
De jongste vrije politieke tribune van de C.V.P. 
was werkelijk de moeite waard ais som van verdraaiing 
Van de feiten en van verkeerde voorstellingen. 
We hebben ons een ogenblik afgevraagd of 
senator van Ackere werkelijk nog een 
naïeve jongeling was dan wel afleen maar een 
partijman, bereid om alle nederlagen tot overwinningen 
om te toveren. 
Mijn mondelinge vraag aan eerste-minister Eyskens 
In de jongste Senaatszitting zou bewijzen 
dat de Volksunie voor de grendels is, dus voor het 
prijs geven van de vlaamse meerderheid ? ! 

V.U. Of cv j . WIE IS vumaviucHiiG 

IEDER ZIJN 
WAARHEID 

Wat stipten wij aan tijdens deze mondelinge 
vraag ? Dat in tegenstelling met hetgeen eerste-mi
nister Eyskens wekenlang beweerd heeft, de rege
ring niet akkoord was over een wezenlijk punt van 
haar zogezegd akkoord en wel het inschrijven van 
de grenzen van Hoofdstad-Brussel in de grondwet. 

In de Senaatskommissie werd het inschrijven van 
deze grenzen in de grondwet verworpen, nadat de 
heer Eyskens had moeten bekennen dat de regering 
erover verdeeld was en iedereen vrij zijn gang kon 
gaan ! Had hij dit ooit vroeger gezegd ? Had ®oit de 
Vlaamse C.V.P.-pers geloofd of gezegd dat dit zo 
was ? 

Waarachtig niet ! JVlen had iedereen wekenlang 
In Vlaanderen het tegendeel doen geloven. 

Volgens de heer Van Ackere zat de V.U.-fraktie 
verslagen als kleine jongens bij het antwoord van 
de heer Eyskens. Dat antwoord was volslagen naast 
de kwestie : een goedkoop afleidingsmaneuver, wat 
iedereen met politieke hersenen duidelijk aanvoel
de en begreep. 

Na een mondelinge vraag is geen debat toegela
ten. Vraag en antwoord liggen dus naast elkaar. 
Iedereen kan van beide kennis nemen. 

VALSE VOORSTELLING OF NIET ? 

Hoe gerust de eerste-minister zich voelde moge 
blijken uit het feit dat hij vooreerst tot twee maal 
toe weigerde die dag te antwoorden op die vraag. 
Het is slechts na de niet aflatende eis van mij, dat 
de demokratische refleks van de eerste-minister 
speelde en dat hij voor de vorm een antwoord gaf 
dat er geen was. 

De vraag was of ja dan neen de eerste-minister 

wekenlang de goegemeente voorgehouden had dat 
er een akkoord was omtrent het inschrijven van de 
huidige grenzen van Hoofdstad-Brussel in de grond
wet. 

Het antwoord moest neen luiden. 
Daarom dat de heer Eyskens alleen maar een aan

val kon doen op de Volksunie, die niet akkoord gaat 
met de grendels. 

Alsof de Volksunie ooit iets anders voorgestaan 
had dan dat Brussel definitief van alle gebiedsuit
breiding moet afzien. Wij mogen de vlaamse meer
derheid nooit laten afgrendelen omdat wij die 
broodnodig zullen hebben om de verfransing te 
Brussel stop te zetten. 

Een 5-4 minderheid, in Hoofdstad-Brussel, die wij 
over 6 jaar misschien zullen krijgen nadat onze 
meerderheid nationaal prijsgegeven zal zijn, is geen 
oplossing, het is een ongedekte check met een veel 
te laag bedrag voor de verkoop van de vlaamse 
meerderheid. 

ALLEEN DE GRENDEL ? 

Met zwier over het onopgelost vraagstuk Brussel 
heenstappend en over de kapitulatie voor wat be
treft de Voerstreek beweert de heer Leo van Acke
re dat de Volksunie alleen de grendels aanvoert als 
oppozitie tegen de regeringsplannen. 

Alsof het waarachtig niet genoeg was ! 
Wij hebben terzake toch vaak bondgenoten ge

had... nl. de Vlaamse C.V.P., die toen er voor het 
eerst sprake was van het prijsgeven van de vlaamse 
meerderheid door grendels rezoluut verklaarde dat 
dit nooit mocht, zolang de vlaamse achterstelling 
niet ongedaan was gemaakt Dat was op haar kon-

gres te Oostende in 1961. Was de heer van Ackere 
toen geen algemene sekretaris van de C.V.P. "' 

Verwierp de heer Jos De Saeger ab voorzitter van 
de vlaamse C.V.P. niet met de grootste beslistheid 
diezelfde grendels op de C.V.P.-kaderdag te Meche-
len in 1964 als de « kwadratuur van de cirkel », als 
iets wat « het vlaamse volk nooit zal aanvaarden? ».< 
Hij werd toen door een staande vergadering geest
driftig toegejuicht. 

Wanneer waren De Saeger en van Ackere op-
'recht TToen of nu ? 

EN DE PARITEIT ? 

>• De kieer Leo van Ackere beweert in tegenstelling 
tot de V.U. tegen de pariteit te zijn. 

Waarom is hij dan voorstander van de pariteit bij 
de ministers ? Waarom wijzigt zijn partij de wet 
niet op de pariteit bij de hogere ambtenaren ?. 
Waarom zwijgt hij wanneer de begroting van kui
tuur paritair verdeeld wordt ? 

Waarom verzet hij zich niet tegen de pariteit bij 
de verdeling van de kredieten voor de streekekono-
mie ? En voor de Openbare Werken ? 

Waarom blijft hij zelfs dulden, hij en zijn partij, 
dat we nog ver van de pariteit af zijn bij de hogere 
officieren in het leger, bij de hogere ambtenaren in 
de gemeentediensten in Hoofdstad-Brussel, voor 
het gemeente- en het provinciefonds (16 miljard), 
bij de verdeling van de kredieten (13 miljard !J 
voor het wetenschappelijk tmderzoek, bij de diplo
maten en bij de ambtenaren in het ministerie vaa 
Ontwikkelingssamenwerking ? 

IN HET FEDERALISME ANDERS 

In de unitaire staat kennen de Vlamingen afwis
selend de pariteit en minder dan die pariteit Meer 
dan de pariteit krijgen ze nergens. 

In een federale staat blijven er inderdaad enkele 
pariteiten en voor de rest hebben we meer dan de 
helft, nergens minder. 

Dat is het verschil! 
Wij zullen nooit zo gek zijn de grote helft van de 

inkomsten te leveren en met het krijgen van de 
helft of minder dan de helft van deze inkomsten 
vrede te nemen. 

Het blijven huldigen van deze unitaire overleve
ring laten wij aan de vlaamse C.V.P. over. Zij heeft 
het vlaamse volk nooit meer geboden en blijkt nu 
ook niet meer te bieden te hebben. De vlaamse 
C.V.P. blijft erfelijk belast. 

Wij willen Vlaanderen geven wat het toekomt 
Wie het meest inbrengt, heeft daar recht op, zeket 
als het over meer mensen moet verdeeld worden. 
Dat groter deel willen we. En met minder zal men 
ons niet afschepen. 

Wim JORISSEN 
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WAAR BLIJFT DE LIEFDE ? 

In «WIJ» van 28-3-1970 lezen 
we een bijdrage van de heer 
H.V. uit Brussel, getiteld 
ospermatisch». Het gaat hier 
over de «dolle mina's» die, 
denkelijk, aan de heer H.V. 
slapeloze nachten bezorgen. 
Wat mij betreft, ik ben over
tuigd dat de «dolle mina's» niet 
ver genoeg gaan en dat hun 
aktie te slap en te ondoeltref
fend is. 

De laatste zin van bedoeld 
artikel, namelijk «en waar 
blijft de liefde in dit alles ?» 
werpt een klaar licht op de 
achterlijke opvattingen van 
sommige «familievaders». Kan 
er enkel liefde zijn tegenover 
een vrouw die totaal afhanke
lijk is van haar man, of beter 
gezegd : van haar Heer en 
Meester, zoals het in de middel
eeuwen het gebruik was en 
tans nog in sommige landen ? 
Is de vrouw enkel geschapen 
om aan de grillen van een man 
te voldoen en zoveel kinderen 
te aanvaarden als deze man 
haar wel zal opdringen ? Neen, 
duizend maal neen. In dit bij
zonder geval is de vrouw veel 
beter geplaatst dan de man om 
zelf te beslissen hoeveel kin
deren ze zal aanvaarden en ter 
wereld brengen. 

Ik wens dat er nog zeer veel 
«dolle mina's» zouden komen 
en dat ze veel heviger en 
luidruchtiger zouden optreden 
om hun wettelijke eisen te doen 
gelden. De vrouwen ook hebben 
het recht een vrij en gelukkig 
leven te leiden zonder onder
worpen te zijn aan de grillen 
van hun echtgenoot. Indien ze 
dat kunnen bekomen, zullen we 
wel zien waar de liefde in dit 
alles blijft. Het zal een bere
deneerde en menswaardige lief
de zijn. 

