de « technokratische » tendens zou gesteund 
hebben. 

Allicht mogen we veeleer aannemen dat 
Willi Stoph zijn uitzonderlijke opvlucht dankt 
aan zijn organizatorisch talent en aan zijn 
neutrale houding bij de soms hoog oplopende 
twisten aan de kommunistische top. Gerezer-
veerdheid en tucht kenmerken trouwens de 
leefwijze en de werkstijl van de ietwat ma
gere maar krachtige vijftiger. Tijd voor fami
lieleven is hem uiteraard karig toegemeten, 
maar tussen het weekend gaat hij met zijn 
tweede echtgenote ( van de eerste is hij ge
scheiden ) en met de kinderen uit wandelen 
in de toffe buurt van Berlijn-Wandlitz. waar 
nog andere kommunistische prominenten van 
partij en regering hun « optrekje » hebben 

Zijn medewerkers zijn jonge intelligente 
akadeviici die 'n brede waaier van disciplines 
beheersen. Aan diejiieuwsoortige « techno
kratische » kommunisten dankt Stoph zijn 
veelvuldige eruditie die zowel komputerspecia-
listen als China-eksperten met verstommin^ 
slaat. Door zijn rationele werkverdeling kan 
hij tijd uitsparen voor lektuur... en kulture
le vakantie. Dan gaat hij zijn licht opsteken 
bij specialisten die de voormalige technisch te
kenaar in nieuwe wetenschappelijke snufjes 
initiëren. Op dit ogenblik heeft Stoph een 
zwak voor futurologie... voorwaar een geluk 
kige voorliefde als men ze betrekt op de vele 
vraagtekens van de « duitse » problematiek 
van boven en onder de herlijnse muur. Toch 
heeft niet één diplomaat, technicus of futuro
loog hem op de historische gebeurtenis van 
19 maart kunnen voorbereiden • WUly Brandt 
was immers de eerste westerse. « kapitaUsti 
sche » staatsman die door Willi Stoph werd 
ontvangen. Na de ontmoeting zal Stoph ver
moedelijk weer op de achtergrond verdwij
nen : sibillijns en duister en met het ongezel
lige « aureool » van de zwijger. 
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PAASTIJD 

IN DE 

LETTERKU 
Evenals alle grote jaargetijden en 

feesten hebben de paastijd en het 
paasfeest in de letterl<unde ook hun 
neerslag gekregen, hebben dichters 
zich aan de betekenis en de viering 
van het paasfeest geïnspireerd, heb
ben romanschrijvers de paasgebrui-
ken en de paasviering in hun ver-
haaf gebruikt als toevallig kader of 
als betekenisvol dekorunn. Goethe 
last in zijn « Faust » een « Osterspa-
ziergang » in. 

in Wagners « Parsival » komt een 
«f Karfreitagszauber » voor, die aan
sluit bij de diepere natuurbetekenis 
van het paasfeest. In de russische 
literatuur — van een DostojewskI 
tot een Kalinikow — v^ordt het vie
ren van het paasfeest herhaaldelijlc 
beschreven. Dit is niet zonder bete^ 
kenis, want juist in de Slavische en 
bizantijnse wereld kreeg het paas
feest een grote plaats toegewezen; 
terwijl in het westen de geboorte 
van Kristus, aanknopend bij de 
voorkristelijke vieringen van de 
geboorte van het licht, meer be
klemtoond werd, hoewel het paaSr 
feest centraal stond in de liturgie.-
Wi| zullen dit trouwens in de kunst 
en vooral in de literatuur weerspie
geld zien : van een werkeli jke 
« doorbraak » van het paasfeest in 
alle genres kan pas in de late mid
deleeuwen gesproken worden. 

Het paasfeest en de paastijd heB-
ben in elk genre der literatuur 
schrijvers en dichters inspiratie 
verschaft. Niet alleen in beschou
wend proza en religieuze literatuur, 
maar ook in het gewone verhalend 
proza, in roman, novelle en verhaal 
heeft de paastijd zijn plaats gekre
gen, al was het maar als dekorum. 
Vooral in de heimatliteratuur waar
in wisseling van de seizoenen, ge
bruiken, folklore, geloof en bijge
loof schilderachtige «ingrediënten» 
vormden voor de atmosfeerschep
ping, kwamen paastijd en paasfeest 
o.a. bij K.H. WaggerI, bij Wiechert, 
bij Dörfler, f l ink aan bod. 
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NDE 
Naast de figuur van de lijdende en verri jzende 

Kris tus zijn verscheidene met paastijd en paasge-
beuren verbonden figuren tot hoofdpersonage of 
tot nevenfiguur geworden in verhaal en roman : 
denken wij maar aan Barabbas, aan Pilatus, aan 
Maria Magdalena, aan Simon van Cyrene, aan Ve
ronica, aan de beide moordenaars, aan de wandelen
de Jood, aan Kaïfas... 

Het is echter vooral in de liriek dat het feest der 
Verrijzenis zijn belangrijkste l i teraire weergave 
vindt. De dichter zou zijn persoonlijke vizie en zijn 
persoonlijke ervaring, zijn eigen religieuze ontroe
ring en zijn geloof in zijn poëzie weergeven. Grote 
lirici vonden zowel in het paasfeest als in de hele 
paaskring — o m in het lijden van Kris tus — inspi
ra t ie tot heerlijke gedichten : denken wij slechts 
aan Claudels « Kruisweg », destijds door Anton van 
de Velde in het Nederlands vertaald. 

Ook in het toneelgenre gaf de paaskring aanlei
ding tot een zeer gevarieerde l i tera tuur vanaf he t 
misteriespel tot het kunstdrama. Een der meest be
kende spelen waar in een tema uit de paaskring, 
namelijk he t drama van Kris tus ' lijden en dood, 
tot onderwerp gekozen werd, is wel het beroemde 
passiespel te Oberammergau. 

Het ligt niet in onze bedoeling — en evenmin 
binnen de beperkte mogelijkheid van een week
bladart ikel — een overzicht te geven van wat e r 
inzake l i tera tuur die he t paasmotief van verre of 
nabij raak t zoal verschenen is. Zelfs over onze ei
gen l i tera tuur kunnen wij evenmin volledig zijn ; 
wij beperken ons daarom tot he t aanstippen van 
enkele namen en werken in de verschillende perio
des en genres. 

De middeleeuwen hebben vooral in het tema van 
Kristus ' geboorte inspiratie gevonden : in onze 
l i teratuur en ook in andere westerse l i tera turen 
vormen de kerst l iederen he t belangrijkste deel der 
volkse liriek met religieuze inslag. Het paasfeest is 
veel minder aanleiding geweest tot volkse poëzie : 
Maria en he t Kristuskind spraken waarschijnlijk 
veel meer tot he t volksgemoed dan de tragische fi
guur van de lijdende of de majestatische figuur van 
de verrezen Kristus. Daartegenover staat, dat in de 
schilderkunst bv. de lijdensgeschiedenis en de ver
rijzenis wél hun uitbeelding vonden, maar dan ook 
pas vooral sedert de late Middeleeuwen. Memlinc, 
van der Weyden, van der Goes, Gerard David, Joos 
van Cleef, Quinten Metsijs, Pieter Coecke van 
Aelst, Hendrik van den Broeck hebben allen op de 
een of andere wijze dit gebeuren weergegeven. Het 
is ook van dan af, dat wij de dichters hun inspira
tie zien zoeken in het paasgebeuren evenzeer als 
in dat van Kerstmis, al staat de lijdensgeschiedenis 
nog op de voorgrond. Aansluitend bij deze liriek 
zijn de geestelijke meiliederen, zoals « Des Crucen 
Mey » waarin de kruisboom vergeleken werd met 
de meiboom. 

De middeleeuwse epieu was hoofdzakelijk in 
versvorm : het eerste < belangrijkste proza — dat 
van Ruusbroec — was van beschouwende aard. In 
deze epiek heeft het religieuze een belangrijk aan
deel : denken wij slechts aan de vele heiligenle
vens, o.m. aan Veldekes Sint Servaes, aan he t le
ven van Sinte Kerst ine en Sinte Lutgardis. Een 
der bekendste geestelijke verhalen is wel het in de 
13e eeuw uit het Latijn vertaalde « Van den Levene 
ons Heren » waarin leven, lijden en verri jzenis 
verhaald worden. Ook van Maerlant beschreef de 
vrouwen onder he t kruis en « ons Heeren wonden ». 

De middeleeuwse misterie-spelen zochten ook in 
de paastijd en he t paasgebeuren inspiratie. 

Langzamerhand neemt de verrijzenis ook in de 
volksdevotie een groter plaats in : zowel uit he t 
Latijn vertaalde paashimnen als het « Victimae 
Pascali », « Salutis humanae sator » en himnen ui t 
de vastenli turgie (o.m. he t door Hugo de Groot ver

taalde «Audi benigne conditor») als oorspronkelijke 
paas- en passieliederen en -gedichten ontstaan Ver
melden wij enkele titels uit de rijker wordende 
oogst : « Komt al tot Jesum die zijn beladen » (om
streeks 1600), gedichten van Pater Poirters. « Witte 
Donderdag » van Michiel De Swaen (1654-1707), ge
dichten van Jus tus de Harduyn, van Vondel, van 
J a n Luyken, van Katharina Boudewyns (1520-1603) 
met een gedicht « ter eeren vander Blyschap van 
Onsc- Liever Vrouwen op den Paeschdair * 

De achtt iende eeuw betekende niet alleen voor 
het zuiden maar ook voor het noorden,.£eil l i teraire 
verstarring, ook in de religieuze liriek. Het oor
spronkelijke der middeleeuwse liederen, het diep 
ontroerde van een Vondel, een Luyken, een Har
duyn. is niet meer aanwezig. Wel dicht een Van 
Haren in 1745 een vers « Voor den Paeschtijdt », 
dat zich boven de onpoëtische rijmelarij verheft. 
De negentiende eeuw, met haar kulturele herleving 
in het zuiden en met de vernieuwing der l i teratuur 
in het noorden, zal ook in de paastematiek terugke
ren naar de frisheid en oorspronkelijkheid der mid
deleeuwen of naar een origineel-verwoorde uit
drukking van het eigen gevoel. De twintigste eeuw 
zal deze evolutie voortzetten. 

« Paasmorgen : de klokken losgela
ten als een vlucht duiven over het 
land ». 

Wies Moens. 

Aan het begin van onze herlevende le t terkunde 
staat Gezelle. Zijn inspiratie zoekend in na tuur en 
religie, kan het niet anders of hij moet het paas-
tema aanwenden. Zijn gedichten over Pasen, over 
de passie, over de paastijd zijn welbekend : O Crux 
Ave, Goevrijdag, Paaschen, Oosteren, Mater Dolo
rosa. J . Alberdmck Thijm bewerkte verscheidene 
oude paasliederen ; Schaepman schreef een wel 
eens wijdlopige maar statige religieuze l inek, 
waarin o.m. het lijdenstema opgenomen werd m 
een groots pleidooi voor het pausdom Alois Wal-
grave dicht « Paaschavond » en ook Alber tme 
Steenhoff-Smulders heeft in een lang gedicht het 
paasverhaal verteld. 

Na de eerste wereldoorlog, toen het expressionis
me niet alleen vormvernieuwing betekende, maar 
ook een « engagement », een gemeenschapskunst 
wilde en de funktie van de kunstenaar als dienst 
aan zijn volk, aan zijn geloof, aan zijn politieke of 
sociale idee vooropstelde, vond de expressionis
tische dichter ook in de religieuze motieven inspi
rat ie . Gerard Wijdeveld, Jac. Schreurs. Henk Kui
tenbrouwer, Jan Engelman, Anton van Duinker
ken wijdden gedichten aan het tema van de verr i j 
zenis en he t lijden. Kuitenbrouwers « Maria Mag
dalena » neemt in een driestrofig gedicht het tema 
ep van Magdalena's ontmoeting met kristus na 
diens verrijzenis. Ook Van Duinkerken neemt deze 
ontmoeting tot tema voor « Magdalena's Morgen
lied ». , 

Nijhoff dichtte he t bekende sonnet van « de sol
daat die Jezus kruisigde » : ook in « Maria Magda
lena » en « Johannes » wordt hij door de bi]belse 
temas geïnspireerd. 

In he t zuiden hebben o m een Hilarion Thans, 
een Gery Helderenberg, een pater Jozef Boon de 
religieuze poëzie verri jkt met verscheidene paasge-
dichten. Ook een Jam Hammenecker. een Maria 
Jozefa zijn hier te vermelden met gedichten over 

paasgebeuren en paastijd. Een aparte plaats be-
] leedt in de religieus-geïnspireerde poëzie het werk 
Vc 1 Dirk Vansina dat, breed van opzet en inspira
tie, wel eens retorisch wordt ' ook daar is het he t 
beeld van de Messias, is lijden en verrijzenis be
zongen Een der mooiste paasgedichten in onze lite
ra tuur schreef Wies Moens met zijn « Paaslied ». 

Karel Vertommen die verscheidene zeer mooie 
teligieufe;^gedichten heeft gemaakt sch*^e-£ B GO©»^SS 
de Week » en « Pasen » Een der mooiste verzen
bundels, gebouwd op hel stramien van het lijdens
verhaal maar toegepast op zichzelf en op haar lot-

****'*^ ge»»e*ea, is « Zie den Meijs » ^ a n Blanka Giiselen, 
*een buadel balladen die van "vonnis fot Verrijzenis •'* 
telkens Kristus ' lijden en het Inden der mensheid 
samenvoegt in één belevenis. 

Tenslotte heeft ook de moderne naoorlogse poëzie 
dichters die in het Paasgebeuren — al dan niet 
subjektief getransponeerd in deze tijd — hun inspi
ratie vonden • denken wij bv aan het gedicht « Pa
sen » van José De Poortere in een pas-verschenen 
bundel. 

Uit de enkele — willekeurige — voorbeelden 
bliikt een kontinuïteit in de dichterlijke belevenis 
van het paasfeest. In de liriek heeft deze belevenis 
haar meest verscheidene en talri jkste uitingen ge
vonden Maar ook de andere genres hebben de t ra
giek van het lijden en het wonder der verrijzenis 
tot tema genomen In de moderne dramatiek heb
ben een de Ghelderode met zijn « Barabbas » en 
Paul de Mont met « Het Geding van ons Heer » het 
lijdensverhaal tot achtergrond of tema genomen en 
het Vlaamse Volkstoneel ging tussen de twee oor
logen niet alleen Timmermans ' « KiiTdeke Jezus in 
Vlaanderen » overal spelen, maar op het program
ma stond ook Zoetmulders ' «De Man van Karioth». 
Verschaeve's « Judas » en « Maria Magdalena » 
blijven tot het dramatisch patrimonium onzer lite
ra tuur behoren Verschaeve schreef ook een passie
verhaal in proza dat destijds in Vlaanderen en Ne
derland door de deklamator Albert Vogel werd 
voorgedragen In zijn later lijvig werk over «Jezus» 
en in verscheidene religieuze stukken hernam hij 
t rouwens de lijdenstematiek en die der verrnzenis . 

En nu we bij het proza aangeland zijn vermel
den wij tenslotte nog enkele werken en auteurs, die 
al dan niet vanuit een persoonlijke vizie of met een 
bepaalde bedoeling de Knstusf iguur en zijn hjdens-
en opstandmgsverhaal hebben gekozen tot onder
werp van romans of verhalen Zelfs D H Lawrence, 
de auteur van « Lady Chatterley's Lover », heeft 
de verrijzenis van Kristus — op zijn manier dan — 
tot motief van een verhaal genomen ! 

In onze eigen l i teratuur heeft een groot aantal 
auteurs het paasgebeuren van nabij of ver aange
raakt, ofwel de paasviering verwerkt in roman of 
verhaal : denken wij slechts aan het hoofdstuk « De 
klokken van Rome » in Timmermans ' Pallieter, aan 
Boer Wortel's moeilijke paasbiecht na de affaire 
met de meid van Lorejas, aan Walschap's « Beje
gening van Kristus » en aan zijn « Verloren Zoon », 
aan Vermeylen's « Wandelende Jood » en Franz De 
Backer's « Longinus », aan Willem Putman's « Me
vrouw Pilatus », aan Vestdijk's « De nadagen van 
Pilatus ». 

Zo zien wij hoe in elk genre, in elke tijd, de tra
giek van Kristus' lijden en de herdenking van zijn 
verrijzenis hun plaats gevonden hebben in de let
terkunde. Evenals in de folklore, in de volksdevotie 
en de volksgebruiken werd het paasfeest (vaak 
geënt op de oude lente- en meivieringen) door de 
schrijvers en dichters, die niet alleen het indivi
dueel ervaren en gevoel vertolken maar ook de 
stem zijn van hun volk • een feestelijk gebeuren, 
een geloofselement, een markante datum en nerio-
de in het jaarverloop weergegeven. 

jd 
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Welvaart en welz i jn 
z i jn niet hetzelfde. 
Onze huidige 
welvaart bestaat 
u i t een 

onafgebroken keten 
van produkt ie - kon-
sumptie-produktie, 
maar het 

welz i jn van de mens 
in deze kenschetsen
de verbruiksmaat-
schappij komt 
geregeld in het 
gedrang. 