A.J., Brussel. 

GOEIE VLAMING 

Eergisteren had ik te doen 
met een oude kennis van me, 
een goeie Vlaming nog wel. 
Trouwens iedereen kent hem : 
Flamand Lammegoedzak. Hij 
wilde precies een fransgezinde 
bankinstelling binnen, doch ik 
kon hem nog op het nippertje 
weerhouden en meetronen naar 
een vlaamse bank. Hij wist me 
onder meer te vertellen, dat hij 
nog steeds de ouwe goede Vla
ming was van vroeger. Zij.n an
ders heldere stem klonk een 
beet schor. Geen wonder ook, 
want hij was de avond te voren 
op een vlaams bal geweest en 
had bij wijze van feestelijk 
slot een daverende « Vlaamse 
Leeuw » meegebriest ! 

Ik overstelpte hem dan ook 
met vlaamse vragen : Had hij 
een konto in een vlaamse bank? 
Was hij verzekerd bij een 
vlaamse verzekeringsmaat
schappij ? Kocht hij bij vlaams-
gezinde leveranciers ? Was hij 
aangesloten bij een vlaams zie
kenfonds ' Verleende hij steun 

en gij 
aan verongelijkte Vlamingen 
en achteruitgestelde limburgse 
mijnwerkers ? Hoeveel had hij 
Teeds gestort in het vlaams-na-
tionaal verkiezingsfonds ?... Op 
deze en nog andere pertinente 
vlaamse vragen bleef hij het 
antwoord schuldig. 

Toen ik afscheid van hem 
nam, vatte ik hem vierkant bij 
de schouders en schudde hem 
heel even door mekaar, terwijl 
ik hem daarbij strak in de ogen 
keek, zei ik tot besluit nog : 
« En nu weet je Flamand, hoe 
je van een goeie Vlaming, die 
je altijd was, een nog veel be
tere kunt maken ». 

Ik was tevreden over mezelf, 
maar ik bedacht teven met wee
moed, dat die goeie vlaamse 
Flamands Lammegoedzak in 
Arm Vlaanderen nog legio zijn! 

J. H., Gent. 

'T ZIT IN DE FAMILIE 

Dat de belgische socialisten 
niet alleen staan in hun drang 
naar het breken van de vrije 
meningsuiting (Major's BR.T-
fascisten, van Ackers «propa-
gandaministerium ») blijkt uit 
de britse storingen van Radio 
Noordzee. De Labourregering 
van Wilson is net zo erg gekant 
tegen objektiviteit en tegen 
« konkurrentie » als hun gees
tesverwanten op het europese 
vasteland. We hebben het in
dertijd al meegemaakt tegen 
radio Kerksken en radio Uilen
spiegel... 

C. V., Brugge. 

MIJN FRANK IS GEZAKT 

Nu ik de brief van H.V. uit 
Brussel («Wij» 28 maart) gele
zen heb, is mijn frank gevallen. 

Een van de voormannen van 
de socialistische partij heeft 
heeft heel veel praats in het 
parlement en voor de tv. Noch
tans is hij indertijd gezakt voor 
zijn eindexamen onderwijzer. 
Nu begrijp ik dat de intelligen
tie van geen belang is, die voor
man is spermatisch ! Dus, vrou
wen met een universitair diplo
ma, opgelet! Je hebt geen kans, 
mede aan het roer te staan, de 
bekwaamheid zit hem niet in 
't hoofd, maar elders! 

Kardinaal Mercier moet eens 
gezegd hebben (zo wordt be
weerd) «De Walen zijn er om 
te heersen, de Vlamingen om te 
dienen». 

Kijk, en H.V. uit Brussel 
heeft gelijk, hij zegt : «wat al
tijd zo geweest is moet altijd 
zo blijven, anders komt er her
rie». 

L.V.V., Gistel 

ANDERE MENTALITEIT 
NODIG 

Ik vraag me af of biologen 
en psichologen het wel eens zijn 
met die «blinde spermatische 

Brilmon turen 
Invoerders : VANDERBRUGGEN & C'. Provtnclestraat 95, ANTWERPEN 
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kracht» (H.V. in «Wij en Gij» 
van 28 maart), waarmee de 
mannen zouden bedeeld zijn. 
Het lijkt wel allemaal iets 
té natuur-lijk. Zijn er geen 
schrijfsters, dichteressen (zelfs 
in de middeleeuwen!), schil
deressen, geleerden, van wie de 
scheppingsdrang echte kunst
werken heeft opgeleverd ? Hun 
aantal is miniem zult u zeggen. 
Neen, ze zijn daarentegen ver
bazend talrijk, de mentaliteit 
gedurende voorbije jaren en 
eeuwen in acht genomen. 

H.V., als verantwoordelijk
heid dan toch «hartaderbreuken 
en zenuwinzinkingen» mee
brengt, waarom laat u die kwa
len dan niet aan de dolle mina's, 
als zij er toch zo om vragen ! 
U hebt gelijk : de vrouwenbla
den schrijven inderdaad wat 
menige doodbrave vlaamse huis
moeder van hen verwacht. Play
boy brengt trouwens ook de ha
ver die de paarden lusten. H.V. 
mag gerust zijn, er zullen altijd 
nog «goede huismoeders» blij
ven bestaan. En dat is hun 
recht. Waar het om gaat is dat 
meisjes en vrouwen, die ook 
eens wat anders willen doen 
dan potje koken en kindjes was
sen daartoe de kans zouden krij
gen. En daarvoor is meer nodig 
dan een beetje goede wil. Ik zou 
de vraag kunnen stellen : waar 
blijft de liefde in dit alles ? 

Het grote probleem is weer 
eens dat er een mentaliteitswij
ziging nodig is, en dat is een 

zeer grote hinderpaal. Dat heeft 
H.V. als Vlaming te Brussel 
ook al wel ondervonden. 

G.V., Dilbeek 

GEZONDE ZESTIGERS 

Ik las in « Wij » de bijdrage 
over « Zijn wij ongezond ? » 
en kan niet nalaten er mijn 
persoonlijke vizie over te bren
gen. Zoals het nu gaat blijven 
wij nog ver ten achter bij wat 
in het buitenland reeds alge
meen aanvaard is en in prak
tijk wordt gesteld door duizen
den. 

Bij ons moeten we het mee
maken dat een man zo fit als 
gelijk wie door de koninklijke 
belgische voetbalbond op een 
zijspoor wordt gezet doch on
langs nog fit genoeg bleek te 
zijn om 22 ontmoetingen in één 
maand tijds te fluiten ! Dat ge
beurde in de voetbalafdeling 
van het korporatief verbond 
« Antwerpse Vereniging van 
Voetbalklubs » waar referee 
Ceulemans flink zijn man 
stond. Officieel krijgt hij ech
ter wegens het bereiken van de 
50-iaargrens geen kans meer. 

Bij een loopwedstrijd te Biel 
in Zwitserland over 100 km. 
liepen vorig jaar 1350 mensen 
mee. Er waren amper 200 op
gaven maar meer dan 100 man 
van meer dan 60 jaar liepen 
de 100 km. uit ! Er waren ook 
een 20-tal dames van meer dan 
40 jaar . 

En wij dan maar « fitomete-
ren », « vedette » van Mechelen 
achterna... 

J. D. B., Schoten-Deuzeld. 

D'HOPPE EN 
DE TAALFACILITEITEN 

De franstaligen eisen steeds 
meer taaifaciliteiten ; over de 

Voerstreek wordt terug ge. 
praat... en door de Senaat zal 
wellicht een onderzoekskom-
missie worden opgericht nopens 
de toestanden in Komen-Moes-
kroen. 

We menen dat het ogenbHk 
gekomen is om nogmaals naar 
D'Hoppe te verwijzen. D'Hoppe 
is een nederlandstalig gehucht 
van Vloesberg (Flobecq) en de
ze gemeente Vloesberg weigert 
de faciliteiten toe te passen. 
D'Hoppe is een toeristisch cen
trum en oorsprong van de ro
mantische Zwalm. 

Herhaaldelijk werden door 
de toeristische vereninging de 
« Vrienden van de Zwalm » 
deze feiten gesignaleerd. Het 
lijkt nu voor goed bewezen 
dat er met de franstaligen niet 
te praten valt. Zeer onlangs 
werden inderdaad op het 
grondgebied van Vloesberg een 
20 nieuwe wegwijzers naar 
D'Hoppe genlaatst. De tekst is 
terug eentalig Frans. 

Als wij, Vlamingen, nu laten 
begaan zal men binnenkort de 
afschaffing der faciliteiten vra
gen. Als argument ? Dat de fa
ciliteiten niet werden toege
past en dat iedeeen er mede 
akkoord was. Men weet dat het 
F.D.F voor Komen-Moeskroen 
de afschafifng der faciliteiten 
vroeg, gesteund op het even ge
citeerd argument. Zo wordt de 
Lamme Goedzak... beloond ! 

Om te besluiten : waarom 
passen wij in de randgemeen
ten de faciliteiten toe wanneer 
er geen wederkerigheid bestaat 
voor de Vlamingen in Wallo
n i ë 

M. D. B., Ophasselt. 

De redaktle draag:t ffeeti ver
antwoordelijkheid voor de In-
hond der Kepublieeerde lezers-
brievca Ze behoudt zich het 
recht van keuze en Inkortlnf 
voor. Over de lezersbrleven 
wordt sreen briefwisseling ga 
voerd 

van de redaktie 
I rasse l , 9 ap r i l I-'̂ '̂ o. 

Betr . : levensruirr.te en warmte. 
Het v i l maar niet "lenteren". Ter / i ; ' ! ve d i t 

st'.ikje schrijven sneeuut het l i ch t buiten en we 
zijn het aarzelen van de winter OT. er van or,<'er 
te trekken al 20 gewoon dat we reeds b l i j zijn, 
al,s deze lente-sneeuw niet b l i j f t liggen'. 
De kachel in de redaktie b l i j f t dus i-naar op v^l~ 

Ie kracht branden. Hij is behalve de nieuwe kan-
tcorraeubeZen, de kasten en ce ka^stck nog een o-
verbüijfsel van het oude redaktiekantoor en als 
opjrlsl::«iar rekviziet des t i jds mee verhuisd naar 
cén hoog, van waaruit we nu de werken gadeslaan 
cian de "école primaire-école rardienne-lagere-
kleuterschool". waarmee burgemeester-dépjtl-
ü .L.B.-voorzi t ter Simcnpt zijn anderlechtse me
deburgers wil bedenken, kwestie van h'un tegen de 
a . s . gemeenteraadsverkiezingen een geschenl-: aan 
te bieden. 
Ve hebben de borden met bovengaande tweetalige 

vermeldingen-met-burgem.eesterlijke-naaT. als sinds 
jaren naast onze drukkerij weten staan. Zoals het 
a l l e "grote dingen" past, moest het la.ogzaam aan 
gebeuren. Jarenlang bleef het dus een grote wei
de-met-aankondiging, waarop alleen een klein paard
je kwam grazen in de zomer. ">u werd er door een 
westvlaamse bou:*'onderneming beton in de grond ge
heid en r i jzen de bakstenen buiten- en binneamuren 
dagelijks wat hoger de anderlechtse lucht in • Die 
muren worèen steeds hoger en verkleinen steeds 
raeer het blikveld van de redal^-tie op de hernel. ï r 
zullen minder zonnestraleri in ons Kantoor neer-
schijnen. Zodat het belang van ons kacheltje zal 
toenemen. Vooral waïineer het zo lang wim^ert -als 
nu» i-i', 7 
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• Vechten om de macht 

eten we 
weldro ook 
omerikaanse 
koekjes ? 
'(aco) De poging van het amerikaanse 

reuze-concern International Telephone 
and Telegraph Corporation (I.T.T.) om 
de hand te leggen op General Biscuit 
Cy. heeft deze week een dramatisch 
hoogtepunt bereikt. 

We hopen dat de aanslag mislukt is, 
maar helemaal gerust kan men niet 
zijn. I.T.T. is een wereldkoncern waar
van de aktiemiddelen enorm zijn. 

De onteigeningsmaatregelen die tegen 
die onderneming genomen werden in 
latijns-amerikaanse landen, gingen ge
paard met de uitkering van aanzienlijke 
vergoedingen in likiede middelen (de 
regering te Washington laat de big bu
siness niet in de steek). Aldus heeft 
I.T.T. ontzaglijke kapitalen te herplaat
sen. Haar keuze viel op de voedingsnij
verheid wegens voor ons onbekende re
denen. In de V.S.A. en in Nederland 
heeft de amerikaanse gigant reeds ver
scheidene voedingsbedrijven in zijn be
zit gekregen. Hij zal zich niet gemakke
lijk neerleggen bij een nederlaag in 
België. 

Het is nu het ogenblik om alle hens 
aan dek te roepen en General Biscuit 
buiten schot te helpen. De Christelijke 
Centrale voor Arbeiders van de Voe
dingsnijverheid en Emiel Van Cauwe-
laert in « Het Volk » hebben het eerst 
aan de noodrem getrokken. Andere bla
den hebben het voorbeeld gevolgd. Maar 
het gevaar is niet afgewend. 

I.T.T. beschikt in België zelf over in
vloedrijke hulptroepen en agenten, b.v. 
de direkteur-generaal van I.T.T.'s doch
termaatschappij Bell Telephone, de heer 
Pepermans. Het is Pepermans die langs 
kronkelpaden allerhande getracht heeft 
grote aandeelhouders van General Bis
cuit te verleiden om aandelen aan de 
Amerikanen over te maken. 

De prezident van General Biscuit, Ed. 
De Beukelaer. heeft tegenover de on
dernemingsraad van het bedrijf te He-
rentals zo kategoriek verzekerd dat hij< 
nooit aan de verleiding vanwege I.T.T. 
zal toegeven, dat we moeilijk kunnen 
geloven dat hij door de knieën zal gaan. 

Andere aandeelhouders liggen vast 
binnen het raam van het onderling ver-
dedigingssindikaat dat ze meer dan een 
jaar geleden hebben opgericht. Langs 
dif kant lijkt de barrikade stevig. 

De mogelijkheid blijft echter bestaan 
dat I.T.T. via de beurs een voldoende 
aantal aandelen van General Biscuit 

kan aankopen om altans een aanzienlij
ke minderheidsgroep te vormen, die de 
toekomstige expansie van General Bis
cuit kan blokkeren. 

In dié faze van de operatie kan de 
overheid ingrijpen. Geen enkele bel-
gische wet kan verhinderen dat een lid 
van de families De Beukelaer of Parein 
zijn aandelen verkoopt aan I.T.T. Maar 
als de Amerikanen geen andere uitweg 
meer zien dan een publiek bod via de 
beurs, hebben ze de instemming nodig 
van de regering en van de bankkommis-
sie. 

Het laatste gesprek tussen Bell-direk-
teur-generaal de heer Pepermans en de 
minister van Ekonomische Zaken Le-
burton is zo negatief uitgevallen, dat 
deze laatste, indien hij nog een minima
le socialistische refleks behouden heeft, 
moet beletten dat I.T.T.'s « take over 
bid » er ooit komt. 

» Lidechim te Feluy ? (1 ) 

een tweede 
graf voor 
miljarden 
in Wallonië? 

(aco) Lidechim is een in Zwitserland 
gevestigde vennootschap die van plan is 
een reusachtig centrum van petroche
mie te bouwen in Feluy, nabij (Charleroi. 

De buitenlandse promotors hopen dat 
de belgische regering bereid zal zijn, 
miljarden franken subsidies te verlenen, 
onder voorwendsel dat deze projekten 
passen in het raam van de rekonversie 
en de expansie van Wallonië. De « Con-
seil Economique Wallon », doet alles 
wat in zijn macht ligt om deze plannen 
erdoor te halen, en in de omgeving van 
minister Leburton zijn kruiperijen aan 
de gang in dezelfde zin. 

Het gevaar is niet denkbeeldig dat de 
regering zal bezwijken voor deze bui
tenlandse en waalse aanval van mega
lomanie, en dat ze miljarden zal beste
den aan een program waarvan de ver
wezenlijking als enig rezultaat zou heb
ben dat, op enkele kilometers van het 
eveneens on-ekonomisch « hellend vlak 
van „Ronquières », een andere miljar
den kemel zou geschoten worden. 

Er zijn echter invloedriike centra van 
verzet tegen Lidechim. De beroepsver
eniging van Belgische Scheikundige Nij
verheid — organisme dat men niet van 
Vlaamse refleksen kan verdenken — 
verzet zich tegen de aberraties die van 
Feluy het grootste centrum der petro
chemie in heel Europa zouden moeten 
maken. De ligging van dit waalse dorp 
leent er zich niet toe. Verkeersekono-
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misch is het zuivere waanzin dié inplan
ting te verdedigen. Technisch zijn de 
vraagstukken inzake watervoorziening 
onoplosbaar, tenzij men alle begrippen 
van kostprijsberekening op hvm kop zou 
zetten. 

Te Feluy wil een belgische petroleum-
groep, Petrofina, een raffinaderij bou
wen, die mettertijd de bazis van een 
petrochemisch verwerkingsbedrijf moet 
worden. 

Het plan is vorig jaar aan Petrofina 
opgedrongen door de regering, die aan 
de waalse openbare opinie een geschenk 
wilde doen. De petroleum moet me+ter-
tijd via een pijpleiding uit Rotterdam, 
via Antwerpen naar Feluy gepompt 
worden. 

Het zal geen arbeidsintensief bedrijf 
zijn. Tans reeds worden specialisten van 
Petrofina verwittigd dat ze van Antwer
pen naar Feluy zullen moeten verhui
zen, omdat de geschikte arbeidskrach
ten in Wallonië niet te vinden zijn ! 
Met andere woorden inzake tewerkstel
ling is Petrofina's nieuw bedrijf te Fe
luy een zeer dubbelzinnig projekt dat de 
waalse arbeiders weinig baat brengt. 