Welvaart en welz i jn 
z i jn twee. 
De internationale 
akt ie S.O.S.-Natuur 
komt in vele opzich
ten te laat.'>'̂ "TBTrffrt st» nev 
De reeds aangerichte 
schade is onhersteUu^^n 
baar. We l is de aktie 
zo noodzakeli jk als 
dringend om een ware 
ramp te voorkomen, 
waarvan de gevolgen 
merkbaar 
zullen zi jn over 
verscheidene genera
ties. 

De bereikte welvaart 
brengt niet alleen 
de mens zelf 
in het gedrang, 
maar ook z i jn 
levensnoodzakelijk 
mi l ieu. 

Deze welvaart heeft 
ons zo ver gebracht, 
dat w i j de 
elementairste behoef
ten vergaten. 
Pas nu beseffen de 
geïndustrializeerde 
welvaartslanden, dat 
z i j opnieuw moeten 
leren ademen, 
leren eten, 
leren leven. 
In d i t gezondmakings-
proces is de rol van de 
vrouw van ui tzon
der l i jk groot belang. 

S.O.S.-

natuur 

S.O.S.-

voedsel 
OPGEJAAGD 

In gans Europa heerst sociaal 
onbeliagen. Grote bevolkings
groepen zijn tot het besef ge
komen dat de welvaartsmaat
schappij wel bepaalde proble
men heeft opgelost, maar ande
re, even levensnoodzakelijke 
behoeften heeft veronacht
zaamd. De bereikte vooruit
gang komt niet altijd ten goede 
aan de mens, di^ opnieuw 
dr«igt te ontraenselijkeru . . ,. 

Welvaart zonder welzijn kan 
de mens niet bevredigen. 

De kulturele en geestelijke 
omwenteling heeft geen gelijke 
tred gehouden met de mdus-
triële revolutie, die elke be
langstelling en alle krachten 
opeiste. Een opgejaagd arbeids-
en levensritme waren er de ge
volgen van. Zij beoogden voor
al de algemene welvaart van de 
mens. maar dikwijls ten koste 
van zijn welzijn, want zij on
dermijnden zijn gezondheid. 

Aangewakkerd door de groei
ende bevolkingsaanwas moet 
een steeds grotere produktie-
hoeveelheid op de mark t wor
den gegooid in een steeds kor
tere arbeidsduur, want de wer
kende mens heeft anders de 
tijd niet om de konsumptiegoe-
deren te verbruiken. 

WEEKENDPROBLEEM 
De kortere arbeidsduur is 

eveneens een verschijnsel van 
de welvaartmaatschappij, maar 
deze sociale vooruitgang is niet 
altijd een menselijke. Wie van 
de zesdagenweek overschakelt 
naar de vijfdagenweek met 
eenzelfde aantal arbeidsuren, 
beoogt geen sociaal-menselijke 
vooruitgang. Misschien zelfs in
tegendeel. De langere, volge
houden arbeidsprestatie komt 
noch de gezondheid, noch het 
welzijn van de mens ten goede. 
De noodzakelijke tijd voor ont
spanning, herademing en rust 
wordt per dag ingekort en zijn 
eventuele geestelijke behoeften 
worden beknot. Ontspanning, 
herademing, rust en geestelijke 
behoeften worden verdaagd tot 
en toegespitst op het weekein
de : weliswaar een langere re-
kreatietijd, maar die niet vol
doende of oordeelkundig kan 
worden benut. 

Het vrijetijdsprobleem is in 
de eerste plaats een weekend-
probleem, waarschijnlijk meer 
in funktie van de welvaart dan 
van het welzijn. 

ke verslagen van het ministerie 
van Volksgezondheid inzake de 
weerslag van de verhoogde da
gelijkse arbeidsduur op het 
weerstandsvermogen en de ge
zondheid van de arbeidende 
mens ? Waar zijn de medische 
besluiten van al dan niet be
staande kommissies over het 
maatschappelijke ziektebeeld, 
in de periode van he t vijfda-
gensisteem ? Waar zijn de ver
gelijkende tabellen ? Waar zijn 
de verslagen der inspekteurs, 
die erop moeten waken dat 
wetteli jke arbeidsvoorschriften 
worden in acht genomen, aan
gezien in de prakti jk het recht 
op arbeid alleen teoretisch is 
beschermd ? En waar zijn ten 
slotte de bijdragen der sindika-
le denkers die, zoals in Lim
burg, de arbeider wel een reis
je naar de maan beloofden, 
maar weigeren hem op de aar
de te brengen in een leefbare 
wereld ? 

Het wordt de hoogste tijd ook 
aan het welzijn van de mens te 
denken zonder, het spreekt van
zelf, de sociale verworvenheden 
prijs te geven. 

MESTVAALT 
Reeds vele jaren geleden lie

ten de wetenschapsmensen een 
waarschuwend belletje luiden, 
dat de mens volop bezig was 
zichzelf te vergiftigen. Zij 
waarschuwden voor een onbe
woonbare wereld waarin de ho
mo ludens, de (voetbal-) spe
lende mens, volop genietend 
van zijn eerste maar wankele 
sociale zekerheden, handig op 
een zijpad werd gezet. De oude 
aziatische leer van evenwicht 
en harmonie, gepaard gaande 
met een optimistisch vertrou
wen in de natuur, werd in de 
westerse wereld enkele duizen

den jaren later een konkrete 
noodzaak. Want in het Westen 
ontbrak de eerbied voor de na
tuur, zodat het evenwicht en de 
harmonie teloor gingen. Europa 
zendt nu noodsinjalen uit om 
de openbare mening ervan te 
overtuigen dat de tol. die aan 
de welvaart werd gebracht, te 
zwaar uitvalt voor het alge
meen welzijn. 

De toestand is inderdaad zo 
alarmerend, dat alleen een in
ternationale k a m p a n j e de 
scherven kan lijmen. Alleen 
een blinde ziet de chaotische 
toestand niet. Langzaam maar 
zeker worden de verontrust ing 
en verontwaardiging algemeen 
wat betreft de levensbehoeften, 
die door luchtverontreiniging 
en waterbezoedeling worden 
bedreigd. Want in enkele jaren 
zijn de waterlopen veranderd 
in st inkende poelen en kerkho
ven van miljarden vissen. Wat 
eertijds het leven schenkende 
en leven scheppende water was, 
is nu een mestvaalt van de 
dood. 

Ook de stadslucht, vergiftigd 
door koolzuur- en zwaveldam
pen, doet steeds meer mensen 
uitwijken naar buiten- of rand
gemeenten, zodat wij enkele 
problemen rijker worden zoals 
de ruimtel i jke ordening, de 
roof van vruchtbare gronden, 
de stijgende financiële lasten 
voor de stad en de veroudering 
van onbewoonde stadskernen. 

S.O.S.-VOEDSEL 
Maar ook elders wordt dr 

lucht onzuiver. De bomen wor
den geveld. De grond wordt 
uitgehold. Overal is de westerse 
mens bezig het biologisch even
wicht van lucht, water en 
grond op dergelijke wijze t e 
verstoren, dat de scherpste 

waarschuwingen niet volstaan. 
Men moet er ook wat aan doen. 

Niet alleen de openbare in
stanties moeten ingrijpen, maac 
ook de grote massa, elk indivi
du afzonderlijk. 
Vanzelfsprekend ook de v rouw 

die over enkele machtige wa
pens beschikt, vooral wat be
treft het voedsel, al evenzeer 
bedreigd als de lucht, het wa te r 
en de grond. 

Want een ander verschijnsel 
van onze welvaartsmaatschap
pij is de opvoering van de 
kwant i te i t ten koste van de 
kwaliteit, zodat de verover ing 
der konsumptiemiddelen een 
bedrieglijk welzijn heeft ge
schapen. Zeker, de arbeider k a a 
twee broden kopen in plaats 
van één brood. Maar wat heeft 
hij eraan, wanneer de voedings
waarde van die twee broden 
nauwelijks gelijkwaardig 13 
met het ene ? Zeker, de arbei
der kan zich ook al wat meer 
kalfsvlees veroorloven. Maar 
wat heeft hij eraan, wanneer 
hij voor een groot deel hormo
nen koopt en eet, wat zijn ge
zondheid ondermijnt ? Zeker, 
er bestaan inspekteurs en dien
sten die erop moeten waken 
dat aan dit bedrog paal en 
perk wordt gesteld. Maar w a t 
heeft de verbruiker eraan, wan
neer deze diensten ontoerei
kend zijn, slecht georganizeerd 
of machteloos om geen immo
rele vermoedens te opperen ? 

De vrouw is de voornaamste 
verbruikster . Meer dan wie ook 
kan zij de openbare mening 
wakker maken wanneer zij 
winkelt of de slagers- en bak-
ker.swinkel bezoekt. Zo draagt 
zij onmerkbaar bij tot de ge
zondheid. Want haar ingri j 
pende macht is groter dan men 
op het eerste gezicht zou den
ken. 

Hilda U. 

.(Vervolgt), 

W O O N I N R I C H T I N G 

K A R V E E L 
L. en W. PAS 

u vindt een uitgebreide keuze in onze ploegstofafdeling 

WAAR ZIJN ZE? 
In elk geval zouden de be

voegde instanties het vraagstuk 
eens grondiger moeten onder
zoeken vanuit deze gezichts
hoek. Waar zijn bijvoorbeeld 
de objektieve, wetenschappelij-

ploegstoffen Kêk 

het merk staat in de zelfkant 

w e r p e n 
kstraaf 57 
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CmE n WHIHD 

TOULOUSE-
LAUTREC 

Een man met veel te korte benen, te dikke lip
pen, een neusknijpertje, bolhoedje en wandelstok, 
vinnig^e en zeer mooie ogen, jarenlang een der mar
kante figuren van het parijse nachtleven en een 
autentieke franse graaf, wiens huis in het verleden 
zeer nauwe relaties met de franse koningsdinastie 
onderhield. Een schilder van dit parijse nachtleven, 
van welk werk de beroemde franse schilder Degas 
zei « dat het naar de sifilis stonk »... 

Dat was — in een notedop — Henri de Toulouse-
Lautrec-Monfa, geboren op 24 november 1864 te Albl 
JZuid-Frankrijk) tijdens een zwoele onweersnacht 
en gestorven op het ouderlijk kasteel van Malromé 
op 8 september 1901, tijdens een zwaar onweer... 

Dat was de figuur, die ook het publiek dat niet 
dagelijks met de neus op schilderijen zit te kijken, 
kent, niet door zijn zeer omvangrijk en pregnant 
werk maar door zijn onweersachtig, turbulent le
ven, o.a. vrij goed weergegeven in de film « Moulin 
Rouge » waarin de amerikaanse akteur Mei Ferrer 
levendig gestalte gaf aan deze als mens mislukte 
figuur doch als schilder een briljant vertegenwoor
diger van het frans beeldend genie. 

In de reeks « Genie en wereld » van de uitgeverij 
« Heideland » verscheen zo pas een bundel mono
grafieën waarin leven, werk en figuur door ver-
Bcheidene auteurs indringend wordt behandeld, een 
op het eerste gezicht Ietwat desparate formule, in 
het boek over Toulouse-Lautrec toch een geslaagde 
en zelfs boeiende doorlichting. 

Toulouse-Lautrec — zoals hij kortweg genoemd 
wordt — is 'n figuur geweest die in zijn korte leven 
fcestendig onderhevig was aan de spanning ontstaan 
Boor zijn vitaliteit en zijn onderbroken lichaams-
eroei, gevolg van een teveel aan familiehuwelijken 
| n zijn voorgeslacht. Over de ziekte van Toulouse-
iJautrec, die zijn mismaaktheid tot gevolg had, 
echrijft Gerard Bauer van de «Académie Concourt» 
uitvoerig. Toulouse-Lautrec leed aan misvorming 
van het geraamte, vaak veroorzaakt door 
erfelijkheid. Het soort dwergen die daaruit ont
staan zijn echter niet achterlijk, integendeel ze zijn 
bijzonder aktief, vlug van geest, vaak sluw en op 

f eslachtelijk gebied volwaardig. Toulouse-Lautrec 
eantwoordde geheel aan deze kenmerken : hij had 

een scherpe tong, al wist hij zijn agressiviteit een 
geestige en voorname klank te geven. 

Wat vooral verdienstelijk is aan deze uitgave is 
het korrigeren van heel wat verdraaide voorstel
lingen over de mens Toulouse-Lautrec, zonder dat 
hierbij aan hagiografie wordt gedaan. Het .is een 
Bom van eerlijke pogingen om ons dichter bij deze 
« peintre maudit » te brengen, een rechttrekken 
van een scheef getrokken beeld, dat vooral is ont
staan door een ongezonde nieuwsgierigheid en een 
overdreven romantische schildering van een leven, 
dat op zich zelf reeds zo romantisch was dat het 
werkelijk geen overdrijvende toetsen meer van-
doen heeft. 

Een dergelijke poging tot herstel van of dichtere 

benadering van de waarheid leidt ook tot een beter 
begrip van het werk dat Toulouse-Lautrec ons na
liet, werk dat tot het post-impressionisme behoort 
en zeer duidelijk reeds het expressionisme aankon
digt. Niet voor niets is Toulouse-Lautrec de schep
per van de moderne affiche, die in Lautrec's tijd zo 
opviel dat men er moest naar kijken en van welk 
effekt dan ook de opdrachtgevers hun publicitair 
voordeel hebben gedaan. Via de steendruk verhief 
Toulouse-Lautrec de affiche tot een volwaardig 
kunstprodukt. En dat is op zich zelf al geen geringe 
prestatie, die volwaardig deel uitmaakt van de hon
derden schilderijen en duizenden tekeningen en 
schetsen van deze koortsachtig werkende « lotge
noot » van Van Gogh (met wie hij trouwens op een 
parijs atelier heeft samengewerkt en van wie hij 
een expressief portret maakte). Met zijn eerste af
fiche « Moulin Rouge » werd trouwens de jonge 
kunstenaar op slag beroemd. 

De wereld van Toulouse-Lautrec was er een van 
schaduwen, vandaar de poëtische bijnaam « prins 
der schaduwen » : het kabaret, het café-concert, het 
teater, het cirkus. het bordeel. Daarnaast het por
tret (waarover de voor model gezeten personen 
doorgaans nooit tevreden waren, wat bijna voor 
iedere grote portretschilder het geval is, zodanig 
dat ze bijna allemaal het portretschilderen « een 
kalvarietocht » noemen), niet van de hogere wereld 
doch van de figuren uit deze schemerwereld van 
kabaret, bordeel, cirkus en toneel. Namen die an
ders lang zouden vergeten zijn behoren tans tot de 
« onderbouw van de kulturele bagage » of dat nu 
de danseres « la goulue » is of de renner Zimmer
man. Want ook het toen opkomend ciklisme wekte 
Toulouse-Lautrec's belangstelling naast de interes
se voor de paarden en de paardenrennen. Deze laat
ste belangstelling was ook de enige, die hij door 
« erfelijkheid » had ; de graven van Toulouse-Laur 
tree waren immers altijd bekende ruiters en jagers 
geweest. Er bestaat een mooie schets waarop we va
der en zoon Toulouse-Lautrec zien, gezeten te paard 
naast een derde ruiter, de toen bekende dieren-
schilder Princeteau. Een gulzig ondergane kaleide-
skoop van het volle leven, dinamisch en kleurrijk, 
of teneerdrukkend en zelfs hier en daar iets sociaal 
bewogen : dit is het onderwerp van Lautrec's uitda
gend oeuvre. 

Toulouse-Lautrec is in de europese schilderkunst 
een volstrekt alleenstaande figuur, die geen school 
heeft gevormd en die zich spoedig losmaakte van 
grote voorbeelden om een scherp afbakenende ei
gen weg te gaan, in een werk dat meer grafisch dan 
pikturaal is al kan men er niet onderuit zijn merk
waardige koloristische gaven te roemen. Dit werk 
is een soort « comédie humaine » waarvan hij én 
getuige én deelgenoot was, de onder het mom van 
uitgelatenheid droefgeestige getuige (welke melan
cholie zich o.a. uit in prachtige blauwe kleurscha
keringen). Schatplichtig is hij wel geweest aan 
Daumier, (hij is echter minder karikaturaal, hij is 
menselijker) en aan de Japanners, wier invloed in 
zijn affiches merkbaar is. 

Deze moderne kunstenaar geniet tans van n stij
gende belangstelling (cfr. de studie van Maurice 
Rheims over « De koers van de Lautrecs » en ook 
« Echte en valse Lautrecs » door M.G. Dortu ). 