Bij al deze bezwaren is er nu nog een 
nieuw gekomen ; Petrofina loopt gevaar 
te Feluy zelf in de schaduw gesteld te 
worden door een met staatssubsidie op
gericht buitenlands super-bedrijf, dat 
gedeeltelijk dezelfde produkten zal 
voortbrengen als Petrofina's filiaal, en 
waardoor het aanbod op de belgische en 
europese markten tot in het absutde'zal' 
worden opgedreven. ,, 

Nog een andere belgische onderne
ming, Solvay, heeft deze week een nieu
we zet gedaan tegen Lidechim • Solvay 
maakte bekend dat Lidechim hem ge
vraagd had, mee te werken aan de pro-
jek+en te Feluy. Hij ging er niet op in 
omdat hij die plannen financieel, tech
nisch en kommercieel een groot gevaar 
acht voor de toekomst van heel de pe
trochemische nijverheid in Benelux. 

• Lidechim te Feluy ? ( 2 ) 

zelfs 
de fransen 
volgen die 
waanzin niet 
(aco) Men mag hieruit niet besluiten 

dat het Lidechim-plan nu gekelderd is. 
Er bestaan echter toch ernstige kansen 

dat we de uitwerking van dit uit een 
krankzinnig brein gesproten prestige-
projekt doelmatiger dan vroeger kunnen 
bestrijden, met argumenten van louter 
zakelijke aard. 

Misschien komt er dan bij Lidechim 
zelf ook wel enige aarzeling. Een van 
de grootste geldschieters van Lidichim is 
de franse « Banque Nationale de Paris ». 
We kunnen ons voorstellen dat de fran
se regering en de franse openbare me
ning weinig geestdrift voelen voor een 
fihanciële instelling die met haar ka
pitaal naar België snelt op een ogenblik 
dat de rekonversie van de franse nijver
heid de investering van alle beschikbare 
mif'delen vergt. 

De regering Eyskens hoef t niet lang te 
zoeken naar steekhoudende redenen om 
Lidechim wandelen te zenden • de ar
gumenten worden haar zó aan de hand 
gedaan door onverdachte binnenlandse 
en buitenlandse belangengoepen.,. 

TIEN JAAR 

Vandaag: is het precies tien jaar 
geleden dat te Brussel het verdrag 
werd ondertekend tussen de drie 
Beneluxlanden waarbij de perso-
nenkontrole naar de buitengren
zen van het Beneluxgebied werd 
verlegd. Daaraan waren reeds de 
akkoorden van 1943 (monetair) 
van 1944 (dat op 1 januari 1948 
in werking trad en de tolovereen-
komst behelsde) en van 3 februari 
1958 (definitieve bekrachtiigng 
van de Doeane-Unie) voorafge
gaan. 

Iet verdrag welks tienjarig be
staan vandaag 11 april wordt her
dacht, houdt nauw verband met 
de totstandkoming van de Bene
lux Ekonomische Unie. Het vrije 
verkeer van goederen, kapitalen 
en diensten houdt immers in dat 
ten aanzien van de personen elke 
doeane- en personenkontrole aan 
de binnengrenzen van Benelux 
wordt afgeschaft. Waar het ver
drag betreffende het vrije perso
nenverkeer binnen Benelux alleen 
betrekking heeft op Benelux-on-
derdanen werd door de kontrole-
verleggingsovereenkomst dit vrije 
verkeer tot niet-Benelux-onderda-
nen uitgebreid. Het verdrag was 
feitelijk reeds op 1 juli 1960 (dus 
nog voor de inwerkingtreding van 
het Unieverdrag van 1 november 
I960) van kracht geworden. Van 1 
juli 1960 af werd aldus de perso
nenkontrole (het vaststellen of 

personen de voorwaarden vervul
len om het grondgebied te betre
den) zowel voor Benelux-burgers 
als voor vreem»1elingen aan de 
binnengrenzen afgeschaft maar te
vens werd een buitengrenskon-

vooral gestreefd naar een doelma
tige administratieve werking, on
derlinge hulpverlening bij toela
ten, weren of verwijderen van 
vreemdelingen, door middel van 
gemeenschappelijke instrukties. 

beroepsHALVE 
bekeken 

trole ingesteld, die voor het hele 
Beneluxgebied geldt. Dat maakt 
dat de ambtenaren niet alleen voor 
hun eigen land doch ook voor de 
twee andere Beneluxlanden de 
personenkontrole verrichten Te
vens verlenen in het buitenland 
diplomatieke en konsulaire verte
genwoordigers viza die voor gans 
het Beneluxgebied geldig zijn Een 
Bijzondere Kommissie zorgde in 
die tien laar voor de uitbouw van 
deze samenwerking en verwezen
lijkte aldus op veel terreinen een 
gemeenschappelijk beleid. Er werd 

Dit liet ook toe dat Benelux kon 
optreden als één partij tegenover 
derde landen, ïvaarmee overeen
komsten werden afgesloten inzake 
i4,fschaffing van viza, vizumreoh-
ten, en erkenning van reisdoku-
menten. reisverkeer van vluchte
lingen en overname van personen 
aan de grens. Telkens werden ge
meenschappelijke standpunten 
voorbereid en verdedigd bij Inter
nationaal overleg nopens vrijma
king of vergemakkelijking van het 
reizigersverkeer in het kader van 
de europese gemeenschap, de 

raad van Europa, de Internatio
nale luchtvaart en maritieme or-
ganizaties. Regelmatig werd de 
struktuur van deze regeling aan 
nieuwe omstandigheden aange
past en werden ook ter plaatse 
regelingen getroffen voor niet-
voorziene gevallen. Ten slotte be
zoekt een drielanden • inspektie-
kommissie regelmatig de buiten
grensposten, wat in vele gevallen 
leidde tot een verdere versoepeling 
van het grenskontrolemechanisme. 

Wanneer we op deze verjaardag 
wat uitvoerig zijn ingegaan dan 
was dit vooral om te onderlijnen 
dat dit vrije personenverkeer bin
nen het Beneluxgebied de vlaams-
nederlandse kontakten op men
selijk vlak heelt vergemakkelijkt, 
ïl is het zeker niet de bedoeling ge
weest de achterblijvende vlaams-
nederlandse kulturele integratie 
in de hand te werken, die dan 
toch een der doelstellingen van 
de Vlaamse Beweging fel Vrijer 
menselijk kontakt werkt een der-
gerlijke integratie in de hand en 
bereidt ze voor. Dat is ten slotte 
voor Vlamingen een specifiek, of
ficieel niet belicht doch belangrijk 
aspekt van deze overeenkomst. 
In de huidige omstandigheden is 
het a" veel dat dit kon bereikt wor
den, in afwachting dat met de kul
turele autonomie en later het fe
deralisme de samenwerking met 
Nederland veel intenser kan wor
den en dat snecifiek vlaams-neder-
landse strukturen van samenwer
king zullen ontstaan 
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• Oost-België studiedag 

europees 

taalgrens 

kontakt 
(w. augustijnen) In het Europahuis 

te Cadier-en-Keer nabij Maastricht had 
Verleden zaterdag een geslaagde studie
dag plaats. Hierbij werden de proble
men van het soms vergeten kind van 
de belgische familie (Oost-België) on
der de loepe genomen, door een vrij uit
gelezen groep van belangstellenden en 
specialisten. Buiten de paneelleden, de 
mensen van de werkgroep Oost-België, 
eenator Jorissen en volksvertegenwoor
diger Raskin, konden we ons ook ver
heugen in een vrij behoorlijke aanwe
zigheid van mensen uit de Oost-kantons, 
de Voerstreek, nederlands Limburg en 
zelfs de duitse Bondsrepubliek. Speciaal 
vermelden we de aanwezigheid van dr. 
Hans Combecher, een eminent Neerlan
dicus uit Keulen die vloeiend Neder
lands spreekt. 

Na een korte inleiding door drs. Van 
Bogaert (ko-direkteur van het Europa-
huis) werden uitvoerige referaten ge
houden — gekruid met soms pittige de
tails — van W. Kuijpers over de taal
grens in West-Europa, en van de heren 
Schillings en Gouvernetir over de huidi
ge toestand in Oost-België. 

Wanneer men terug met die taalgrens-
problematiek wordt gekonfronteerd dan 
blijkt weer eens hoe erg de vlaamse ge
meenschap bij de neus werd genomen 
in 1963 en hoe moeilijk werk het is, om 
in dat Overmaas te werken en konkrete 
rezultaten te bereiken. 

Daarvoor werd trouwens aan de hand 
van uitgeschreven voorstellen 's namid
dags hartig gediskussieerd. 

Hierbij kwamen vooral de meer prin
cipiële stellingname van de werkgroep 
Oost-België aan het licht en anderzijds 

ook de meer praktische benadering van 
de politici. Daarbij aansluitend werd 
door sommige mensen aangedrongen op 
praktische initiatieven, waarbij trou
wens enkele konkrete voorstellen wer
den gedaan. 

In ieder geval waren de voorstellen 
alsook het dossier zelf interessant ge
noeg om als een vrij uitvoerige doku-
mentatie over het probleem « Oost-Bel
gië » te dienen voor eenieder die er zich 
politiek wil mee bezighouden. Die teks
ten zijn nog te verkrijgen bij de werk
groep Oost-België (Hasseltse straat 41 
Tongeren) of op het Dosfelinstituut te 
Brussel. 

• Uitzondering voor de Voer 

zelfs bij de 

post gaat 

het niet 
(j.c.) Op 23 oktober 1969 ondervroeg 

V.U.-volksvertegenwoordiger Luk Van-
steenkiste de ministers van Bmnenland-
se Zaken en van P.T.T. over het niet 
toekennen van postnummers aan de 
Voergemeenten. Het gegeven antwoord 
van Anseele, minister van P.T.T. kwam 
hierop neer dat hij zich beroept op het 
regeringsakkoord om de Voergemeenten 
nog geen postnummer toe te kennen. 

Wanneer het statuut van deze gemeen
ten zal veranderen, hetgeen in het rege
ringsakkoord voorzien wordt in art. 59 
(« De zes gemeenten van de Voerstreek 
zullen in een autonoom kanton worden 
gegroepeerd, dat rechtstreeks zal afhan
gen van de minister van Binnenlandse 
Zaken. ») is het dus voorbarig en zelfs 
onverantwoord om nu postnummers 
aan te wijzen, hetgeen anders technisch 
voor de geautomatizeerde diensten van 
openbare en private sektoren heel wat 
moeilijkheden zal opleveren. 

Aldus de redenering van een belgisch 

minister die daarmee aan de franskil
jonse gieren voldoende kans geeft om op 
de hen « ontstolen » Voergemeenten te 
blijven azen. De Voerstreek moet eerst 
van statuut veranderen en pas dan zul
len postnummers worden toegekend ! 
Hoe « steekhoudend » dit argument wel 
is wordt duidelijk wanneer men bedenkt 
dat fuzies van gemeenten eveneens wij
zigingen zullen teweegbrengen in de 
postnummers... Uit een antwoord op een 
parlementaire vraag van C.V.P.-senator 
Rutten — analoog met deze van Van-
steenkiste — blijkt dat de minister on
derscheid maakt tussen de Gewestelijke 
Direktie van Hasselt, bevoegd voor de 
postkantoren van de Voerstreek (« De 
wet wordt geëerbiedigd » aldus Ansee
le), en de organizatorische indeling van 
die gemeenten in dienstsektoren, waar
bij dan de bevoorrading der bedoelde 
postkantoren gebeurt vanuit Luik. We 
begrijpen niet waarom. Efficiënt lijkt 
het ons allerminst. 

Deze toestand, nl. het niet aanwijzen 
van postnummers en de bevoorrading 
der Voerpostkantoren van uit Luik, 
geeft de frankofonen nogmaals de gele
genheid de Voerstreek politiek te blij
ven betwisten. Tegenover deze handel
wijze staat dat de 11 gemeenten van 
Komen, behorende tot de sektor van 
Kortrijk in september 69 bij die van 
Doornik werden ingedeeld ook wat de 
bevoorrading betreft, zodat deze sektor 
van Komen wel de postnummers van de 
sektor Doornik heeft gekregen. Niet 
zó voor de Voerstreek. 

Niettegenstaande de bewering van de 
minister dat het niet toekennen van 
postnummers vooralsnog geen weerslag 
heeft, schijnt het toch zo te zijn dat de 
bedeling van vlaamse kranten en tijd
schriften en briefwisseling in de Voer» 
streek wel vertraging of moeilijkheden 
ondervindt. Bovendien zullen de franko
fonen — we weten immers bij onder
vinding dat zij de kunst verstaan om bij 
hun eisen de metodiek van de dagelijkse 
strijd toe te passen — er niet voor te
rugschrikken desnoods dit « strategisch 
wapen » te benutten. 

Het niet toekennen van postnummers 
heeft verder psichologisch tot doel de 
Voerenaars nogmaals de indruk te geven 
dat zij werkelijk een apart geval zijn... 
Er moet dus wel een afzonderlijk sta
tuut komen... 

Op 18 o'anuari jl. protesteerde het 
Vlaams Aktiekomitee van de Voerstreek 
tegen de hierboven geschetste toestand 
en eiste maatregelen. Aan de Voerstreek 
moeten postnummers toegekend worden 
zoals elders is gebeurd en dit gebied 
moet in alle opzichten afhankelijk èijn 
van de direktie Hasselt. 

De belgische goochelaars kunnen niet 
langer hun belachelijke argumenten 
staande houden De knoop moet doorge
hakt worden. Wie legt Anseele het vuur 
aan zijn franskiljonse schenen ? 

• B.S.P. voorop ! 

hoe 

aangenaam 

is kumul 
(red.) De C.V.P. voert reeds lang 

strijd tegen de kumuls. In de praktijk 
is er nog niet veel van terecht gekomen. 
Tal van burgemeesters en schepenen 
van grote steden en gemeenten zetelen 
nog als parlementsleden. Na de volgende 
gemeenteraadsverkiezingen zal hier kla
re wijn moeten geschonken worden. 

De kumuls zijn in de B.S.P. nog een 
ergere kwaal als in de C.V.P. En het zijn 
geen kumuls van een priveeberoep met 
een politiek mandaat. Neen het zijn al
lemaal kumuls, die door de gemeenschap 
moeten betaald worden. Zij zijn hoog
leraar plus parlementslid en verwaarlo
zen vaak hetzij hun studenten hetzij hun 
parlementair mandaat. Zo zijn er al heel 
wat. Anderen kumuleren het burgemees
terschap met het parlementair mandaat. 
Gewoonlijk ziet men dit laatste soort 
weinig in het parlement behoudens soms 
bij de stemmingen 's donderdags. Hun 
chauffeur brengt hen dan op kosten van 
de stad naar het parlement en voert hen 
dadelijk na de stemming terug naar huis. 

Sommigen zoals de B.S.P. schepenen 
en burgemeesters van het antwerpse 
of van het brusselse kumuleren deze bei
de mandaten met het voorzitterschap 
van een interkommunale. Zij hebben 
hun wagen met chauffeur en steken 
daarbij een anderhalf miljoen op zak, 
alles betaald door de gemeenschap. 

We spreken dan niet over hetgeen er 
nog extra bijkomt zoals betaalde vak-
bondfunkties. Men begrijpt dat het so
cialistisch gevoel in die omstandigheden 
even rekbaar wordt als de socialistische 
portefeuille. 

gedenken 
Vijfentwintig jaar geleden werd 
op het binnenplein van de 
gevangenis te Brugge een vrouw 
gefuziljeerd. Het fuzitjeren van een 
vrouw was en is nog steeds 
dubbel treffend en gebeurt maar 
zeer zelden. De zeldzame aanwezi
gen — ook zij die haar op zeer 
lichtvaardige wijze aan de 
exekutiepaal gebracht hadden — 
waren ten zeerste onder de indruk, 
niet alleen door het feit zelf maar 
ook door de menselijke waardig
heid waarmee deze vrouw naar de 
dood ging. Niet het minst het 
exekutiepeleton, waarvan achteraf 
een lid zei,«dat hij in zijn leven 
nooit meer zo iets zou willen mee
maken want dat hij bij dit 
onmenselijk salvo aan zijn eigen 
moeder had gedacht». 
Die vrouw was Irma Laplasse uit 
Oost-Duinkerke, ter dood veroor
deeld zogezegd op grond van 
verklikking tijdens de laatste dagen 
van de duitse bezetting. Haar 
naam is sindsdien tot een simbool 
geworden van de haat, die de 
«justitie» bezielde in die duistere 
tijd voor Vlaanderen, toneel van 
heksenjacht en vervolging, die we 
in een beschaafde wereld niet meer 
voor mogelijk zouden gehouden 
hebben. Haar naam is tot ver buiten 
West-V laander en doorgedrongen 
als voorbeeld van de wijze waarop 
in deze beloken tijd aan «justitie» 
werd gedaan in ons land. 
«Wie vijfentwintig jaar later 
objektief de gebeurtenissen poogt 
te rekonstrueren, kan aan de rech
terlijke dwaling in dit geval niet 
twijfelen. Irma Laplasse werd 
onschuldig ter dood gebracht. Ze 
was het slachtoffer van haat en 
wraakgevoelens en van een verbijs
terende lichzinnigheid bij de 
openbare aanklager en het krijgs-
gerecht». 