De tien hoofdstukken waaruit dit boek bestaat, 
telkens een afzonderlijke beschouwing (Perruchot. 
Bauer, Mac-Orlan, Claude Roger-Marx, J.G. Domer-
gue, J. Adhémar, M. Rheims. P. Colin — bekend 
uitgeweken belgisch joernalist — en E. Julien) zijn 
overvloedig met wit-zwart- en met kleurenrepro-
dukties geïllustreerd, in zeer verzorgde uitvoering. 
Wel voelt men aan dat de tekst uit het Frans is 
vertaald, doch deze vaststelling kan niet het minst 
het genoegen bederven dat men aan deze « schijn
werpers » op leven en werk van een « ongelukkige 
begenadigde » beleeft. 

R.C. 
Genie en wereld : Toulouse-Lautrec — deel 8 — 
270 hlz. — in reeks : 375 fr. — los : 475 fr. Uitgeve
rij HEIDEL AN D-Orhis-uitgaven, Hasselt. 

DEUTSCHE CRAMOPHON CESELL-
SCHAFFT —- ARCHIV PRODUKTION 
« MATHAEUS PASSION », J.S. BACH 
!(1685-1750) STEREO SAPM 198 009/12 

Nu wij volop in paasstemming verkeren, 
ligt het wel voor de hand dat wij in deze 
platenrubriek de enig-mooie Matheus-Passie 
onder uw aandacht brengen ; het lijdensver
haal volgens evangelist Matheus, muzikaal 
uitgebeeld door de geniale J.S. Bach. 

Volgens een nekrologie zou Bach de Jo
hannes-Passion in 1723 gekomponeerd hebben 
en ontstond de Matheus pas in 1729 met haar 
eerste uitvoering op Goede Vrijdag in de 
Thomaskirche te Leipzig. 

Wij lezen in Sesam's Mozaiek der Muziek
geschiedenis : « Deze Matheus Passie is een 
samenvatting van al hetgeen de menselijke 
ïantazie in de loop der eeuwen aan het tema 
Kristus' lijden en dood heeft ontleend ». 
Archiv-Produktion brengt in 4 Ip's de integra
le uitvoering in optimale voorwaarden. Wij 
mogen terecht schrijven dat hier de perfektie 
benaderd werd voor wat betreft vertolking, 
opname en prezentatie. 

De beste solisten staan borg voor deze uit
voering onder leiding van dirigent Karl Rich

ter. Wij noemen in de eerste plaats Dietrich 
Fischer-Dieskau, Irmgard Seefried, Ernst Haf-
lingeer, Herta Topper e.a. 

Het Münchener Bach-Chor en het Münche-
ner Bach- Orchester schragen met brio dit 
machtige oeuvre. 

N.V. POLYGRAM — PHILIPS 802.813 — 
MUSIQUE LITURCIQUE RUSSE 

Van Philips ontvingen wij uit de « Collec
tion Trésors Classiques » een lp met russis-
sche liturgische gezangen. 

Zij brengt ons specifiek liturgische muziek 
uit de eredienst van de oosterse kerk, de or-
todoks-russische. 

Deze gezangen, geschreven voor de diens
ten van de Goede Week, ontstonden toen in 
Rusland de periode van de polifonie haar vol
le ontplooiing kende. Deze ortodokse kerk be
schikte destijds over vele specialisten van 
harmonie, veelal onder invloed van de Itali
aanse school. 

Deze lp brengt ons de himnen, litanieën enz. 
van de ortodokse koormuziek in een uitzon
derlijke autentieke interpretatie, door het 
koor van de russische katedraal van Parijs, 
een der beroemdste vokale ensembles ter we
reld. 

Werenfried van Straaten, beter bekend als 
de "Spekpater", heeft een bewogen leven 
achter de rug en zijn aktiviteit duurt nog on
verminderd voort. Reeds een kwarteeuw is hij 
aktief in zijn modern apostolaat. 

Hij begon zijn zwerftocht "door de puin-
woestijnen en de barakkenkampen van het 
verslagen Duitsland" zoals hij zegt in zijn 
nieuw boek "Waar God schreit" en waarin hij 
uit zijn ervaring van zijn vele ontmoetingen 
puttend, van leed en tragiek maar ook van de 
zielegrootheid verhaalt die hij ontmoette over
al waar God schreit, waar de mens materiële 
of geestelijke nood kent. In het eerste ge
deelte, over Europa en Azië, verhaalt hij van 
zijn eerste akties, van de tragiek der vluchte
lingenkampen, van de Chinezen die vluchten 
naar Honkong waar ze door de Britten opge
pikt en terug naar China gestuurd worden. 

Hij verhaalt o.m. ook van de tegenstelling 
tussen rijkdom en armoede op de Filippijnen 
en van de Vietnamese priester Nguyen Due 
Nhan die, uit Noord-Vietnam gedreven, ge
volgd werd door zijn ganse parochie. 

Ukwu|̂ <iiifi,HtaA4, 

waar 

god 

schreit.,. 
In het tweede gedeelte over Latijns-

Amerika schildert de schrijver de mizerie in 
de armoewijken van de braziliaanse steden, 
over de ellende van de mijnarbeiders in' 
Bolivia, waar zelfs de vakbeweging de onder
drukking helpt bestendigen en de militante 
katolieken, die armoede en analfabetisme 
bestrijden, naar het leven staan omdat de 
"wereldrevolutie" niet gebaat is met een 
verbetering van de sociale en materiële toe
stand van de arbeiders. 

Een hoofdstuk is ook gewijd aan de aktivi
teit van Oostpriesterhulp in Kongo, in de 
Evenaarsprovincie en in Kivoe. Tenslotte 
wijdt schrijver uitvoerig uit over de toestand 
van de kerk achter het IJzeren Gordijn. Hij 
toont de vergiftiging aan der geesten door een 
offerschuw materialisme . 

Een aanklacht is een citaat uit 
een brief van een Hongaar die onder meer 
zegt: "Ik heb ernstige redenen om aan te 
nemen dat het vrije Westen geen besef heeft 
van onze tragische situatie. In mijn land 
bestaat geen vrijheid van meningsuiting en 
geen enkele mogelijkheid om volgens de stem 
van het geweten over de nood van de kerk te 
schrijven. Ik zou aanspraak willen maken op 
het recht dat iedere katoliek bij u geniet, 
opdat de stem van de vervolgde kerk gehoord 
worde, voordat men zich een oordeel over 
haar problemen aanmatigt." 

Het laatste hoofdstuk, "Kaïns Uur," van 
pater Werenfried van Straaten's zeer aan
grijpend en bewogen' boek is gewijd aan 
Tsjecho-Slovakije: gedeeltelijk een relaas van 
eigen belevenissen tijdens de Sovjet-bezetting 
van dat land. Op dat ogenblik begroef men 
in de slowaakse hoofdstad de zeventienjarige 
Danka Kosanova, op de trappen van de uni
versiteit neergeschoten. 

Van Straaten's boek is een vaak hartstoch
telijk, sterk bewogen en soms ontroerend 
pleidooi voor de armen, de verdrukten, de 
vervolgden in deze wereld ; een belijdenis van 
liefde voor hen die gebukt gaan onder mate
riële en geestelijke noden, onder materiële 
uitbuiting of geestelijke onvrijheid. 

Maar het is geen pleidooi alleen : het is ook 
een getuigenis voor een lange ononderbroken 
aktiviteit en voor een grootse taak. 

De auteur is daarenboven een meeslepend, 
boeiend verteller, met een zeer vlotte, per
soonlijke stijl. 

"Waar God schreit" is niet in de handel, maar 
wordt gratis toegestuurd aan allen die min
stens 50 fr. storten op prk 469429 van Oost
priesterhulp, Tongerlo (Antwerpen.) 



INDONEZIE 
In de Reflector-reeks der uitgeverij Keesing ver

schenen nu de nummers vijf, zes en zeven, respek-
tievelijk over Indonezië, Europa tussen de super
machten en Israel's onvoltooide oorlog. De brosju-
ren in deze reeks zijn meestal — zoals ook in twee 
van de drie vermelde uitgaven — vertalingen van 
de bekende brosjuren uitgegeven door het engelse 
weekblad « The Economist » in de reeks « The 
Economist Brief Booklets ». De bedoeling dezer 
reeks is duidelijk : in een 25 a 30 bladzijden wil 
men voor diegenen die belanstelling hebben voor 
het wereldgebeuren en die wat meer dan de dage
lijkse berichtgeving van de belangrnkste proble
men waarmee wij nu gekonfronteerd worden zo
wel op het nationale als op het internationale vlak. 
Niet zonder reden werd daarom ook in deze reeks 
— die voor het hele nederlandse taalgebied be
stemd is — het onderwerp Indonez'ë a?ngesneden. 
P.A. Van Gastel geeft m de brosjure « Indonezië : 
revolutie of stabilizatie » een uiteenzetting over 
ontstaan en geschiedenis der jonge republek Indo
nesia en duidt in het kort ook de drie pijlers aan, 
waarop deze republiek steunt, de moeilijkheden 
waarmee ze te kampen heeft gehad, de doktrine 
van de « pantjasila », de pozitie van het leger en de 
kommunisten. het Soekarno-bewind en de daarop 
volgende « aflossing van de wacht » door Soeharto. 
Indonezië is een belangrijke natie en een uitermate 
belangrijke pion op het schaakbord der wereldpo
litiek, ook al zijn ekonomie door allei-lei omstandig
heden — mede door het Soekarno-bewind — uiter-
mpte verzwakt. De oorlog in Vietnam en de kom-
munistische opstand op Malakka vóór de uitroeping 
v-^n de republiek Malaysia kunnen, evenals de 
kommunistische aktie in Indonezië zelf, niet gezien 
worden 7rnder de « drang naar het zuiden » van 
China dat de brug wou slaan naar een rood Indone
zië, en van de amerikaanse strategische pozitie in 
dat gedeelte van de wereld. Leerzaam is ook het 
feit te weten, dat het indonezische nationalisme en 
de naoorlogse onafhankelijkheid gedeeltelijk voort
gekomen zijn uit een kollaboratie-politiek met de 
Japanners. 

ISRAEL 
, De jongste gebeurtenissen hebben de dercle bro
sjure, « Israel's onvoltooide oorlog », wel bi'ionder 
aktueel gemaakt. De auteur, Barbara Smith, v e r 
zorgde jarenlang de rubriek Midden-Oosten in «The 
Economist » en was radio-medewerkster. Uitgaande 
van de huidige situatie keert zij terug naar de ver
wijderde, historische oorzaak van Balfour in 1917. 
Zii schetste in het kort de palestijnse geschiedenis 
tussen de twee oorlogen : het begin van koloniza-
tie door de joden, het ontstaan van een arabisch na
tionalisme en het eerste konflikt • de burgeroorlog 
van 1930. Daarop volgde in 1939 het eerste britse 
plan, dat een bi-nationale staat met een joodse min
derheid voorzag. Na de oorlog belette Engeland de 
illegale immigratie, maar de joden richtten een ge
heim leger op dat zich tegen de Britten keerde. 

In 1947 werd door de Verenigde Naties he t plan 
van een joodse staat ontworpen ; het werd aange
nomen en op 14 mei 1948 trokken de Brit ten zich 
terug. De Arabieren vielen Palestina binnen, maar 
zij hadden geen georganizeerd eenheidskommando ; 
het bleef bij een reeks gevechten die eindigden, be
gin 1949, met een wapenstilstand tussen Israel en 
de vier arabische staten. Bijna dr iekwart miljoen 
Arabieren waren uit Palestina gevlucht 

Israel werd een homogene, op het westen geori
ënteerde joodse staat, met een kapitalistische eko
nomie en een politieke demokratie. Toch heeft het 
koncept van de staat als bruggenhoofd voor de te
rugkerende Joden bij de Arabieren de vrees gewekt 
voor een Israëlische wil tot gebiedsuitbreiding. 

Schrijfster geeft dan een overzicht van de Sinai-
en Suezoorlog in 1956 ( op een ogenblik dat de 
sovjets in Hongarije binnenvielen ). van de oorlog 
in 1967 en van de huidige guerilla-oorlog, waarbi j 
zij ook de politieke achtergronden, doelstellingen 
en de houding van Arab-'eren en Joden in de bezet
te ?ebieden onderstreept. 

De brosjure van Barbara Smith geeft een zeer 
goede, bevattelliike en objektieve uiteenzetting 
over dit probleem, 

EUROPA 
In « Europa en de supermachten » heeft de engel

se joernalist Stephen Hugh Jones, voormalig mede
werker aan de « Guardian » en redakteur-buiten-
land voor de « Indian Times » van Bombay, tans 
medewerker aan « The Economist » en verantwoor
delijk in dit blad voor de E.E.G.-zaken, een pozi-
tie-bepalmg trachten te geven van het Europa van 
heden. Hij vertrekt van de historische situatie • de 
oorsprong, zegt hij, lag in de oorlog van 1914-1918, 
gevolgd door een vredesverdrag dat « alles bevat te 
wat menselijkerwijze mogelijk was om ervoor te 
zorgen dat het eksperiment twintig jaar later zou 
herhaald worden ». Hij laakt de beslissing der geal
lieerden — en vooral Roosevelt's politiek — om 
onvoorwaardelijke overgave van de Duitsers en 
niets minder te eisen : als Roosevelt een doodge
wone Europeaan geweest was, zou het lot van Eu
ropa na 1945 misschien heel wat gunstiger geweest 
zijn. De auteur geeft dan in het kort ontstaan en 
verloop van de « koude oorlog » weer. de verdeling 
van Duitsland, de berlijnse krizis, de scheuren in 
het sovjet-blok, de inval in Tsjecho-Slovakije en de 
gevolgen ervan. De westeuropese eenheidsbestre-
vingen. De Gaulle's partij-kiezen tegen een euro
pees federalisme, het weren van Engeland en Frank-
rijks houding tegenover Navo en Amerika, de po
zitie van de Navo zelf en de amerikaanse ekonomi-
sche invloed, evenals de verdere ontwikkeling van 
de europese gemeenschap worden telkens kort en 
bevattelijk weergegeven. In beknopte maar zeer 
goede sinteze van het duitse vraagstuk wordt ook 
over de « verloren gebieden » gesproken en de 
auteur meent dat ze minder belangrijk zijn en 
West-Duitsland er al had kunnen van afzien, zo
doende een onnodige bron van ergernis wegne
mend. Het engelse imperialisme laaide fél op toen 
Franco Gibraltar opeiste • een gebied zoveel kleiner 
en zoveel minder brits dan de gebieden achter de 
Oder-Neisse-grens duits waren. S H. Jones' brosjure 
geeft ons echter oen «oed over/ 'cht van Europa's 
pozitie « tussen de supermachten ». 

DAT MOET U. . 

.. .beKUKen... 
• In de galerij « Ter Streep », op 200 m. van 
KuTsaal te Oostende, gaat van Pasen tot 12 
april een tentoonstellina van westafrikaanse 
kunst door. Een honderdtal houten heelden en 
maskers, verspreid over vlaamse verzamelin
gen zullen er samenpehracht zijn. 

Opvallend in de primitieve afrikaanse kunst 
is de verwantschap met het westerse expres
sionisme en ook met het kubisme, gevolg van 
de simmetrie die de afrikaanse kunst ken
merkt naast het zeer menselijke, ontstaan 
door de nauwe hand tussen de afrikaanse 
kunstenaar en het beeld dat hij vaak meer 
snijdt dan hakt. 

De schaarse en zeer sobere kleuren waar
mee de afrikaanse kunstenaar zijn heelden 
versiert werken de eenheid van het geheel in 
de hand en laat voldoende de materie tot haar 
recht komen, zodat de oorspronkelijke aan-
driftvormen bewaard blijven. 

Deze stelHq interessante tentoonstellmp 
is een initiatief van de Vlaamse Klub Kust, 
deze keer in samenwerking met het Verbond 
der Vlaamse Akndem,in. B^ide vereniaingen 
hebben de jongste jaren hun — vlaamse — 
stempel op het kulturele leven van de vlaam
se kust gedrukt. 

• In de «Latemse Galcrti», Dorp, St.-Martens 
Latem stelt tot 12 avril Renaat Saey tentoon. 
Dagelijks toegankelijk behalve maandag en 
dinsdag, echter wel op tweede paasddag. Tot 
12 avril stelt de tekenaar-kunstschilder Jules 
De Boos in de « Leiehoeve », Veerstraat 9, 
te Zulte tentoon. 

. . . lezen. . . 
• In het januarinummer van « Stripschrift », 
Nederland wordt aandacht gewijd aan de be
kende striptekenaar Willy Vandersteen. Dit 
orgaan is tevens het blad van de «Stripschapr>, 
centrum van belangstellenden in strips. Willy 
Vandersteen werd tot erelid uitgeroepen. Van 
zijn allereerste Suske en Wiskeverhaal werd 
in « Stripschrift » een komplete herdruk over
genomen. In artikelen en kommentaren wordt 
op zijn verdiensten als striptekenaar voor het 
nederlandse beeldverhaal gewezen. « Strip
schrift » wordt in ons land verspreid door de 
Uitgeverij « Keesing »' Antwerpen. Prijs per 
numvfier : 13 fr. 