Dit schrijft, na een grondig onder-
zoek van de feiten, professor 
pater dr. van Isacker, s.j. in zijn 
inleiding tot de heruitgave van 
het ontroerende dagboek dat Irma 
Laplasse in de gevangenis schreef, 
welk gedeelte aangevuld wordt 
door het getuigenis van de dochter, 
mevrouw Siegmans-Laplasse, die 
als het ware in één hartekreet die 
tragische tijd memoreert. 
West-V laander en zal de figuur 
van deze bescheiden en in-goede 
moeder begin mei herdenken. 
Vlaanderen heeft jammer genoeg 
veel te herdenken. Morgen buigt 
het zich over de nagedachtenis van 
dr. Borms, de onvervaard ge
trouwe tot het bittere einde, even
eens slachoffer van een gerechtelijke 
moord. En zoveel anderen, waar
over men niet spreekt tenzij in 
beperkte kring, de anderen die nog 
lange jaren het stigma van de 
ongerechte vervolging met zich 
meedroegen en die zich van de 
toegebrachte slagen nooit hersteld 
hebben. Om ons een na een te 
verlaten, in alle stilte, bijna 
vergeten... 

Het zijn triestige bedenkingen in 
deze begonnen frisse lente, maar 
de gedachte aan hen, die ons voor
gingen of die simpelweg ondanks 
zichzelf in de maalstroom van de 
haat tegen het vlaams besef werden 
meegesleurd, laat niet af, mag niet 
aflaten, omdat er nog steeds zoveel 
onrecht te herstellen is. Laten we 
tevens een inspanning doen om 
hun beulen te vergeten, te negeren 
want groter smaad kan men deze 
kreaturen niet aandoen. 

KADERLEDEN EN LEDEN ALLEN OP POST ! 
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HANDIG ? 

Was het wel handig de heer 
Scholier naar Kongo te sturen 
ter voorbereiding van het offi
cieel bezoek in de maand juni 
a.s. van Boudewijn en Fabiola ? 
Toch normaal zult ge zeg
gen, vermits de heer Scholier 
als grootmaarschalk van het 
hof de aangewezen persoon is 
om het koninklijk bezoek voor 
te bereiden. Het wordt minder 
normaal als men weet dat 
Scholier goeverneur van Ka-
tanga is geweest, de katangese 
afscheiding steunde, mitsga
ders een der mannen achter de 
schermen van het regime van 
wijlen Tsjombé was. 

In takt en diplomatie heeft 
het belgisch hof nooit uitge
blonken. Daar kunnen trou
wens de Vlamingen een heel 
boekje over opendoen. 

UITVERKOOP GAAT VOORT 

Ex-koning Leopold gaat lus
tig voort met de uitverkoop 
van het koninklijk bezit. Na de 
postzegelverzameling, meubels, 
kunstvoorwerpen allerhande is 
het tans de beurt aan een «ver
zameling kunstvoorwerpen uit 
de middeleeuwen en de renais
sance» en een reeks tekeningen 
•n etsen van Rembrandt. Tel
kens wordt er uitdrukkelijk bij 
vermeld dat het orri « bezit van 
E.M. Koning Leopold » gaat. 
Dat laat « Pan » toe, zo langs 
de neus weg de vraag te stellen 
of er straks geen antiquairs 
sullen zijn, die hun fonds aan 
de man zullen brengen als « be-
ïit van Z.M. Koning Leopold»... 

PHILIPS HASSELT 

Enkele maanden geleden was 
er sprake van de overheveling 
van de afdelmg « luidsprekers-
fabrikatie » van Philips Hasselt 
naar Verviers. Een groot deel 
van het personeel zou mee moe
ten verhuizen. Tans verluidt 
dat de afdeling naar St. Gillis 
Dendermonde wordt overge
plaatst met mogelijkheid van 
uitbreiding tot een personeels
bezetting van 1000 man. Te 
Hasselt zelf zou uitbreiding 
van andere departementen 
voorzien zijn zodat de huidige 
personeelssterkte zou gehand
haafd blijven. We hopen het 
voor de betrokken werknemers, 

doch ekonomische expansie en 
rekonversie is toch nog wat an
ders ! 

VAN MECHELEN 

Op een parlementaire vraag 
van een socialistisch kamerlid 
over de berichtgeving in radio 
en tv over de limburgse mijn
staking antwoordde minister 
Van Mechelen op 12 februari 
dat hij via de regeringskom
missie had herinnerd aan de in-
strukties inzake kontrole en 
opmaken van berichten, ten 
einde « de objektiviteit te ver
zekeren ». Op een tweede vraag 
deze keer door een socialistisch 
senator, antwoordde hij dat hij 
op 23 januari een brief aan de 
B.R.T. had geschreven, waarin 
hij stelde dat « gewag maken 
van geruchten, zelfs als deze 
achteraf juist blijken te zijn, 
niet als objektieve berichtge
ving kan worden beschouwd ». 

Wat zijn de rode en gele 
broeders toch bezorgd om die 
objektiviteit, vooral wanneer de 
echte objektiviteit niet in hun 
kraam past. 

VEILIGHEID 

We zijn benieuwd wat minis
ter Harmegnies zal antwoorden 
op de vraag van V.U.-kamerlid 
De Facq, die wenst te weten 
of de brusselse parkings wel be
antwoorden aan de veiligheids
voorschriften. De verdiepingen 
zijn te laag gebouwd om brand
weerwagens binnen te laten 
(kwestie van zoveel mogelijk 
auto's te kunnen binnenlaten 
en er dus zoveel mogelijk aan 
te verdienen). Er. wat heeft het 
brussels stadsbestuur daarover 
te zeggen ? Na de brand in de 
Inno toch geen belangloos 
vraagje men^n we. 

BOOMGAARD UITDUNNEN 

In Nederland maar ook hier 
werd de vraag gesteld in hoe
verre de provincies eigenlijk 
nog een echte funktie hebben 
in het georganizeerde gemeen
schapsleven. Meer was niet no
dig om senator Leynen in Lim
burg op een vurig strijdros te 
doen stijgen. Hij kondigde zo 
waar de politieke dood aan van 
al wie in die richting iets zou 
durven ondernemen. Deze ver
dediger van het « mini-vader-
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landje » heeft natuurlijk wel 
gelijk als hij aanneemt dat de 
eigen streek voor heel velen 
nog altijd een grote betekenis 
heeft. Betekent dit echter ook 
dat men zich niet rustig en met 
afgewogen en gedegen ar
gumenten mag bezinnen over 
wat nü in feite bestaat, en niet 
de vraag mag- stellen of daar
aan dan helemaal niet kan ver
anderd of verbeterd worden ? 
Ruys schreef terecht in de 
« Standaard » dat men er toch 
wel eens mag aan denken de 
boomgaard uit te dunnen ! Een 
organizatie is er toch maar om 
dienst te doen. Daarom : pro
vincies, natuurlijk, maar ze 
moeten iets betekenen. 

WEER DUURDER BROOD ? 

Al heel spoedig, op zondag 
19 april, treedt een nieuwe 
loonsregeling in het bakkerbe-

drijf in werking. De Federatie 
van de Brood- en Banketbak
kers werkt dan ook aan een 
dossier om een verhoging van 
de broodprijs te verkrijgen. 
Hoeveel het worden zal is nog 
niet zeker. Een verhoging van 
0,25 lijkt wel wat te weinig, en 
een verhoging van 0.50 is iets 
teveel en zal waarschijnlijk 
ook niet zo gemakkelijk wor
den toegestaane. Al mas het 
maar omwille van de invloed 
op de prijzenindex en de daar
mee eventueel verbonden 
loonsverhogingen ! Waar
schijnlijk zullen de bakkers 
dan maar een halve frank vra
gen om een kwartje te krijgen. 
Met de B.S.P. in de regering is 
een artikel over « het brood 
van de arbeider » van de hand 
van Jos van Eynde eerder on
waarschijnlijk ! 

ALEMAANS BELGIË 
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Een nieuwe wereldtitel voor België : het paradijs van de holdups. 

Pire, de enige gekozene van 
I de « Union Francophone » in de 

brusselse gemeenteraad, had op 
een bouwwerf het eentalig ne-
derlands opschrift « gevaar » 

' bespeurd en ondervroeg daar
over het schepenkoUege. Tot 
slot van zijn vraag, die voor de 
Vlamingen in beledigende be
woordingen was geformuleerd, 
vroeg Pire « of Brussel buiten 
zijn weten reeds in alemaans 

^ België gelegen was ? ». 
Hoewel burgemeester Core-

mans er schaapachtig bij zat te 
kijken en de interpellant verze
kerde, dat het bord intussen al 
door een tweetalig opschrift 
was vervangen, kreeg Pire van 
diverse zijde schampere op
merkingen te horen. De vraag 
werd zelfs gesteld, of het sche
penkoUege voortaan beledigen
de vragen niet eenvoudig zou 
negeren. We gaan er blijkbaar 
toch op vooruit, ook in de brus
selse gemeenteraad. Intussen is 
eens te meer het domme fana
tisme van de brusselse ultra's 
gebleken. Maar wanneer wor
den eens vragen in die raad ge
steld over de talloze eentalig-
franse opschriften in « la capi-
tale » 2 

MAMMOETBEDRIJVEN... 