• Het achtste salon van de Vlaamse Humor 
( 1969 ) kende een zeer groot sukses. Het ne
gende salon wordt voorbereid. De Vlaamse 
Toeristenbond verwacht voor deze negende 
uitgave vele inzendingen vóór 15 december 
1970 op het V.T.B.-kantoor St. Jakobsmarkt 
45 te Antwerpen, ofwel vóór 6 december in 
een der andere V.T.B -kantoren. 

• Bij de Colibrant-uitgaven, die dit jaar 
twintig jaar bestaan, verschenen zopas zeven 
nieuwe verzenbundels resp. van Marleen De-
cree-Roex, Lode De Visschere, Femand 
Handtpoorter, J. Marijnen, Marcel Obisk en 
Annie Reniers. Van de jongste gedichten van 
Jo Verbruggen werd een luxe-uitgave gepu
bliceerd, met acht koperetsen van André Coe-
zu. Onder de publikaties in voorbereiding be
vindt zich werk van Bert Decorte, R De-
vos, E. van Ruysheeck, Christien Dhaen, Albe. 
H. van Snick, Clem Schouwenaerts, Daan 
Boens, L. Rens e.a. In april verschijnt « Ca
r te r van Deurle III » over het tekenwerk van 
Albert van Dyck. 

• Twee grote britse firma's gooien straks een 
serie langspeelvlaten op de europese platen-
''pc-'^^'t^, niet alleen •>n de zgn. muziekhandel 
doch ook in svvermarkten, krantenzaken, 
boekhandels, tabr^kswinkels, warenhuizen en 
zelfs benzinestations. ' i ons land hopen de 
promotors van dit verknovsisteem 5 t.h. van 
de vlatenTuarkt te vrnveren. Beide britse fir
ma's hebben voor dit doel een belgische zus
terfirma opgericht naast twee andere, die hun 
afzetgebied in Frankrijk en Nederland zullen 
nebben. De platen — met tal van internatio
nale vedetten van het lied, maar ook met op
namen van jazz, pop- en klassieke muziek — 
zullen slechts 99 fr kosten. Op de eerste lijst 
zijn er 15 klassieke platen voorzien. De lage 
prijs is verklaarbaar door de zeer hoge op-
'«fifen. In Engeland hebhen de twee firma's 
45 t.h. van de goedkope platenmarkt en 16 t.h. 
van de totale platenhandel in handen. Al is 
Groot-Britannië nog steeds geen lid van de 
E.E.G. toch dringt het britse bedrijfsleven 
^jjf I dieper door op de europese markt. 
Wordt dat een britse uitdaging ' 
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MIRJAM... 

. . .Zoete heeft afscheid genomen als 
hoofd van de persdienst van de B R.T. 
iWij wensen haar een prett ige tijd. En 
meteen effen denken aan haar even
tuele opvolger of -ster. Ik geloof dat he t 
hoog tijd w^ordt om de funktie van 
hoofd van de persdienst grondig t e her
zien en te reorganizeren Een stap voor
uit zou alvast zijn als men zou over
gaan tot de benoeming van twee auto
nome diensten : een persdienst voor de 
radio en een andere voor de tv Dan be
staat misschien de kans dat die dienst 
eindelijk eens iets meer rondstuur t dan 
radio- en tv-programma's. 

NIEUWS 

Het gaat slecht op de redakt ie van de 
televizienieuwsdienst. Een groep redak-
teuren heeft aan de raad van beheer ge
vraagd om naar de radio te mogen over
gaan. Ook bij de anderen heerst felle 
misnoegdheid. Het kan wel eens in de 
komende weken tot een gekoördmeerde 
akt ie komen Eigenlijk niet te verwonde
ren in een dienst waar even veel redak-
tiesekretarissen als journalisten zijn. 

EKSPORT 

Op 12 mei begmt de K R O . met het 
uitzenden van de eerste aflevering van 
c W13, heren van Zichem ». ledere dins
dagavond kunnen de vlaamse kijkers 
die nog zm hebben de geschiedenis van 
« die heren » voor de derde maal te be
kijken aan hun t rekken komen. Wie 
de eerste keer een paar woorden 
met mocht verstaan hebben zal 
geholpen worden wan t op verzoek 
van de B R.T. werden gedeelten van de 
dialoog die voor nederlandse oren onbe
grijpelijk zouden klinken door onder
schriften verduidelijkt. Ongeveer op 
ditzelfde ogenblik zal de RA.I . het 

Vlaamse jeugdfeuilleton « Johan en de 
Alverman » uitzenden. En nog deze 
maand brengt de fmse tv de kleuren
film van Paul Haesaerts over Breugel. 

De Oostenrijkse en de hongaarse tv, 
O R.F. en Magyar Televise kochten res-
pektievelijk 21 en 3 afleveringen van de 
reeks « In de spiegel van de kunst ». Wij 
wachten met spanning op de eerste 
reakt ies . . . 

onze selektie 
Zaterdag 28 maart 
19u30 : NEDERLAND 2 
De -jonge onderzoekers (iepor-
tage). 
22ulö : NEDERLAND 2 
Improvizatie (onvooi bereide ak-
teurs op het toneel) 
19u : BRUSSEL FRANS 
Sans rancune (reakties van jnen-
en m een gekke situatie) 
20u30 : BRUSSEL FRANS 
All at sea (speelfilm met o a Alec 
Guinness) 
18u35 : DUITSLAND 1 
De laatste loüde dieren van Eu
ropa (een zoektocht). 

Zondag 29 maart 
19u30 : BRUSSEL NED. 
Zo met de zoo in huis 
20u35 : NEDERLAND 1 
Schakels (tv-spel van Heyer-
mans) 
21u35 : NEDERLAND 2 
Kort geding (voor en'tegen een 
•stelling) 
20u40 : FRANKRIJK 1 
Mrs Miniver (speelfilm). 
14u : FRANKRIJK 2 
Daddy Longlegs ''met Fred Astai-
re en Leshe Caron) 
14ul5 : DUITSLAND 1 
Wandelen tusen de wilde dieren. 
2O11I5 : DUITSLAND 1 
De Kardinaal (film). 

Maandag 30 maart 
15u : BRUSSEL NED. 
Eendensoep (met de Marx-hio-
ihQTS ) 
20u25 : BRUSSEL NED. 
De kleine wereld van Don Camil-
lo (film). 
22u05 : BRUSSEL NED. 
De kleine Kozue en haar handjes 
(dokumentaire ) . 
21u20 : NEDERLAND 2 
Meeuwen (dokumentaii e). 
22ul0 : NEDERLAND 2 
Het restaurant (eenakter). 
15u : BRUSSEL FRANS 
he grand secret (dokumentaire 
over de aarde). 
20u30 : BRUSSEL FRANS 
Gala de l'union des artistes (amu-
zement). 
16u50 : FRANKRIJK 1 
Rio Grande (speelfilm). 

Dinsdag 31 maart 
20u25 : BRUSSEL NED. 
Tarahumara (dokumentav e over 
deze Indianen). 
21ul0 : NEDERLAND 1 
Voor de vuist weg (Willem Duys). 
21u40 : BRUSSEL FRANS 
Simenon recoit (een student uit 
de kontestatie) 
2Iu : FRANKRIJK 2 
L'Arlésienne (toneel naar Dau-
det). 
Woensdag 1 april 
21ul0 : BRUSSEL NED. 
Panorama 
21U.50 : BRUSSEL NED. 
De tunnel (tv-spel). 
20u35 : NEDERLAND 1 
The best man (film). 
22uI5 : NEDERLAND 1 
Persoonlijk (aktualiteit). 
21u : NEDERLAND 2 
Dit is het begin (reportage over 
« Oranje-Vrijstaat y>). 
20u30 : BRUSSEL FRANS 
Aujourd'hui (informatie). 
2Iu : DUITSLAND 2 
Eerste liefde (novelle van Toer-
genjev). 

Donderdag 2 april 
20u35 : NEDERLAND 1 
De dief privé (gesprek met een 
dief). 
20u20 : NEDERLAND 2 
Fobia (poolse animatiefilm). 
21ul5 : NEDERLAND 2 
Kwartiermuts en hoge hoed (do
kumentaire). 
22u30 : NEDERLAND 2 
Waren de goden kosmonauten ? 
22u30 : BRUSSEL FRANS 
The war lover (speelfilm). 

Vrijdag 3 april 
20u25 : BRUSSEL NED. 
Roze Kate (toneelspel). 
22u05 : BRUSSEL NED. 
Inspraak '70 : (seks en het jonge 
meisje). 
21u45 : NEDERLAND 1 
Hadimassa (satire). 
20u45 : NEDERLAND 2 
De laatste man (de doelverdedi-
ger). 
21u25 : NEDERLAND 2 
Farce majeure (satire). 
20u30 : BRUSSEL FRANS 
Le hos'su (toneelipel). 
21u30 : FRANKRIJK 2 
De Indianen van Yanomani (do
kumentaire). 
22u20 : DUITSLAND 1 
Küzer Prozess (film naar roman 
van Ashford). 

Over de Tarahumara-Indianen kunnen we dinsdag 31 maart om 20u 25 Brussel 
Ned een geromanceerde dokumentaire zien. 

GEZIEN 

KLEUR 

Het gonst weer van bedrijvigheid bij 
de t v Met de lente zijn heel wat men
sen wakker geschoten en fris en vrolijk 
aan de arbeid gegaan De eerste kleu
renopnamen voor een televiziespel zijn 
van stapel gelopen, het wordt een rea-
lizatie van Dré Poppe : « Terug van het 
front » en Tienerklanken werkt aan een 
muzikaal filmpje met The Pebbles Ho
pen op een kleurrijk rezultaat. 

RELAX 

Het gepaste ogenblik is aangebroken 
om bij de tv te gaan werken. 

In de studio's aan de schietbaan wordt 
op geen kosten gekeken. 

De foyers voor artiesten en machinis
ten worden in orde gebracht. Luxe, men
sen Voor ons niet gelaten maar de relax
zetels zijn heel erg verleidelijk. En er 
werd nu al zoveel geslapen bij ons om
roepbestel. Wakker blijven L dus de 
boodschap. 

ERIK... 

. . . van Godfried Bomans is een 
sprookje waar flink wat diepte in steekt. 
De leerlingen van een turnhoutse school 
hebben er een toneelvoorstelling van 
gebracht in een regie van de grote Mark 
Liebrecht. Tijdens de paasvakantie 
wordt dit stuk door de vlaamse tv in 
beeld gebracht. Godfried zelf komt ook 
even over om mee te wei ken. 

Afwachten. 

PATRONAAT 

Tegen bomen heb ik helemaal niets. 
Wel integendeel. Ook ik ben de mening 
toegedaan dat wij te weinig groen heb
ben en dat onze steden stinken. Wes
halve ik een operatie als Boom-e-rang 
van har te en uit volle borst toejuich. 

Maar het zogezegde ontspanningspro
gramma dat onze tv ons zaterdagavond 
aanbood was om te gillen. Als ik een 
boom was, liet ik mijn takken hangen 
van schaamte. De humor was helemaal 
zoek en de leuke nummertjes, ik hoop 
tenminste dat ze leuk bedoela waren, 
stonden op zo een ïaö^ peil.-' dat zelfs 
een patronaatsgroep van aankomende 
jongeren dat doorgaans beter doet. 

Het enige waardevolle in de^f uit
zending was het optreden van Delia 
Bossiers Het zou me niks verwonderen 
als wij later van dat meisje nog zouden 
horen. 

Pors.... 

Pol's broodies zt\n steeds ^'erse 
broodies met kwal i te i tsbeleg (mar 
f ino • krab - k ip - f i let améncain 

kaas) 
Voor uw feesten, bals Kermissen 

vergaderrngen 
Specialiteit : recepties feestmenu'» 

(koude schotel) 
Speciale voorwaarden vcx» 

V U afdel inger 
Pyckesiraal 39 2000 Antwerper 

Tel 03/38 04 36 
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Herman van Springel haalde alleen de 
aankomstlijn te St Genesius-Rode De 
Brabantse Pijl 1970 was ter bestem

ming ! 

FLINK WERK 

Het kleine maar dappere België heeft 
— pardon : had — nog twee voetbal
ploegen in strijd voor de europese be
ker der landskampioenen en der laar-
beurssteden, namelijk Standard vooi de 
eerste en Anderlecht voor de tweec'e 
Op dit ogenblik is nog enkel Anderler^v t̂ 
in koers, wjant de Luikenaars werden 
lewipftlSor*Leeds, door twee keer te 
verhezen met 1-0 Standard-verdient ech
ter alle lof, want het heeft zich meer 
dan kramgverdedigd tegen een sterker 

Ïlftal ITSfrtlient toegegeven Wat Andf>r-
echt betreft, het heeft in Newcastle °=n 

te Brussel verworven 2—O voorsor ng 
veilig kunnen stellen, door slechts met 
3—1 te verliezen Totaalstand over de 
twee wedstrijden was wel 3—3, m^nr 
omdat Anderlecht op verplaatsing k̂ n̂ 
scoren, en Newcastle niel, wonne^- rie 
Brusselaars het oleit. Zij mogen het nu 
in halve finale opnemen tegen Tnt'>r 
Milaan, ook geen katje om zonder hand
schoenen aan te pakken. 

TE BESCHEIDEN 

Er zijn zo van die sportfederaties 
waar ge zelden of nooit iets over hoort 
en die nochtans verdienen dat ze wat 
meer belangstelling zouden krijgten Ai 

vinden zij 't zelf misschien niet zo erg no
dig Eén van die federaties is de wan
delsportbond, voor de meeste van onze 
« sportliefhebbers » waarschijnlijk een 
volslagen onbekende Wij geloven dat 
die mensen een uitstekende sport pro
pageren en met de wandeltochten die 
ze inrichten over afstanden die schom
melen rond de dertig kilometer, zorgen 
voor ontspanning van de bovenste 
plank Zij bewifzen meteen dat fijne 
sport niet noodzakelijk moet steunen op 
voorbeelden van grrrote vedetten, en 
met afhankelijk is van grrrote installa
ties Wij hopen van harte dat de wan
delsportbond en met hem alle andere 
verenigingen van dezelfde aard, het 
sukses krijgen dat ze verdienen. 

TE VEEL CHICHI 

De berichten over de olimpische spe
len 1972 in Munchen beginnen steeds 
talrijker te worden. Ieder denkt er na
tuurlijk het zijne van. maar wij vinden 
dat men toch een beetje overdrijft met 
die olimpische spelen. De olimpische 
mensen, die zich zo graag beroepen op 
de woorden en ideeën en opvattingen 
van baron de Coubertin, willen blijk
baar maar niet inzien dat de reuze-
show die ze aan het monteren zijn, niets 
te maken heeft met wat de baron be
doelde en nog veel minder met wat de 
even graag geciteerd; Hellenen des
tijds in elkaar boksten. Niet alleen heb
ben wij bezwaar tegen de cirka 20 mil
jard franken die men er tegenaan gaat 
gooien — onverantwoord bedrag voor 
wat sportspektakel —, en tegen de ho
pen î î ichi die er verkocht worden ron
den de hostessen die men aan het op-

leren is — zilvere voor het ontvangen 
van de eregasten, groene voor de pers, 
gele voor het gewone publiek —, maar 
vooral tegen het feit dat in die reusach
tige kommerciéle onderneming de per
soonlijkheid van de deelnemer met 
meer aan zijn trekken komt. 

ALGEBRA 

Wie daar destijds vertelde dat het Ne
derlands niet geschikt is om er een on
derwerp van wetenschappelijke aard 
mee te benaderen, zal op de duur nog 
gelijk krijgen. Wij moeten hier name
lijk aan wetenschap doen en om dat te 
kunnen snappen moet ge Frans kennen. 
Een of andere doktoor heeft namelijk 
uitgeknobbeld dat de kans op sukses in 
sportaangelegenheden met een algebra
ïsche formule kan uitgedrukt worden. 
Deze namelijk : F = 3S + V = 3T. S 
stelt voor : souffle, souplesse, style 
( adem, lenigheid, stijl ), F is forme, T : 
technique, tactique, triomphe, V tenslot
te betekent vitesse ofte snelheid. Ge 
ziet, in het Nederlands « komt het niet 
uit ». Maar het een gezegd gelijk het an
der, die som zal ook in het Frans niet 
zo simpel zijn en wij peinzen dat de 
doktoor niet zolang zijn koppeken had 
moeten breken. Dergelijke formules kan 
hij van ons kadoo krijgen. 

ZORGEN 

Merckx schijnt ook wat zorgen te 
hebben. Niet zozeer omdat er ergens 
wat schijnt te haperen aan zijn kost
baar zitvlak, maar meer in verband met 
zijn programma van dit jaar. Hij zelf 

« Eer) testmatch » was het rezultaat van de wedstrijd Berchem-Daring van de 
'j'rdie hnale voor de beker van België. De uitslag 1-1 leverde niets op. 

schijnt er namelijk niets voor te vinden 
nog eens de ronde van Italië te rijden 
— hoewel wij veronderstellen dat hij 
hem_ zou willen winnen deze keer —, 
en zijn bazen zouden erop staan dat hij 
de Giro zou rijden. Ons laat de zaak 
tamelijk koud. Enerzijds delen wij niet 
het standpunt van een Varenne die 
vindt dat firmabazen zich zonder meer 
moeten neerleggen bij de voorkeur van 
de vedetten die ze in dienst hebben, en 
anderzijds kunnen we gemakkelijk aan
vaarden dat het niet is omdat Faema 
hem een dikke pree betaalt, dat Merckx 
moet bereid zijn om als een paljaske 
voor de heren van Faema te springen. 
Vooral omdat aan die Italiaanse ronden 
doorgaans een kwalijk geurtje vastzit. 
Maar kom, met de hulp van Zjang en 
Lomme komt het wel in orde. 

Zó won Daniël van Rijckegem voor 
Erik Leman de koers dwars door België 

weliswaar nipt, maar toch... 

GOEIE MANNEN 

Verleden zaterdag in Echo heeft meH 
kunnen zien dat de broers de Vlaminck 
een bezoek brachten aan een gehandi-
kapte dame en heeft men kunnen bo
teren dat die dame er de aandacht op 
vestigde dat heel wat renners goede 
maatjes zijn met gehandikapten. Welnu, 
dat is zo, en dat moet ook wel eens ge
zegd worden. Wij kennen persoonlijk 
ook een paar gehandikapten — kinde
ren dan — die regelmatig het bezoek 
krijgen van renners — topvedetten —, 
en daarenboven zeer dikwijls prachtige 
geschenken. De namen van die heren 
moeten hierbij niet gepubliceerd wor
den. Zij zouden het niet graag hebben 
en dat siert hen des te meer. Het is mis
schien maar één kleine kant van de ve
detten-status : een beetje plezier bezor
gen aan slecht bedeelden, maar het is 
'n belangrijke kant En meteen één van 
de sentimentele redenen waarom wij zo 
afkeurig zijn van alle praktijke- ge
richt op het uitbuiten van de renners. 
In tegenstelling met wat een lezer die 
niet kan lezen meent, hébben wij na
melijk niets tegen de renners. 

Ne geuze,charel 
Ge zoudt gezworen hebben dat er een donderwolk boven de Charel zijn 

toog hing, maar 't was de Morris maar. Viesgezind, het had geen naam 
Dat IS geen gezicht in een staminee en nonkel Georges vroeg dus • « Ham-
bras thuis, jong ' » 

Na de inleidende uitleg van « geen affeire mee », kwamen wij het te 
weten. « Hawel ja, deze morgen moest ons Carla vijf frank meenemen 
naar school, om een boom te planten. Was ik nu vies omdat « den basket » 
gisteren verloren heeft of wat, ik weet het zelf niet. Maar ik schoot uit 
dat WIJ maar werkende mensen zijn en dat wij verdomme met al die tru-
ten] niet meedoen en dat de « uffra » haar boom zelf kan betalen als zij 
die moet hebben Ons Carla vaart in een lelijke schreeuw en begint van 
haren tak te maken van « ik mag nooit-ni meedoen » en si en la. Ik word 
koleirig, ons Leen wordt koleirig, 't een woord brengt 't ander mee en 
tenslotte was ze daar weer zulle. Dat ik geld genoeg heb om naar die 
onnozele voetbal en basket en koers te dragen, maar geen vijf frank voor 
dat kind, en nog minder voor haar, die sukkel van een Leen. Met hun ge
zever, tedju ». 

«En heeft ze geen gelijk ? », aldus peinzend nonkel Georges. 
Dat heeft Morris hem eens rap geéksplikeerd. Of meneer dat teveel vond 

als hl) ene keer, hoorde gij dat, éne keer per week naar een sportwedstrijd 
ging ? Of is dat niks voor de kleine man ^ Moet die maar thuis in de hof 
zitten, misschien ? Is sport alleen voor rijke stinkers, gelijk vroeger ? 

« Dat IS allemaal dat niet », zei nonkel Georges, « maar het kost mis
schien te veel ? ». 

Hewel, het kostte tweehonderd frank per week Dertig frank verplaat
sing Tien frank voor een program. Vijfenzeventig knotsen entree. Tien 
f^<ink lotjes. V^jjftig frank voor een pintje voor en na En dan bleef er van 
Morris zijn tweehonderd frank pree nog genoeg over voor een illustratie 
en een sportgazet. 

« Dat is dan toch tienduizend frank per jaar, hé man », berekende nonkel 
Georges, « en ik geloof dat gij nog op de pronostiek speelt ook ». 

Ja verleden nar drieduizend frank verspeeld. Of « den ouwe » nu genoeg 
wist ? 

Enfin, het bleek dat Morris aan dat ene wekelijkse sportspektakéltje en 
pronostiekje ieder jaar een dikke maand loon besteedde. En of hij dan 
met vrouw en dochter al eens naar de Kempen of de zee ging ook ? « Zijde 
gij zot », voer Morris uit, « hoe zou ik dat allemaal betalen met mijn werk
manspree "> Een smal pintje af en toe hier bij de Charel, zie en dan is de 
kous meer dan af ». 

« Hawel, Morris », vond nonkel Georges, « als dat zo zit, dan heeft Leen 
meer dan gehjk dat ze reklameert. Dat is heel spijtig en dat zou niet mo
gen zijn, dat gij naar al die dinges die ge gaarne ziet niet naar toe kunt 
gaan zonder u zeer te doen. Gelijk dat voor mij spijtig is dat ik geen auto 
kan kopen of een appartement aan de zee. maar uw huishouden gaat voor, 
man, en die vijf frank voor de « uffra » haar boom en het plezier van uw 
kind en al eens een uitstapke met uw Leen, dat is allemaal veel belang
rijker dan heel die basket en koers. Ik weet niet hoe gij dat niet verstaat ». 

Wij hebben daar bij de Charel nog lang over gediskussieerd. want wij 
vonden het komiek dat de Morris ifi deze goede tijd niet naar de voetbal 
of de koers kon gaan als hij daar goesting voor had. En bij nader toezien 
moesten wij, allemaal werkende mensen, vaststellen dat wij allemaal in 
dezelfde situatie waren. Misschien had nonkel Georges het bij het rechte 
eind, toen hij zei « ge hebt gijlie al jaren uw best gedaan om van de sport 
een kommerce te helpen maken en gij hebt gijlie goed geholpen, want het 
is een kommerce. Ge zijt gijlie allemaal meer geletterd dan ik en ge weet 
gijlie dus beter dan ik dat kommerce betekent zijn marsjandies zo duur 
mogelijk te verkopen en de mensen vnjsmaken dat zij die mnrsjandies 
absoluut moeten kopen Hewel, staat daar nu niet te zagen dat ze zo duur 
geworden is dat ge ze niet meer kunt kopen. Ge moet zo varen. Maar als 
ge geen voetbalmatch kunt betalen, laat het dan Ge kunt dat gemakkelijk 
missen Doe gelijk ik en koop een pint bier, daar hebde nog wat van in 
uw lijf Geef mij ne geuze, Charel ». 
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ARBEIDERS 
BEDIENDEN 
ZELFSTANDIGEN 
DAGVERGOEDING 
VOOR 
ZELFSTANDIGEN EN 
LOONTREKKENDEN 

Bestendige 
sekretariaten : 
CENTRAAL SEKRETARIAAT : 

Kipdorp 50 Antwerpen 
TEL. 03/32.31.39 

32.73.05 
PROV. SEKRET. BRABANT 

Emiel Jacqmainlaan 124 
Brussel-TeL 02/19.08.64 

PROV. SEKRET. LIMBURG 
Zuivelmarkt 9 Hasselt. 

ROKERS 
Verkoop tegen 
fabrieksprijs : 

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

SIGARETTENTABAK : 

Lichte en halfzware : 160 !• 

Zware ; 170 F hel kgr. 

FLEUR DE ROtSIN : 
160 F het kgr. 

FRANCO 4.500 kgr. 

S c h r i j v e n : 

TORREKENS Gebroeders 
Tabakplanters-Fabrikan-
ten 
Wilderstraat 5 4 / 5 6 
9498 APPELTERRE 

HERMES 
SCH#©L 

Zuldlaan 54, Brussel 

Volledige 

secretariaatkursussen 

STENO- «n DACTYIOGRAFJE 

t in vier talen 

BOEKHOUDEN 

MODERNE TALEN 

HANDELSCORRESPONDENTIE 

ENZ. 
DAG- EN AVONDLESSEN 

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

DE school waar Vlamingen 
zich thuis voelen 

Inlljstingen 1 Herstelling van oude en i Specialiteit van 
Kunst vergulden I moderne schilderijen I etsen - reprodukties 
Kunst verzilveren | wassen van etsen j en schilderijen 

ENCADRA 

lef Van Hoof 

St facobsmarkt74 Anl-werioen - tel. 33.00.12 

Privaat : Uilendreef 4 , Hal le/Kempen - te l . 79.11.30 

TE KOOP TE OOSTDUINKERKE 
Residentie West-Over 

Opgetrokken in villasfljl temidden van mooie dui
nen en bestaande uit slechts 4 appartementen met 
volgende verdeling : 
Hall, woonkamer, geïnstall. keuken en badkamer, 
wc, 1 slaapkamer en GARAGE, (zonnekant) 

Inlichtingen ; 
Promotor WEST-LITTORAL 
Leopold I I laan 158, Oostduinkerke. 

D R I N K T 

SERVATY 
WIJN 

Duitse Moezelwijnen 
van prima kwal i te i t 

• 
ALLEEN-VERTEGENWOORDIGER 

Marcel OMBELETS 
Gitschotellei 207 
Borgerhout 
Tel. (03)21.00.16. 

* 

Vraagt overal onze 

SERVATYïWijnen 

ANTWERP 
PUBLIC 

RELATIONS 
Hof ter Schriecklaan 33 

BERCHEM - ANTWERPEN 

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

Publiciteitsagent voor 

« W l ) 
VLAAMS-NATIONAAL» 

TeL (03)30.48.99 

meester 
k l ee rmake r 

VERMEESCH 

STEENHOnWERSVBST 
ANTWERPEN 

Tel. 31.35.33 

NflfïR 
UW 

zo'VEEL BETER 

VEnMINDERINfi V O O H 
VU LEDEN 

Onze drukkerij zoekt 
BEGINNELING-LINOTIPIST 

w i j BIEDEN : goed loon - aangename werk
kring - 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 LabeaO 

de Ribaucourtstraat 7 
(nabij het Sint-Jansplein) 

SInt-Jans-Molenbeek - Brussel 8 
Telefoon (02)28.87 09 

Aanbouw-KEUKENS 

Specialist : H . D O X P-V.b.a. 
Carnotstraat 135, Antwerpen 

tel. 35.17.14 

Standaard en Maatwerk : Milm5-
Zeyher Keukens • Elektrische 

toestellen tegen 
groothandelsprijs 

Manége < VOLMOLEN » 
Opoeteren (L.) 

Paardenpension - Rijlessen » 
Wandelingen 

Resta u ra nt-Bar-Zwembad-
Camping. 

TEL. (011)648.34 

Tapijten CASPERS 
Mechanische en Perzische 
Tapijten - Vloerbekledingen 

Gentsestraal 6, AALST 
TeL (053)291.89 

AL AL KEUKENS GLASAL 
Fabrieken te Ramsdonck 

fel. 015/714.47 
Vochtbestand Vuurvast 

Matige prijs 
Voor West-Vlaanderen 

DE MEYER Walter 
Bruggestraat 136, Zwevezele 

feL 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 
r.V PELMAR 61 scherm, 

11.995 fr. i.p.v. 16.995 fr. 
Andere •np'-ker. arootste kortinc 

« PIET POT » 
Antwerpen's gezelligste 

Bierkelder 
Grote Pieter Potstraat 4 

(bij Suikerrul) 
Open vanaf 8 uur 's avor>ds 

Maandag en dinsdag gesloten 

Bezoek « Gasthot 
DE VEERMAN > 

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

Mosselen - Paling 
Uitbater - Jan Brugtnans 

3-2-68 

.'»m» 

EEN 

LEERVERGUNNING 
OF EEN 

RIJBEWIJS 
afgeleverd door een degelijke school, erkend door het ministerie van 

Verkeerswezen waarborgt 
Verkeersveiligheid 

De V.A.B.-
A U T O R I J S C H O L E N 

zijn leidinggevend 
Bevoegde lesgevers (teorie en praktijk) staan ter beschikking 

Om de veertien dagen vangt een leergang van tien uren 
over het verkeersreglement aan. 

Drie auto's met dubbele bediening voor de rijlessen. 
Inlichtingen : St-Jakobsmarkt 45-47 

2000 Antwerpen - Tel . (03)31.09.95 

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 
Cedjplomecrd opticiejia erkend door 

alle ziekcDfondsen 

XHRKSTKAAT 58, ANTWERPEN 

(jLet op tiet huisnummer I) 
Telefoon 35 86 62 

ALLE GLAZEN 
ALLE MONTUREN 

Voor kun Tas dit blid s 10 V« koitiot 

Het vlaams
nationaal 
lokaal 
bij uitstek 

ODAL 
Uitbater : 

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

Dinsdag gesloten 



Is het hun klassieke lamlendigheid 
of zijn de meeste vlaamse kranten in een 
stilzwijgend komplot betrokken ? Dik 
werd in de verf gezet dat de vlaamse 
liberalen zich verzetten tegen de brus-
selse hondsdollen. Amper werd vermeld 
dat zij mee zonder pruttelen de anti-
vlaamse grendels hebben goedgekeurd. 
Daarmee had elke krant een kommunau-
tair vooisje om hoofdartikels te plegen. 

En ook Pasen zal de amnestiezwaluw 
nog niet brengen want aan het staartje 
van onze persspiegel fladdert nog steeds 
een patriottengier, die zelfs zijn klau
wen slaat in Pater Stracke. 

GAZET VAN ANTWERPEN 

Graag uitzondering voor dit blad. Ach
ter alle holle P.V.V. - frasen boort De 
Witte door naar de kern van de zaak. 
Minister spelen en het unitarisme behou
den dat is wat alle P.V.V. - ers bindt 
onder leiding van grijze eminentie Van-
audenhove. 

«De redenering van de liberale lei
ders is de tans uitgesproken verzuch
ting om via de grondwetsherziening een 
drieledige regering onmisbaar te maken. 
De « kommunautaire problemen » inte
resseren hen minder dan ministerporte
feuilles. 

» Om die reden zijn ze nu ineens voor 
zoveel mogelijk grendels, ook op de be
grotingen. Want als men dit stelsel aan
vaard, kan er eigenlijk nooit meer een 
regeririg 'geyórmd worden zonder (Je 
liberalen. Zoniet haalt die regering im
mers 't verhoogde grendelkworum niet. 

» Vanaudenhove, npg steeds de,grote 
baaf 'aChter de schermen, liet verstaan 
dat de P.V.V. nu een waardige gespreks
partner (sic) is geworden en dat de re
gering met de grondwetsherziening 
vooruit kan. Op voorwaarde dat alleen 
met de liberale oppozitie gepraat wordt, 
en met geen andere oppozitiepartij. 

» Meteen gaf Vanaudenhove een ant
woord op de vraag die wij al sinds jaren 
stellen : als men de liberalen erbij neemt, 
haalt men een 2/3-meerderheid. Goed 
maar om wat mee te doen ? Nu is dat 
duidel i jk: om via permanente rege
ringsdeelname vanwege liberalen en die 
grendels te beletten dat het ooit tot een 
diepgaande grondwetsherziening komt. 
Om alles zoveel mogelijk unitair te hou
den, zonder autonomie voor de gewesten. 
En om dank zij die grendels ook nog de 
numerieke meerderheid van Vlaanderen 
af te breken ». 

HET VOLK 

Eén hoop blijft er nog dat het super-
dolle gedoe van Brusselaars en hen in
volgende Walen het hele Ey.skens-paasei 
zal doen rotten eer het uitgebroed raakt. 
Dat is tenminste onze hoop. 

« Deze stemmingen over het probleem 
Brussel hebben de vlaams-franse tegen
stelling in de P.V.V. bevestigd. 

»De laatste streng « unitaire » partij 
is feitelijk in taaivleugels gesplitst. 