De koncentratie van de mach
ten neemt steeds sterkere vor
men aan. Ook op landbouwge
bied doet deze tendens zich 
steeds meer gelden In verband 
hiermee hebben de drie grote 
landbouworganizaties (de Boe
renbond en de twee franstalige 
bonden) een perslunch gegeven 
en bij die gelegenheid hun 
standpunt bekend gemaakt te
genover de koncentratie op 
landbouwgebied. Vernieuwing 
en herorganizatie zijn ook hier 
natuurlijk onvermijdelijk en 
goed De grote vraag is echter 
of de mammoetbedriiven zonder 
overheidssteun, volgens de nor
male konkurrentie dus. ekono-
misch wel zo superieur zijn als 
wordt beweerd ! 

...EN VERWARRING 

Interessant is in dit verband 
ook de strijd tussen de verschil
lende ministeries : industriële 
landbouwprojekten worden ont
trokken aan het ministerie van 
Landbouw ten voordele van dat 
van Ekonomische Zaken en 
Streekontwikkeling en soms 
zelfs ten voordele van onderge
schikte besturen. 

De indruk van een mammoet
verwarring krijgt men in elk 
geval wel : ekonomisch weet 
men eigenlijk niet goed waar 
men aan toe is, en administra
tief is alles weer eens schitte
rend georganizeerd, want het 
gebeurt toch allemaal in Brus
sel. Zouden de gewone boeren 
ook nog een vraagje mogen 
stellen over de grote bedrijven 
van sommige landbouworgani
zaties zelf ? 

Bij het einde van dit paas-
verlof is men er in de kleur-
partijen niet zo zeker meer van, 
dat de grondwetsherzienina er 
nog voor de zomervakantie 
komt. zoals met had beweerc' 'n 
de euforie, ontstaan na de he-
kendmaking van het « wonder-
plan » Eyskens. Meer en meer 
komt men tot de ontnuchteren
de vaststelling dat wanneer het 
op konkrete toepassinaen van 
de door Eyskens in de Wet
straat gegooide beginselen aan
komt, er van een « globaa' ak
koord » geen sprake meer is. 

Hoe zit het bvb. met 't varal-
lellisme tussen ekonomische de-
centralizatie (verwezenlijkbaar 
zonder grondwetsherziening ) 
en kulturele autonomie (die 
wel aan de grondwetsherzie
ning is- gekoppeld) ? Welk 
Brussel moet men inpassen in 
de nieuw op te richten ekono
mische en kulturele lichamen, 
wanneer men over de begren
zing van het hoofdstedelijk ge
bied hopeloos verdeeld is ? 

Zo kunnen we verder gaan. 
Deze enkele vragen volstaan 
echter reeds om de onzekerheid 
te verklaren, die zich hij de 
hervatting van de parlementai
re werkzaamheden manifes
teert. Er wordt reeds gepleit 
voor langzaam werk, de enige 
waarborg voor een deugdelijk 
rezultaat. En 't einde der werk
zaamheden wordt reeds door 
sommigen verschoven tot na 
het verlof en dus zelfs tot na 
de gemeenteraadsverkiezingen. 
Dat is wat anders dan de roep 
van twee maanden geleden- we 
moeten en we zullen er nu mee 
gedaan maken... 

We zullen er inderdaad mee 
gedaan maken, maar op een an
dere manier dan de hard-
schreeuwers menen. De tijd is 
zeker voorbij dat een koalitie 
van brusselse en luikse bour
geois over het lot der vlaamse 
provincies kon beslissen, zoals 
een bekend vlaams publicist 
donderdag aanstipte. Zonder er 
aan toe te voegen dat dit gro
tendeels te danken is aari de 
doorbraak van de Volksunie, 
aan haar waakzaamheid, aan 
haar blijvend verzet tegen de 
grendels en haar voortdurend 
hameren op de enige oplossing: 
het federalisme met twee. 
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GOOIEN MET GELD 

In de luksemburgse gemeen
te Waha wordt een reuze groot 
brits kippenbedrijf gevestigd. 
Tot daar toe al worden daar
door weer honderden kleine 
kippenhouders uitgeschakeld. 
De waalse socialistische minis
ter v o o r streekekonomie 
schenkt echter aan deze kapi
talistische onderneming 100 
miljoen als« vestigingspremie ». 
Kan het idioter ? Wanneer 
gaan de regeringspartijen eens 
ophouden met jaarlijks mil
jarden naar het groot kapitaal 
te slingeren? Zonder veel waar
borgen of kontrole ( cfr. het 
schandaal Liéco te Leuze, nog 
een waals « ontwikkelings
gewest »). Vorig jaar werd 
10 miljard vooropgezet, dit jaar 
nog meer. Zou de regering niet 
wat zuiniger kunnen zijn met 
die miljarden ? Bvb. meer be
steden aan de zorg voor de ge-
handikapten of voor betere 
pensioenen ? 

De B.S.P. bestrijdt het groot
kapitaal met woorden, maar 
steunt het met geld, veel geld, 
ons aller geld, voor meer dan 
de helft vlaams geld ! 

AAN DE SCHANDPAAL 

« Het Volk » is gestruikeld 
over een kommentaar van Wal
ter Zinsen bij de staking van 
Limburg, in het blad van het 
Verbond der Kristelijke Werk
gevers. Zinsen heeft namelijk 
een eigen mening over een po
litiek feit en heeft het aange
durfd die te uiten. Daar die 
mening de gevestigde vak-
bondsmacht niet bevalt wordt 
hij aan de schandpaal gespij
kerd en worden zij, die het stuk 
in kwestie durfden publiceren 
zoveel als afgedreigd. Het 
wordt nog erger waar het blad 
van het A.C.V. zich afvraagt, 
«wie de auteur een plezier wou 
doen of de mouw wou vegen». 

WAARHEIDSLIEFDE 

Zou het anders niet kunnen 
dat Zinsen gewoon uit waar
heidsliefde heeft geschreven 
over de staking van de limburg-
se mijnwerkers, waarheidslief
de die toch bij herhaling door 
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de hoogste kerkelijke instanties 
als de voornaamste plicht van 
de joernalist wordt aangepre
zen ? 

Het zijn werkelijk niet alleen 
de rode bonzen die door de mi-
krobe van censuur en geleide 
berichtgeving zijn gestoken, nu 
blijken hun zeer kristelijke 
stand- en ranggenoten al even
zeer besmet te zijn. Moeten die 
mannen hun vingers jeuken om 
gauw-gauw radio en tv te kne
velen !... 

BOT GEVANGEN 

Een kliekje F.D.F.-ers te Ter-
vuren heeft voorlopig bakzeil 
moeten halen tegenover een 
kontroleur van de belastingen 
die weigerde op hun eis in te 
gaan, hun franstalige formulie
ren te bezorgen. De ambtenaar 
steunde terecht op de taalwet
geving en het eentalig statuut 
van de gemeente Tervuren. Na 
onder aanvoering van de F.D.F.-

er Defosset bij het beroepshof 
te Brussel te hebben aangeklopt 
en daar onbegrijpelijker wijze 
in het gelijk gesteld te zijn ge
weest meenden ze de formulie
renslag gewonnen te hebben. 
Maar de kontroleur zwichtte 
niet, ook niet na een « masa-
meeting » te Tervuren en na 
bedreigingen. Ten einde raad 
staken de taalimperialisten hun 
licht bij minister Snoy op. De 
minister raadde hun beleefd 
aan, het vonnis van het be
roepshof te laten voor wat het 
was, daar « voorlopig de taal
wet nog steeds geldig is ». 

Het F.D.F, heef eieren voor 
zijn geld gekozen en zijn volge
lingen te Tervuren nu aange
raden, « voorlopig het formu
lier dat ze ontvangen maar in 
te vullen »... 

Konkluzie : taalwetten zijn 
nog broodnodig in het Brussel
se, evenals vastberaden ambte
naren, maar alleen wanneer we 
Eyskens grendels breken zullen 
we er in slagen, franskiljonse 
nederlagen a la Tervuren te be
stendigen. 

SHINJIRO 

YAMAMOERA 
Het is niet goed aan sensatie al te veel belang 

te hechten. Sensatie is immers veel meer een 
sluier rond de werkelijkheid, dan een openbaring 
van wat echt belangrijk is, vaak zelfs verbergt 
zij wat écht gebeurt. 

Shinjiro Yamamoera, de Japanse vice-minister 
van Vervoer, die als vrijwillige gijzelaar mee
vloog naar Noord-Korea, kwam met de beman
ning (en voor hen die vooral de centen tellen, 
ook met het dure toestel) veilig terug in het ei
gen land en bij zijn gezin. Zo werd hij de slot-
sensatie die de grote sensatie van de vliegtuig-
kaperij afsluit. Vandaag wordt ons verteld dat 
hij in Japan een «nationale held» zou zijn, van
daag krijgt hij een tamelijk grote titel en een 
korte tekst. 