» Afgezien van dit nadelig gevolg voor 
de eenheid van de parti j , heeft de rezo-
lutie-Brussel geen enkele praktische be
tekenis. Voor de parlementsleden van 
de P.V.V. is het geen bindende beslis
sing en politiek is het waals-brusselse 
voorstel niet haalbaar. De meeste vlaam
se liberale parlementsleden hebben trou
wens onmiddellijk na het kongres een 
verklaring gepubliceerd waarin zij de 
betwiste kongresrezolutie gewoon over
boord werpen en opnieuw het vlaams 
standpunt inzake Brussel onderschrij
ven. 

>̂ De triomfkreten die de hh. Demuy-
ter. Mundeleer, Risopoulus en hun brus-
selse supporters tans slaken, zouden van 
korte duur kunnen zijn. Zij hebben de 
tegenstanders alleen maar kwaad ge
maakt en daarom zullen zij uiteindelijk 
de verliezers worden » 

HET LAATSTE NIEUWS 

Dinsdag kwam Pierlala Pierson al een 
flinke trap geven tegen het Eyskensei. 
De barst vormde zich weer opnieuw vol

gens waals-brusselse bondgenootschap
pen in de kommisie van de grondwets
herziening. 

Er zal weer erg slijmerig moeten ge
daan worden om de barst te lijmen. 

« De Volksuniefraktie van de Senaat 
was er dinsdagnamiddag reeds als de 
kippen bij om de gang van zaken in de 
senaatskommissie te hekelen. Door de 
aanvaarding van het amendement-Pier-
son is de grondwettelijke afbakening 
van het brussels taalgebied weggevallen. 

» De regering is over deze kwestie ver
deeld. Haar zogenaamd unaniem ak
koord is onbestaande. Aldus de Volksu-
nie-fraktie. 

» Dit was ook het oordeel van de li
beralen, die wij dinsdagavond konden 
bereiken. 

» De h. Vanderpoorten zei ons : « het 
regeringsakkoord is op niets gesteund. 
Minister Terwagne en de waalse socia
listen trekken nu aan hetzelfde zeel als 
de brusselse socialisten ». 

» Dit incident wijst in ieder geval op 
de broosheid van het regeringsakkoord. 

» In openbare vergadering van de Se
naat heeft het amendement van de h. 
Pierson weinig kans. Maar het is vol
strekt niet zeker, dat de andere stelling 
gesteund zal worden door de hele meer
derheid. Als de regeringsmeerderheid 
en de regering zelf verdeeld stemmen 
kunnen de pozitieve houding en de aan
breng van oppozitiestemmen weinig 
baat brengen ». 

HET BELANG VAN LIMBURG 

Ergens moet Eyskens zich toch als een 
Messiasfiguur zien. De paasdatum speelt 
bij hem altijd een obsederende rol. Vo
rig jaar was het zo, dit jaar weer. Daar
enboven heeft hij wel de eigenschap, 
spekulerend op het korte geheugen in 
de belgische politiek, telkens uit zijn 
politiek graf te verrijzen zowel na de 
koningskwestie, als na de eenheidswet-
6takingen. 

« Het gestelde objektief : vóór Pasen 
een beslissing afdwingen in de senaats
kommissie, en vóór het zomerreces de 
beide Kamers laten uitspraak doen over 
de grondwettelijke teksten. 

» Om de zaken te bespoedigen, zal de 
grondwetskommissie van de Senaat drie 
volle dagen zonder onderbreking verga
deren. Bij het einde van de week zal 
kunnen vastgesteld worden of er hoop 
bestaat binnen de gestelde tijd klaar te 
komen. 

» Waarom dringt de regering zo krach
tig aan ? Op de allereerste plaats voelt 
elkeen aan, dat met het verloop van de 
tijd, het regeringsvergelijk sterker 
wordt aangevochten, inzonderheid door 
Brussel. In tweede instantie moet de 
herziening klaar komen voor de e.k. ge
meenteraadsverkiezingen, want anders 
worden deze verkiezingen te Brussel 
omgebogen naar een referendum vóór 
of tegen het regeringsvergelijk. 

» In het hele land is t rouwens een al
gemene vermoeidheid waar te nemen. 
Ermee gedaan maken, zegt elkeen, te 
meer daar een globaal vergelijk tot 
stand gekomen is, dat elkeen moet be
vredigen, behoudens natuurli jk de taai-
extremistische groepen in het hele land, 
die teren op het voortbestaan van de 
kommunautaire spanningen ». 

HET FINANCIËLE DAGBLAD 

Deze nederlandse krant heeft gewoon
lijk een erg nuchtere kijk op de toestan
den bij de « zuiderbuur », waar men nog 
altijd niet de politieke moed heeft om 
eindelijk eens door te denken naar de 
enige oplossing : het federalisme. 

« BLj gebrek aan moed zijn de bel
gische leiders voorbij gegaan aan de mo
gelijkheid van een chirurgische ingreep 
en is ter bestrijding van de kwaal de 
keuze gevallen op een lange kuur. Het 
parlement heeft onmiddellijk besloten 
tot het instellen van een parlementaire 
kommissie waarin nu weer precies de
zelfde door alle wateren gewassen per
sonen zitten, die in de afgelopen tien 
jaren al in een dozijn extra-parlemen
taire kommissies van dezelfde strekking 
en doelstelling zetelden. Dat bevordert 
het onderling begrijpen, maar wakker t 
ook het betreden van de oude uitgesle
ten geschilpaden aan. 

» Eyskens' voorstel is geslepen, maar 
dat geschiedde niet op de steen der wij
zen. Men kan er alle kanten mee op. 

» De Vlamingen zijn op het moment 
op de eerste plaats toch genoegzaam ge-
talsterk om zich eindelijk los te maken 
van het Frans sprekende protektoraat 
en in federaal verband een zelfstandig
heid op te eisen. De Walen zien daar 
ook wel heil in, maar willen hun eigen 
minderheid wel tot in eeuwigheid wet
telijk beschermd zien. Vandaar onder 
meer ook de in Eyskens' voorstel voor
ziene pari taire vertegenwoordiging van 
Frans en Nederlands sprekende minis
ters in de regering, alhoewel dat in te
genspraak is met de realiteit van de 
verhoudingen die ten naaste bij 60 % 
Vlamingen, 30 % Walen en 10 % Brusse
laars aanwijzen. En van die 960.000 
Brusselaars zou dan weer ongeveer 25 % 
Vlaams sprekend zijn ». 

HET STRIJDERSBLAD 

Kerstmis kon hen niet vertederen, 
ook de Paastijd doet dit soort gieren 
geen ogenblik tot inkeer komen. Me
neer Pollet van de Bond der goede Bel
gen zet zelfs nog eens zijn klauwen in 
de nagedachtenis van Pa ter Stracke en 
Callewaert om te tonen dat « de inci-
vieken » nog altijd niet tot inkeer zijn 
gekomen, en dat er nooit amnestie mag 
komen. 

« De recente incidenten te Stekene, 
de vergaderingen van de S.S.-mannen 
te Antwerpen, de hulde die gebracht 
werd aan Pater Stracke die met praal 
in het erepark te Antwerpen begraven 
werd (Gazet van Antwerpen 22-2-1970) 
de Pa te r Calleawaert-herdi^nking te 
Gent 5 jaar na zijn overlijden waarbij 
de burgemeester van Deurle Oe Pesse-
roey — zijn celgenoot — het woerd 
voerde, bewijzen ten volle dat in plaats 
van tot inkeer te komen de incivieken 
of hun zonen met den dag driester wor
den naarmate ze vaststellen dat in dit 
land alles geoorloofd is onder voor
wendsel dat de Grondwet de vrijheid 
van opinie en de vrijheid van betoging 
waarborgt. 

» Men verwar t stelselmatig 2 begrip
pen : de vrijheid en de ongebondenheid. 

» Ik weet dat ik naar aanleiding van 
dit artikel 4 of 5 brieven zal ontvangen 

Groepen en maatschappijen 
allerhande I I I 

Speciaal voor U bedacht. 
IEDER DORTMUNDER 

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

INTERESSANT 
Avondmaal op vrijdag, 

zaterdag of zondagavond 
in een gezellige sfeer. 

Nadien krijgt U gratis gedu
rende 5 uur een der beste 

Oberbayern orkesten 
Middag, en avondmaal tn groep 
gezellig, fijn, goed en goedkoop. 

Oe grote spectalltelten zi|n : Ochten-
schwanzsuppe - Hongaarse goelasj -
Eisbein mit Sauerkraut - Kip aan hef 
spit - Krachtvleesschotei, beter dan In 

Duitsland. 

Inlichtingen ter plaatse 
THIER BRAU HOF 

Leuven - Tel. (016)46311 

THIER BRAU HOF 
Hulste - Tel, ( 0 5 6 ) 7 1 5 3 6 

THIER BRAU HOF 
Antwerpen - Tel. ( 0 3 ) 3 1 2 0 3 7 

DE KLAROEN 
Aalst - Tel. (053)22853 

THIER BRAU HOF 
Nieuwbrugstr. 28, Brussel 1 

Tel. (02)18.74.89 

van verzuurde incivieken die mij zul
len schrijven « dat het een schande is 
niet te vergeven » die beroep zullen 
doen op mijn kristelijk geweten. Ik ant
woord hen op voorhand dat zij hun 
slechte zaak niet op dit ten-ein moeten 
plaatsen, want dat vergiffenis slechts 
kan gegeven worden mits een volmaakt 
of een onvolmaakt berouw, dat niet be
staat en mits het vast voornemen van 
niet meer te zondigen, hetgeen nog min
der bestaat. 

» Dat deze gemaskerde teologen maar 
liever hun mond houden ! 

» Maar er zullen duizenden en nog 
duizenden lezers zijn, die niet naar de 
pen zullen grijpen en die stilzwijgend 
zullen mompelen : « De gezagdragers 
hebben nu reeds genoeg aan de incivie
ken toegegeven. Ze zijn er niet voor be
loond geweest. De maat is vol ! ». 

BECO 
levering 

BECO 

BECO^ 

p.v.b.a. BECO, 
Tel. 

van gas- en 

Benzinestations 
verwacht ook Uw 

Krijgsbaan 236 

: (03)52.81.73-

BECO 
stookolie ! 

BECO 
? 
• 

bestelling ! 

, ZWIjNDRECHT 

32.02.10 

DOSFELINSTITUUT 
MEDEDELINGEN 

Dosfelinstituut v.z.w. 
Politiek vormingsinsti tuut 
erkende instelling voor volksop
voeding 
Tribunestraat 14, 1000 Brussel 
Vijfde collquium 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 kollektieve 
arbeidsverhoudingen » door drs R. 
Nieuwdorp, assistent aan het insti
tuu t voor arbeidsrecht. 
Diskussie en debat tot 12u30. 
Pauze - Middagmaal 
14u3() : Paneel. 
Specialisten met verschillende 
socio-ekonomische en politieke op
vatt ingen 
— toelichting van s tandpunten 
— diskussie paneel-zaal met prof. 
M. Stroobant, docent V.U.B, stand
punt werknemers (een socialis
tisch s tandpunt) ; kamerl id H. 
Schiltz, s tandpunt van de parle
mentair ; dr. jur. K. Vanden Bos
sche, s tandpunt van de onderne
mer en dr. M. Clicquet, s tandpunt 
manager. 
Einde rond 17u30. 
PRACTICA : 
• Deelneming : 
middagmaal, koffie en sillabus 
inkluzief 250 fr, s tudenten en Vujo 
175 fr. 

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

Uitsluitend op het Dosfelinsti
tuu t (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. 



bewegi 

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 Orkeny. 
Lokatie : iedere dag telefonisch 
bij de arr. sekr. mej. Dujardin, 
tel. 55.37.67. 

Antwerpen (stad) 

ABONNEMENTENSLAG 
Voor onze afdeling nog niet 

gedaan. Weer nieuwe waarde
bons lopen binnen. 

KOLPORTAGE 
Met radiowagen doorheen 

luchtbal op zondag 19 april. Bij
eenkomst hoek Manchesterlaan 
en Noorderlaan om 10 u. 

SEKRETARLAAT 
Open alle werkdagen van 9.30 

u. tot 16.30 u. Donderdags tot 
19 u. Zaterdag en zondag geslo
ten. Tel. 36.84.65. 

TE KOOP : 
Op het sekretariaat allerlei 

soorten vlaamse kentekens, en 
partijuitgaven onder brochure
vorm. 

Er kan ook dagelijks inzage 
genomen worden van het bul-
letijn van vragen en antwoor
den der kamerleden en senato
ren. Ook het beknopt kamer-
en senaatverslag is ter inzage. 
DIENSTBETOON 

Op het sekretariaat tijdens de 
openingsuren. Voor sociale za
ken zo mogelijk op woensdag
namiddag rond 13 u. 

Dr. BALLET 
Wie beroep wenst te doen op 

de tussenkomst van senator 
Ballet, kan zich eveneens aan
bieden op het sekretariaat, ie
dere woensdag rond 13 u. 

Borgerhout 
K.N.S.-AVOND 

Dinsdag 31 maart heeft de 
jaarlijkse voorstelling plaats in 
de K.N.S. ten voordele van on
ze strijdkas. 

Onmiddellijk plaatsbewijzen 
aan te vragen bij mej. Dujar
din, tel. 55.37.67. 
IEDER PLANT 
ZIJN BOOM 

Onze gemeente bleef niet ten 
achter. Op pleinen en straten 
werden honderden bomen ge
plant en de kwijnende door 
jonge vervangen. 

Ook het te Boelaerpark kreeg 
een flinke beurt. 

Om dat alles meer luister bij 
te zetten werden er op vele 
plaatsen officiële plantingen 
gehouden. Stipt te half drie to
gen burgemeester, schepenen 
en raadslieden aan het werk. 
Op het Moorkensplein werd er 
namens iedere partij een boom 
geplant en voor ons viel dit ge
noegen te beurt aan de vriend 
Bert Verbeelen. 

Via het oude gedeelte kwa
men wij aan de nieuwe wijken, 
waar de muziekkapel van een 
jeugdgroep nog meer luister 
bijzette. Aan enkele huizen aan 
het Kardinaal Cardijnplein 
klauwde de « Leeuw ». De om
geving van deze wijk en het 
park werd te voet aangepakt. 
Het tehuis voor Ouden van Da
gen werd niet vergeten en net 
voor de woning van schepen 

Dillen werd door deze een mei
doorn geplaatst. Ook Frans 
Dirks wist met de spade om te 
gaan. De simbolische plantin
gen in het te Boelaerpark kre
gen onder een grote toeloop een 
frisse noot door het optreden 
van de kinderen uit de Lagere 
Meisjes- en kleuterschool. Alles 
eindigde met een verfrissend 
glaasje. 

KOLPORTAGE 
Onze speciale kolportage 

loonde de moeite, immers met 
een gemiddelde dat hoger lag 
dan 30 % van de bezochte huis
gezinnen kunnen wij van een 
groot sukses spreken. 

Een speciaal woordje van 
dank aan de vriend Pauwels 
uit Antwerpen. 

Volgende kolportage op zon
dag 5 april. Bijeenkomst te 
kwart voor tien aan de Karel 
De Preterlei en Gitschotellei. 

GELUKWENSEN 
De heer en mevrouw Frans 

Bauweraerts - Van Genechten 
vierden zaterdag hun gouden 
bruiloft. Nog vele jaren namens 
al onze leden ! 

HUWELIJK 
Zaterdag a.s. 4 april treedt 

mej. Marleen Verbeelen, doch
ter van onze vrienden Gerard 
Verbeelen-Vogels (tevens nicht
je van Bert) in het huwelijk 
met de hr. Luc. De Prêtre. 

De huwelijksinzegening heeft 
plaats te 11 uur in de St. Xave-
riuskerk, CoUegelaan. Gelegen-
heidsadres : Salons Van Veld
hoven, Peter Benoitstraat 42 te 
Antwerpen 2000. 

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. 
Daa;- kan men ook inschrijven 
voor het Vlaams Nationaal 
Zangfeest 

DR.BORMÖ 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. 

Boechout 
TWEEDE V.U.-DANSFEEST 

Op 11 april 1970 te 20 uur in 
het Gildenhuis St. Bavo (ach
ter de kerk) te Boechout, twee
de dansfeest. 

Orkest « Sunset Club ». In
kom 40 fr. 

Edegem 
JONGERENINSPRAAK 

Op 3 april om 20.15 uur gaat 
in «f De Basiliek », Hovestraat, 
een inspraakavond door met 
Hugo Schiltz. Hierop werden 
alle jongeren van Edegem uit
genodigd. Vanzelfsprekend wor
den de leden daar zeker ver
wacht ! 

LEDENSLAG 
Eerlang zullen onze kaderle

den de leden bezoeken om de 
voorlopige lidmaatschapskaar-
ten op te halen. Stel hen niet 
teleur en werf vlug een lid ! 

VERKIEZINGSFONDS 
Na Pasen starten wij met de 

omhaling voor ons verkiezings

fonds. Er zullen kaarten aange
boden worden die toegang ver
lenen tot het overwinningsdans
feest van eind oktober a.s. ! 

KONTAKTBLAD 
De hoofdredakteur E. Claes-

sens vraagt artikelschrijvers en 
medewerkers ! Zich melden : 
J. De Roorestraat 95. 

KIESFONDS 
Ons lid Jos Claeys heeft in 

het raam van de verkiezingen 
op eigen initiatief de boekjes 
verkocht over het leven van dr. 
Borms. De integrale opbrengst 
van deze boekjes schonk hij 
aan het verkiezingsfonds van 
de afdeling. Een hartelijk pro
ficiat, en dank voor de acht
honderd frank. Wie neemt het 
volgende initiatief ? 

Kessel 
JAARLIJKS BAL 

Het jaarlijks bal werd een 
nooit geziene meevaller. Onze 
gemeente telt 5.000 inwoners. 
Ruim 700 aanwezigen zorgden 
er voor dat de zaal overvol was. 
Het bestuur en vooral de heer 
en mevrouw Van den Bergh 
haalde alle eer van zijn werk. 
Ook onze beide senatoren Joris-
sen en Bouwens waren aanwe
zig en zelfs de burgemeester 
kwam een kijkje nemen. 

Kontich 
LEDENVERGADERING 

Alle V.U.-leden en simpati-
santen worden uitgenodigd op 
onze algemene ledenvergade
ring op vrijdag 3 april a.s. te 
20 u. in ons lokaal « Alcazar », 
Mechelsesteenweg 22. Onder
werp : onze gemeentelijke poli
tiek in verleden en toekomst. 

Vrij debat. 

OVERLLFDEN 
Zondag 15 maart overleed on-

wacht op 73-jarige ouderdom 
mevrouw wed. Jansen - Heyli-
gen Maria Lintsesteenweg 17, 
moeder van onze afdelingsse-
kretaris Rik Jansen. Onze op
rechte deelneming. 

Merksem 
HET BAL 

Het Groeningherbal op zater
dag 7 maart was weer een ech
te vlaamse avond met zeer veel 
bijval. 

Prachtige muziek, veel volk, 
veel jeugd en veel animo. 

Veel aantrek en sukses had
den de dames Geelen en Wil-
lekens die gezorgd hadden voor 
een bar. 

Aan alle bezoekers onder wie 
senator Roossen en volksverte
genwoordiger Matthijssens on
ze dank. 

KREA2000 
Voor jongeren. Al onze jon

geren van beider kunne wor
den verzocht zich in verbinding 
te stellen met deze jongerenge-
meenschap. 

Inlichtingen bij de voorzitter 
André Rammeloo, Roederdelft 
10 tel. 45.35.56 of donderdag
avond in Tijl, vanaf 20 uur. 

WITTEBROOD 
Maandag, 30 maart treedt ons 

lid Marcel Geens in het huwe
lijk met Godelieve Beckers. De 
huwelijksinzegening zal plaats 
hebben in de kerk van St. Jan 
te Borgerhout om 11 uur. 

Aan het bruidspaar en de fa
milie onze hartelijke geluk
wensen. 

Mortsel 
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 tv. 20 u. 

het tweede V.U.-bal van afde
ling Boechout doorgaat in het 
«Gildenhuis» (a/d kerk). 

Kaarten te bestellen bij Wim 
Claessens, Liersesteenweg 197 
Mortsel (teL 55.33.09). 

Turnhout (arr .) 

ARR. BAL 
Donderdag 30 april 1970 te 

Ï0u30, arrondissementeel bal 
Tan de Volksunie. Orkest Stan 
Philips. Gemeentelijke feest
zaal, Stationstraat Geel. 

Walem 

GESLAAGD BAL 

De afdeling St Katelijne-Wa
ver waaronder ook O.L. Vrouw-
Waver en Walem vallen, beleg
de te Walem (1800 inwoners) 
een bal. De opkomst lag boven 
de verwachting : een eivoUe 
zaal en... veel stemming. 

Naast het volledig afdelings
bestuur mocht ook senator Jo-
rissen bij de aanwezigen be
groet worden. 

ONMISBAAR VOOR EEN 
UP-TO-DATE VLAMING 

DE NAAMSTEMPEL IN lUXE-ETUI 
met ingebouwd stempelkussen. 
Uniek I U neemt hem overal 
mee ! Elegante u i tvoer ing in 
tv/ee k leuren. Prijs : 299 f r . be
taalbaar aan postbode ( + 28 f r . 
rembourskosten). 
Stuur ons deze advertent ie met 
de tekst voor u w stempel. Niet 
tevreden : ge ld terug I 
l eve r i ng binnen, de week. ( I n 
d ien U vooraf check zendt ter 
betal ing : slechts 299 f r . ) 
A.V.D. BROECK - V.U.dt. 
Neerstraat 27 Hamme - 9160 
tel . 052/47924. 

T. van Overstraeten 
Hoofdredakteur 

Alle briefwisseling voor 
redaktie naar : 
Rotatyp, Sylvatn Dupulslaan 
110 - 1070 Brussel - Tel. : 
23.11.98 

Beheer ; 
Voldersstraai 7 1 , 1000 Brussel 

Tel. (02)125.160. 
AMa klachten voor niet ontvan
gen van blad op d i t adres. 
Jaarabonnement ; 300 f r . 
Half jaarl i jks : 170 f r . 
Driemaandel i jks : 95 f r . 
Abonnement bui ten land t 

480 fr. 
Steunabonnemenf 820 f r . 

(m in imum) 
Losse nummers : 8 f r 
A l le stort ingen voor het b lad 
op postrekening : 1711.39, 
c W i j s Vlaams-nationaal week
b lad . 

Verantw. ui tgever Mr . F. Var 
der Eist, Beizegemstraal 20. 

1120 Brussel 

Westerio (Kanton) 
KOLPORTAGE 
Kolportagetochten in de maand 
april : Oevèl op 5 april. Eind
hout op 19 april. Bijeenkomst 
telkens te 10 u. stipt aan de 
kerk. 

zoekertjes 
Bediende, 21 jaar, lager middelbaar 
handel en één hoger, zoekt passen
de betrekking Mechelen, Brussel of 
An twerpen . Schr. sen. Jorissen, 
Astr id laan 80, Mechelen, te lefoon : 
015/199.94. T 49 

Knappe intel lektuele dame, 38, met 
dochtert je van 12 uit Noord Bra
bant (Neder land) , e igen wagen , 
zoekt kontakt met vlaamse heer, 
zel fde mi l ieu voor ev. huwel i j k . 
Ernstig. Schr. kant. blad onder T 48 

Jongeman, 24 j . brevet helper Ro
de Kruis, zoekt werk in ziekenhuis 
of fabr iek. Schr. of bel len sen Jo
rissen, Astr idlaan 80, Mechelen, te l . 
015/199.94. T 47 

Arbeider 43 j . zoekt betrekking als 
magazijnier in het Antwerpse Schr. 
of bel len sen. Jorissen, Astr id laan 
80, Mechelen, te l . 015/199 94 T 46 

Jongeman, 26 j . , d ip loma A3 (meu 
belmaker) 2 j . beknopte humaniora, 
zkt betrekking als magazijnier Kon-
takt met sen Bouwens, Eeuwfeest-
laan 163, Lier tel 03 /70 115? T 45 

Man - 26 jaar - kan autor i jden -
zoekt plaats als magazljnier of der
gel i jk . Kontakt sen Bouwens, 
Eeuwfeestlaan 163 Lier te lefoon : 
03-70.11.52 T 42 

21-jarige hulp-boekhoudster, 3 jaar 
prakt, en ervar ing zoekt passende 
betrekk ing In antwerpse agglom -
Schri jven blad onder letter 1 41 

Man , Nederlands, Frans, Engels en 
Duits, franse steno, knap i r opstel
en vertaalwerk en geschikt voor a l 
gemeen kantoorwerk (geen boek
houd ing) zoekt passende betrek
k ing In het Brusselse, Mecheier of 
An twe rpen Schr bur blad ' 35 

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

T 50 

Parti j l id 61 jaar - onverwachts zon
der Isetrekking (hu id ig kontrakt e i n 
d ig t op 30 jun i e.k.) stevige notit ies 
Engels en Duits, steno- en t ipewerk 
en met een algemene kennis van 
kantoorwerk (behalve boekhou
d i n g ) , zoekt passende betrekking 
als kantoorbediende, bij voorkeur 
als tweeta l ig korrespondent Kon
takt via senator M. van Haegendo-
ren, Guido Gezellelaan 63 • 3030 
Heverlee (tel 016/245.45) T 55 

Bij sterfgeval , te koop, tegen halve 
pr i js, prachtige n ieuwe kampeer-
tent, bungalow, met twee slaap-
ru imten, slechts eenmaal gediend. 
Te bevragen Volkstuinlei 19 Merk 
sem. Inl icht ingen per telefoon op 
(03)45.57.77, T 54 

Te huur - Eén plaats in pr ive-cam-
p ing voor caravan - Gans het jaar 
in du inen bi j Hoge Blekker - 100 m2 
- W.C. - water - elektr ici teit 220 V. 
Inl icht ingen : tel . (059)73 603 of 
Oepoorter - Epsomlaan 38 8402 
Stene. T 56 

C H I N C H I L L A 
EMPIRE 

Goede bi jverdienste min 8 0 % 
winst - Vraag dokumentat ie 

POSTBUS 275 • 9000 GENT 

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

VIA "GROEP DE BONOT" 
Coremansstraaf 22. Berchem'Antwerpen 

Telefoon t 03^30 18 85 



Brabant 

Brussel (arr.) 
VLAANDEREN LAAT 
BRUSSEL NIET LOS 

Wie helpt ons van op het 
thuisfront? Hebt u vlaamse 
verwanten of kennissen te 
Brussel, geef ons dan hun 

é;<adres V.U. Brussel. Pletinckx-
st raat 38 te 1000 Prussel Wij la
ten ze wel weten, dat ze ook te 
Brussel bij de gemeenteraads-
verkiezinger voor de Volks-

' unie kunnen stemmen 
MAATSCHAPPELIJK 
DIENSTBETOON 

Zitdagen : elke dinsdag van 
l<i tot 21 uur en elke zaterdag 
van 15 tot 17 uur in «Uilen
spiegel », Pletinckxstraat, 38 
Brussel. (Nabij de Beurs). Tel : 
12.13.74 
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.D.F, en konsoorten uit Brus
sel op PCR 8654.50 van de 
Volksunie Brussel te Brussel 
met vermelding : Randgemeen
ten Vlaams. 
KANTONNALE 
VEEGADERINGEK 

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

Maak van de paasperiode ge
bruik om een laatste grote in
spanning te verrichten in ver
band met de leden- en abonne-

" mentenwerving, om aldus de 
laatste stoot te geven tot he t 
definitief bereiken van de op-

^ gelegde streefnormen. 
' E I G E N AFDELING 
TE STROMBEEK-BEVER 

Eindelijk werd in deze grens
gemeente aan de brusselse ag
glomeratie een apparte Volks
unie-afdeling opgericht. Dit ge
beurde onder de impuls van de 
afdeling Grimbergen, die bij 
monde van nationaal onder
voorzitter Johan Laeremans de
ze nieuwe afdeling boven de 
doopvont hield. Voor er tot de 
verkiezing van het bestuur 
werd overgegaan, luisterde het 
talrijk aanwezige publiek, af
komstig zowel van Strombeek-
Bever als van de omliggende 
gemeenten, met grote belang
stelling naar een korte inlei
ding van provinciaal raadslid 
Paul Peeters en naar een toe
spraak van senator Wim Joris-
sen, nationaal sekretaris, die 
reeds na de eerste woorden het 
entoeziasme in de zaal bracht. 
Nadien werd onder leiding van 
arr. sekretaris Frans Adang een 
afdelingsbestuur verkozen. 

Bij handgeklap werden me
vrouw Jannes en mevrouw De-
wyspelaere respektievelijk 
voorzitster en sekretaresse ver
kozen. De overige funkties 
werden verdeeld als volgt : on
dervoorzitter : Miei Verstrae-
ten ; propaganda : Marcel de 
Coster ; en financiën : Etienne 
Schepens. Adres sekretariaat : 
Ringlaan 14, te Strombeek-Be-
ver Tel mevr. Jannes : 79.45.03. 
Tot slot lichtte volksvertegen
woordiger Vik Anciaux kort 
het belang van de afdelings
werking voor de parti j toe. 
NIEUW 
AFDELINGSBESTUUR 
TE VILVOORDE 

Onder toezicht van arr. sekre
taris Frans Adang verkoos de 
afdeling Vilvoorde een nieuw 
afdelingsbestuur. Voorzitter : 
Tuur Jonckers ; ondervoorzit
ter : Karl Van Hespen ; sekre
taris : Maurits Van der Meu-
len ; propaganda : Casaer ; fi
nanciën : Herman Stas ; orga-
nizatie : J. Van Vlasselaer ; so
ciaal dienstbetoon en vrouwen-
aktie : mevr. Loncke en kontak
ten met de kulturele verenigin
gen : Constant Stas. Voordien 
handelde volksvertegenwoordi
ger Eugeen De Facq voor de 

talrijk aanwezige leden over 
het s tandpunt van de part i j ten 
opzichte van de gemeenteraads
verkiezingen. Tot slot handelde 
volksvertegenwoordiger Vik 
Anciaux over het belang van de 
afdelingswerking en de onder
linge taken in het bestuur. De 
herkozen voorzitter sloot dan 
de vergadering. 
ARR. RAAD 

De eerstvolgende gewone arr. 
raad zal plaats hebben op za
terdag 30 mei 1970 in het lokaal 
« Waltra » bij Stan Philips, Ar-
duinkaai te Brussel (naast 
K.V.S.). Agendapunten vanwe
ge de leden en de afdelingen 
dienen in het bezit van de arr. 
sekretaris te zijn vóór donder
dag 14 mei. 
BERICHTEN 
BEWEGINGSWIJZER 

De afdelingen worden er aan 
herinnerd, dat al de berichten 
voor deze rubriek vanuit het 
arr. Brussel dienen overge
maakt te worden aan de arr. se
kretaris, Frans Adang, Ruis-
broeksestwg, 109 te St. Pieters-
Leeuw, en wel zodanig dat hij 
ze in zijn bezit heeft op de za
terdag voorafgaand aan het 
verschijnen. Alle berichten die 
deze weg niet volgen, zullen in 
de toekomst niet meer opgeno
men worden, wie er ook de in
diener van is. (Beslissing par
tijraad van 14.3.1970). 

BALS 
Het nachtbal 1970 van de 

Volksunie Halle heeft plaats op 
zaterdag, 4 april e.k. om 21 uur. 
Zaal : Parochiezaal Sint Ro-
chus, Melkerijstraat te Halle. 
Orkest : «The Musical Friends». 

Het jaarlijks Lentebal van de 
plaatselijke V.U.-afdeling wordt 
ingericht op zaterdag 18 april 
1970 in de zaal Egmont te Ma-
chelen. Orkest : « The New Ja
velins ». 

ARRONDISSEMENTEEL 
SEKRETARIAAT BRUSSEL 

Tot nader bericht wordt hier
mede aan de belangstellenden 
medegedeeld, dat het arrondis
sementeel sekretariaat voorlo
pig slechts open is op de dagen 
dat het arr. bestuur er verga
dert, en 's vrijdags van 18 tot 20 
uur. Het bestuur vergadert el
ke tweede en vierde donderdag 
van de maand. 

Ook wordt er voorlopig niet 
meer aan sociaal dienstbetoon 
gedaan. Dringende zaken zal 
arr. sekretaris Frans Adang, 
Ruisbroeksestwg, 109 te 1600. St 
Pieters Leeuw. Tel. tijdens de 
kantooruren : 56.02.88. 

Dilbeek-ltterbeek-
Groot-Bijgaarden 
GROOT BAL 
MET PETER PHILIPS 

Zaterdag 11 april om 21 u. 30 
eerste groot Volksuniebal te 
Ninove in zaal « Berg en Dal », 
Brusselstraat ( oud-cinema No
va ). 

Laat ons de strijd voor de ge
meenteverkiezingen flink inzet
ten door massaal aanwezig te 
zijn. Kaarten te verkrijgen bij 
de bestuursleden. 

Landen 
AFDELINGSBAL 

Op 18 april houdt 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. 

Tervuren 
EERSTE V.U.-LUSTRUMBAL 

Zaterdag 11 april 1970 van 20 
u. af. 5e groot dansfeest van de 
Volksunie-Tervuren, in de zaal 
« Marik », Hoornzeelstraat 63. 

Waltra orkest. 

Oost-Vlaanderen 
G r o o t - G e r a a r d s b e r g e n 
IEDER MENS ZIJN PENS ! 

Wens je een pens ? Dan no
digt de volksdansgroep « Die 
Borne » u uit op haar kermis 
van de pens en met drot, be
got ! Iedereen welkom. Na de 
pens, alle hens aan de dance ! 
Heden zaterdag 28 maar t om 
19.30 u. in zaal « Reep ». 

Geraardsbergen 

PONYKOERS 
Zondag 19 april te 15 uur : 

grote ponykoers te Viane 
(kerk) ten bate van de gehan-
dikapte kinderen van Viane. 

Gent 
TIROLERAVOND 

Zaterdag 11 april om 20.30 u. 
in Roeland te Gent : de Tiroler 
Steinplat t ler verzorgen een 
volkskunstavond om van t e 
snoepen. Jong en oud hartelijk 
welkom. 

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. 

VIK VAN BRANTEGHEM 

Vik Van Branteghem zal op 
vrijdag 24 april te 20 u. stipt 
zijn belevenissen te Moskou 
vertellen. Zaal Autobus, Tram
straat 53, Heusden. 

GROEN KOMMITEE 
OPGERICHT 

Maandag 16 maar t had in de 
bovenzaal van het gemeente
huis een eerste vergadering 
plaats van het pas opgerichte 
groenkommitee. 

Voor de samenstelling van 
dit kommitee werd beroep ge
daan op personen van verschil
lende kulturele en politieke 
verenigingen en op enkele 
« rasechte » natuurvrienden. 
De Volksunie was ook verte
genwoordigd. 

Merel beke 
PLANT EEN BOOM 

Zaterdag 21 maar t : onze 
vrienden van de Griffoen, trek-
kersgroep, toegetreden tot het 
Groenkomitee van Merelbelce, 
hebben zich ingezet voor de 
verkoop huis aan huis van bo
men en oogstten hierbij veel 
sukses. Anderzijds t rokken in 
de namiddag de jongeren en 
oudsten naar het Aelmoese-
neye-bos, alwaar ze aan de aan
planting van 2 ha. bos meehiel
pen met niet minder dan 24 
trekkers. 

BESTUURSVERGADERING 
Dinsdag 31 maart , bestuurs

vergadering V.U. te 20 u. stipt, 
in lokaal « De Vier Wegen ». 
Bespreking Lentebal en ge
meenteraadsverkiezingen. Alle 
kopij voor het apr i lnummer 
van « De Weergalm » moet in
geleverd zijn, de dag voordien, 
maandag 30 maar t ! 

V.U.J.O.-DANSNAMIDDAG 
Het bal van de VUJO is ge

slaagd in elk opzicht. Meer dan 
40 nieuwe leden werden voor 
de parti j genoteerd ! 

Ninove (Stad) 
GROOT VOLKSUNIEBAL 

Op zaterdag 11 april richt de 
Volksunie-afdeling Dilbeek-It-
terbeek een lentebal in met het 
orkest Peter Philips in de ver
nieuwde, zaal « Mertens », Ni-
noofsestw. te Dilbeek. Alle le
den en simpatizanten uit gans 
het gewest worden vriendelijk 
uitgenodigd. 

St. Maria-Horebeke 
(kanton) 

AVONDFEEST 
Op 4 april e.k. te 20 uur wordt 

een feestavond ingericht door 
de afdelingen Horebeke, Boekei 
en Munkzwalm, in café Zwalm-
landia te St Maria-Latem. Gast
spreker : volksvertegenwoordi
ger Dr. Vik Anciaux. Stevig 
avondmaal tegen de prijs van 
75 fr. Dringend inschrijven bij 
kanton, gevolm. Pol De Bock, 
Broekstraat 15, Mater (teL : 
055/453.47).. 

West-Vlaanderen 
Blankenberge 
BESTUURS
VERGADERINGEN 

Elke woensdagavond t e 20 u. 
op het sekretariaat . Vanaf 21 u. 
zijn ook leden en simpatizan
ten welkom met suggesties en 
ideeën namens de werking voor 
de as. gemeenteraadsverkiezin
gen. 
VOORDRACHT 

Woensdag 8 april spreekt ge
meenteraadslid Raf Declercq 
uit Knokke over de C.O.O. en 
haar gehele taak in een modern 
gemeentebeleid. Lokaal « Breu
ghel », Desmet de Naeyerlaan 
141. Vrije toegang. 
STEUNFONDS 

Een afzonderlijk fonds voor 
de gemeenteraadsverkiezingen 
werd opgericht. Gevraagd 
wordt : vanzelfsprekend finan
ciële steun, maar ook enkele 
medewerkers om per twee sim
patizanten om steun te gaan 
verzoeken. 

Deze medewerkers zullen een 
door het gehele bestuur onder
tekende machtiging bij zich 
dragen, die zij bij elk bezoek 
dienen te kunnen voorleggen. 
Wij verzoeken onze lezers ons 
elk mogelijk misbruik van ver
trouwen dadelijk t e willen me
dedelen. 

Brugge (arr.) 
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. 
NATIONAAL KONGRES 

Zondag 26 april 1970 reist ons 
arr. per toerauto naar het kon-
gres te Brussel. Reeds 28 in
schrijvingen geboekt vóór deze 
geopend werden ! Verwitt ig de 
arr. sekretaris A. Vanhaute-
ghem, Roeaanstraat 46 te Zee-
brugge, roepnr. 550.67. 

Bredene 
AFDELINGSBESTUUR 

In ons bestuur moest nog 
voorzien worden in de vervan
ging van D. Crabeels. In zijn 
plaats werd de heer Vanlede 
gekoöpteerd, die tevens sekre
taris wordt, terwijl Romain 
Crombez de organizatie op zich 
zal nemen. We heten vriend 
Vanlede van har te welkom. 

Menen 
TERPSICHOREE 
is een kleinkunstgroep die ei
gen luisteriiederen brengt — 
protestliederen, balladen, lief
des- en stemmingsliederen — 
geschreven door Paul (tekst) 
en Guido (muziek). 

De emansipatie van de vrouw 
is in de groep slechts voor een 
deel doorgedrongen in de vorm 
van Kris, die zingt en die heel 
hard op een tamboerijn kan 
slaan. 

Paul zingt ook en wrijft daar
bij nog met zijn vingers over 
een wasbord. 

Mark wringt toonladders, no
ten en akkoorden uit zijn gi
taar : er tussendoor heeft ie 
nog een balalaika voor de buik 
en als ie nog tijd over heeft 
houdt ie de bamboe- en blok
fluit voor de mond. 

Karel kan toin-toin doen op 
een mondvork en piemelt ook 
nog op een gitaar. 

Guido blaast de wangen bol 
op de mondharmonika en tok
kelt op gitaar en bandoeria. 

Als je het hele geval wilt te-
samen horen kun je terecht op 
paaszaterdag 28 maar t in de 
« Cortina » te Wevelgem om 20 
uur zeer stint. 
HEDENAVOND 
RENDEZVOUS 
OP ONS BAL... 

De afdelingen I/Ienen en We
velgem nodigen U uit op het af
delingsbal in de zaal Cortina. 
Terpsichoree brengt om 20 uur 
een preludium. Pol Rutger 
speelt ten dans vanaf 21 uur. 

O o s t e n d e 
UITSTAP 

In samenwerking met Stene 
richt de V U.-vrouwen-groep 
een reis in naar Keukenhof in 

Nederland. Nadere inlichtingen 
volgen. Datum : 11 april. Pri js : 
190 fr. Inschrijvingen bij De-
nise Declercq, Troonstr. 99, tel . 
801.81 of bij een der andere be
stuursleden. 
RUIMTELIJKE 
ORDENING 

Op 10 april as. spreekt voor 
de VUJO archi tekt De Simpe-
laere uit Roeselare over Ruim
teli jke Orde, in het lokaal « De 
Noordzee », Wapenplein, om 
20.30 u. 
NIEUW BESTUURSLID 

In vervanging van Linde Van-
develde werd op 18 maar t door 
he t afdelingsbestuur een n ieuw 
VUJO-lid gekoöpteerd : J a a k 
David, die we welkom heten. 

Stene 
NAAR KEUKENHOF 

Op zaterdag 11 april organï-
zeren onze V.U.-vrouwen, zo
wel voor manne. . als vrouwen 
een ui ts tap naar Keukenhof 
(Lisse) in Nederland. Ver t rek 
7u30 thuiskomst 23u30. Pr i j s : 
190 fr. Inschrijvingen bij mevr . 
Depoorter, Epsomlaan, 38 S te 
ne, tel. 736.03 of bij een van de 
bestuursleden. 
OOIEVAAR 

Op 13 maar t kregen Els, Tru i 
en Pe te r van Alfons Sinnaeve 
en Lieve Lycke een zusje Tine
ke : van har te proficiat aan de 
gelukkige ouders ! 

Sint-Kruis 
LEEFBARE WERELD 

Begin februari zond de afd. 
St. Kruis een petit ie i.v.m. de 
verontreiniging van ons leef
milieu aan he t gemeentebe
stuur. Deze peti t ie werd tevens 
gepubliceerd in « Vrij e n 
Vrank ». Op 7 maar t jl. w e r d 
een V.U.-delegatie ontvangen 
door het schepenkollege. Mevr. 
Josiane Van Vlaenderen en 
Omer Dombrecht legden de ge
meentevaderen zes konkre te 
voorstellen voor. Het rezul taat 
is nu reeds merkbaar . 

ONTWIKKELINGSHULP 
400 folders met het s tandpunt 

van de politieke partijen inzake 
ontwikkelingshulp werden on
der de jonge kiezers van 18 tot 
21 jaar in onze gemeente vei^ 
spreid. Wie hiervan nog eks. 
verlangt, kan zich richten to t 
het arr . sekretariaat . 

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. 

Wevelgem 
LENTEBAL 

Paaszaterdag, dag van ons 
jaarli jks lentebal. Verleden 
jaar een daverend sukses. Dit 
jaar wordt het nog beter. Alle 
V.U.-leden en simpatizanten 
ontmoeten elkaar deze avond 
in de zaal « Cortina ». 

Om 20 u. proloog met Terpsi
choree, skiffle-groep. 

Om 21 u. Studio-dansorkest 
Pol Rutger (B.R.T.) zorgt voor 
een ruisende balnacht. 

Inkom 50 fr. 

Woesten 
DANSFEEST 

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

Zarren-Werken-Houthulst 
ZESDE BESTUURSLID 

Door de vlijt van onze be-
stuurs- en kaderleden steeg h e t ' 
aantal leden zo goed, dat een 
aanvullend bestuurslid kon ge
koöpteerd worden. Eenparig 
werd aangeduid de heer Geor
ges Beauprez uit Houthulst . 
Veel sukses ! 
ONS BAL 

Wie had het kunnen geloven 
dat zelfs in Houthulst een V.U.-
bal zo goed kon slagen ? 

Op 21 maar t kregen de man
nen van Zarren-Houthulst di t 
klaar en met sukses, zodat de 
burgemeester kamerlid Degroo-
te wel eigenaardig zal opgeke
ken hebben. Bovendien deden 
ze het ui t eigen kracht, wan t 
uit de omliggende gemeenten 
Ichtegem. Kor temark en Diks-
muide waren slechts weinig of 
geen deelnemers. Proficiat ! 



SINDS NU 20 JAAR... 
Is onxe arbeider nummer één ook onze bedrijfsleider! 

En wat hij voor 10 jaar schreef, blijft waar én aktueel... 
« Geen moeiliikheid zal voor mij te iŝ root zijn en 
geen inspanning te zwaar ! M*n medewerkers en 
ikzelf staan elk ogenblik paraaf 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 zi jn, modern en 

mooi. 

In elk huis hebben we iets van onszelf geschonken 
en nooit ziin we afsfex^kt naar minderwaardig werk 
of seriebouw. W e hebben het met ieder van onze 
kliënten heel ernstig en diep gemeend. W e heb
ben hen een beetje warmte en onrechte genegen 
dienstvaardigheid geschonken. W e hebben hun 
droom gerespekteerd zonder hun middelen te mis
bruiken ». 

DAT IS HET GEHEIM VAN ONS SUKSES! 
Waarom r 
Dat heef t te maken met de kwa l i t e i t van onze meer dan 600 arbeiders, met de 1001 mogel i jkheden die w i j bieden, met een enige 
keuze van voordelige bouwgronden met de gunstige pr i jzen m e t volledige vr i jhe id bi j de keuze van arch i tek t . met de gratis voor 
l i ch t ing en de goedkope maar grondige voorstudie, met de deskundigheid van onze specialisten in om ' t even welke moei l i j khe id 
of moge l i j khe id . 

Duizenden kunnen dif u bevestigen... 
W i j bouwden voor de Nat ionale Maatschappi j der Belgische Spoorwegen voor 

de Generale Bankmaatschappi j , voor de Bank van Brussel, voor de Kredietbank, 

voor de Regie van Telegraaf en Telefoon, voor Bayer en BASF. voor d i rekteurs. 

}oernalr«;ten en professoren, voor w inke l ie rs , bedienden en arbeiders, voor de 

Maatschappi j van "Goedkope won ingen, enz. .» 

Voor niemand is hef een avontuur geworden... 
W i j z i j n voor onze du izenden k l iën ten een veil ige gids geweest een betrouwbare raadgever, een eer l i jke ui tvoerder en een vr iend 
N iemand is er bekaaid of bedrogen u i tgekomen Integendeel, de meesten hebben er,£§nj|chj^tterende zaak aan gedaar». 

Een kleine greep uit onze grote keuze... 
1. Pracht ig domein met v isr i jke vi jvers, 25 0 0 0 m ' voor slechts 850 000 F 
2. Resident ië le vl l lapercelen + 2 0 0 0 m ' van 260 000 F af 
3 Gloednieuwe luxe-appartementen met Sauna van slechts 605 000 F at 
4 U i t zonder l i j ke vi l lapercelen Brasschaat-Vriesdonk 25m of 12,5m breed 

slechts 325 0 0 0 F. 
5 Mortsel mooie percelen voor meesterwoning — laatste mogel i jkheden 

7 m breed slechts 240 0 0 0 F. 
6 Kontich b i j A l autosnelwegen en toch rust ig, percelen voor meesterwo

n ing 6 of lOm breed van slechts 170 000 F af 
7 Hoboken K ioskp le in , voor meesterwoning 6 x 3 0 m nog geen 1 50 000 F 
8 Genk: klaar om in te stappen pracht ig appartement N ieuwbouw 2 of 

3 slaapkamers, van slechts 760 000 F af 
9 Cent: Dampoor t prest lgewoningen met 2 siks van slechts 850 000 F af 
10 Leuven: Residentieel park met vi l iapercelen u i t zonder l i j k natuur

schoon van slechts 260 000 F af. 

U hoeft het niet te geloven... 
Kom onze realisaties bek i j ken , ondervraag onze k l iën ten Kom U vergewissen van de geest In ons bedr i j f , de « spir i t » Het vak 
manschap ' de beroepsf ierheid ' de organisatie ! U v ind t er « M o r e Heart ! More brains ! » 

Geen stempel, maar cachet ! 
Geen onpersoonl i jke seriebouw ! Steeds pr insel i jke eenvoud ' En telkens opnieuw voornamp st i j l komfo r t en de£»elijkheicl Zelts 
een huurder weet dat te waarderen en betaalt graag wat méér . . . Daarom ook hogere opbrengst en veil ige belegging 

600 ARBEIDERS... 1001 MOGELIJKHEDEN 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN 

A N T W E R P E N 
Meir 18 

TeL- (03)31.78.20 Tel . 

CENT 
Onderbergen 43 

(09)25.19.23-(09>25.94.69 

CENK 
Winterslagstraat 22 

Te l . ' ( 011 )544 4? 

LEUVEN 
Brus«p'*o'-*"»«» 53 
Tel {n^<\^o-r ?«; 



" LEEFBARE GEMEENTE IN EEN FEDERAAL VLAANDEREN " 

26 APRIL 1970: ONS KONGRES 

Verleden zondag werd de hele dag — vanaf lo ti tot 
laat in de avond — te Brussel de grote voorbereidings 
vergadering voor het kongres van 26 april igyo ge
houden. Alle arrondissementen hadden een ajvaardt 
gmg op deze werkvergadering. Onze volksvertegen
woordigers Coppieters en Belmans, die de werkzaam
heden voorzaten, hebben de handen vol gehad met de 
leiding van de besprekingen over de amendementen. 
Er werd gestemd en uiteindelijk^ kwamen de ontwerp
teksten klaar, zoals ze op 26 april zullen moeten goed
gekeurd worden. Het kpngresmotto igjo ïs : « voor 
een leefbare gemeente in een leefbaar Vlaanderen ». 
Reeds nu worden in de afdelingen alle schikkingen ge
troffen om het kongres ook inza\e toeloop tot een mijl
paal te laten worden in het leven van de Volksunie. Wie 
er nog niet mee bezig is, neme het organizeren van 'de 
verplaatsing naar Brussel op 26 april onmiddellijk ter 
hand. 