Waarschijnlijk is Yamamoera overmorgen al 
helemaal vergeten, en is zijn naam volgend jaar 
een uiterst moeilijke kwis-vraag. 

Dit is niet zo maar een pessimistische, onge
gronde veronderstelling. Voor die veronderstel
ling, want meer is het natuurlijk niét, zijn er 
«redenen». 

Toen de gegijzelde passagiers in Japan terug 
kwamen gaven de nieuwsdiensten ons vooral hun 
verklaringen door over hun ontvoerders, niet 
over hun redder Yamamoera. Die scheen toen 
nauwelijks te bestaan. Zo was hier tenminste de 
indruk, en wat in Japan zelf gebeurde was na
tuurlijk Japanees. Over die jonge revolutionai
ren die hen tenslotte met de dood bedreigd had

den klonken de doorgegeven verklaringen bo
vendien welwillend. 

Yamamoera komt pas vandaag in het nieuws 
omdat er over dat nieuws eigenlijk niets anders 
meer te vertellen valt. En daarom moest het : 
goed dan maar, Yamamoera! 

Toen het eerste bericht kwam dat een vice-mi
nister zich aanbood om de plaats in te nemen van 
de passagiers, kregen we wel zijn humoristische 
bedenking te horen dat een vice-minister niet 
veel meer was dan een bijkomstig aanhangsel 
dat nu eens voor iets kon dienen, maar 
over de persoon zelf vernamen we niets. Zelfs 
niet dat de man pas zesendertig is, wat de indruk 
bevorderde dat het hier ging om een oude man 
van de oude school die toch niets meer van het 
leven te verwachten had. 

En toch was deze vice-minister helemaal geen 
onbekende : hij is een oud bokskampioen, en be
oefent rugby, voetbal en judo. Dat die oefeningen 
ook iets waard waren bewees hij toen de linkse 
volksvertegenwoordigers de voorzitter van de 
Kamer aanvielen : Yamamoera greep in, en niet 
met zachte hand ! Sindsdien is hij natuurlijk een 
getekend man : zo iets! Met geweld ingrijpen 
tegen het toch zo vriendelijke en overal simpa-
tiek onthaalde geweld van hen die zich de ge
weldlozen noemen! 

Nee, er is geen greintje gedweep in dit alles! 
Het is alleen een protest tegen de grenzeloze on
wetendheid die de kapers de naam « samoerai » 
gaf. «Samoerai» is wie de «boeschido» ( de weg 
van de krijger) volgt : die onvoorwaardelijk 
trouw is, dapper, welopgevoed, die achting heeft 
voor zijn tegenstanders en medelijden met alle 
levende wezens. 

Doorheen de sluier van de sensatie is maar een 
ridderlijk mens te voorschijn gekomen : Yama
moera. 

Als deze tekst gelezen wordt zal hij al vergeten 
zijn. 

NEMROD 

Zeven vi/eken heeft de limburgse mijnstaking 
geduurd , vandaag publiceren v/e de 

1 zevende lijst van het Noodfonds Limburg. Bijna 1 
1 onvermijdelijk ligt het bedrag 
1 van deze lijst iets lager dan van d e vorige. Het feit 1 

alleen echter dat er een zevende lijst verschi 
kan, is een bewijs dat de limburgse 
mijnwerkers niet worden vergeten. 

|nen 

1 in deze lijst staat een vierde storting « v a n w e g e 1 
iemand die mijnwerkers niet kan vergeten » -
zo moge het velen vergaan ! Want woorden 
nodig, maar hulp is beter. 

Van het verzameld fonds werd reeds 200 .000 
frank aan het Sociaal Fonds van het 
Permanent Komitee Limburg overgemaakt . Ac 
ervoor te zorgen dat weldra een 
gelijkaardig bedrag kan overgemaakt 
worden . 

zijn 

in U 

7de lijst 

« Broederlijk delen », A.V., Wevelgem 
Bert Van Gooien, Mechelen 
« Mijn bijdrage voor broederlijk delen », Heverlee 
« Vrouw en kinderen doen mee ! » 
A.C., Denderwindeke 
M.D., Geel 
« Wij vergeten U niet », G.G., Laken 
Naamloos, Hoogstraten 
A. Verbeke-Mestdagh, Tielt 
A.D.S., Dilbeek 
S'Heeren Juul, St. Truiden 
P. De Visscher, Dendermonde 
Vansummeren, Lommei 
Naamloos 
V.U.-afdeling Erps-Kwerps-Veltem '(2de storting) 
Jef Vinex, Erps-Kwerps 
Volksunie afdeling St. Kruis 
Stroobants Hugo, Huizingen-Buizingen 
J. Borremans, Mechelen 
van Coppenolle P., Dilbeek 
Vanwege peter van Ronny uit Dilbeek 
« Broederlijk deelt de linkerhand, 
de rechter weet het niet » 
Mosselmans, Alsemberg 
Mevr. SaudemonJ;, Vilvoorde 
Jacobs, Mortsel (2de storting) 
Naamloos, Grimbergen 
Mevr. De Bouck en Marianne, Middelkerke 
Van Campenhout, Vilvoorde 
« Van een gewezen oud-Verdinaso » 
« Vanwege iemand die de mijnwerkers 
niet kan vergeten » (4de storting) 
Zitpenning, Impe 
R.W., W., 2e schijf « Broederlijk Delen » 
J. Van Bree-Smets, Tongeren 
Snels J., 's Gravenwezel 
P. Goossens, Brussel 14 
V.U.-afdeling Grimbergen (2de storting) 
Naamloos, Bertem 
Vanmaele Fritz, Torhout 
J. Haezebaert, Adinkerke 
Van Peter, Merksem 
Enkele Vlamingen uit Desselgem 
Olaerts Verzekeringen, Genk 
Segers Jacobus, Bujumbura, Burundi 
Roefs E., Kapellen (2de storting) 
V.B., Blankenberge 
V.U., Ledeberg 
V.U., Wijnegem 

100 
500 
200 

1500 
500 
500 
500 
100 
200 
200 
200 
200 
100 
250 
250 
600 
200 
200 
500 
100 

1000 
300 
100 

1000 
500 

1000 
100 

1000 

100 
250 
100 
100 
200 
100 
500 
50 

100 
200 
100 

1400 
200 
500 
200 
100 
250 
500 

Zevende lijst 16.850 
Totaal na zesde lijst 256.335 

Totaal na zevende lijst 273.185 

Stortingen worden dankbaar ingewacht 
op postrekening nr. 1476.79 van Volksunie, 
Voldersstraat 71, 1000 - Brussel, 
met vermelding : 

NOODFOND 

LIMBURG 

S 
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HERZIENERS 

Verleden wee\ namen we de zogenaamde pa
riteit (ii behalve de voorzitter y>) in het Brus
sels agglomeratie\ollege en de alarmbelproce-
'dure in de Brusselse agglomeratieraad in de 
\ijl^er. We zullen deze wee\ een paar andere 
'punten van de Brusselse regeling, zoals ze voor
komt in het plan Eys\ens, even nader Belich
ten. 

Punt 21 van het plan Eys\ens voorziet — 
vanzelfspre\end Bij wet « met bijzondere meer
derheid » / — de oprichting van twee Cultu
rele \ommissies, een nederlandse en een franse, 
in de hoofdstedelijke agglomeratie. 

Als we ooit zover geraden — met andere 
woorden als er een « Bijzondere meerderheid » 

I daarvoor tot stand wordt geBracht —^ is dat een 
pluspunt, alhoewel van vrij Beper\te Betekenis. 

, Punt 22 van het plan Eys\ens voorziet dat 
'de \ulturele \ommissies onder meer als op-
'dracht heBBen, een potentieel evenwaardig net 
van scholen voor de twee taairegimes uit te 
'Bouwen. Dit Bete\ent, dat de nederlandse }{ul-
'turele \pmmissie de taa\ heeft, te zorgen voor 
'de uitbouw van een nederlandstalig schoolnet 
in de Brusselse agglomeratie. Deze uitBouw 
werd ons echter reeds in ig6^ Beloofd — t i e n 
scholen per jaar — en er is minder dan de helft 
van deze Belofte uitgevoerd. Men smeert ons 

dus — zoals 'de vlaamse volksmond zou zeggen 
<— een tweede \eer met ons eigen vet. 

En nu even de tweede helft van punt 22 van 
plan Eys\ens letterlijl^ citeren : « Zodra deze 
1{ulturele kommissies. Bij een met redenen om
klede rezolutie, zullen heBBen vastgesteld dat 
de uitvoering van deze programmatic dermate 
gevorderd is dat ze in deze scholen de ophef
fing rechtvaardigt van de taalverl^laring van 
het gezinshoofd en van het taaltoezicht op de 
inschrijvingen, zal deze opheffing effe\tief 
worden vanaf i september, volgend op de da
tum waarop deze rezolutie wordt goedge\eurd. 
Deze opheffing zal in ieder geval geschieden 
op dezelfde datum als Bepaald Bij de wet, hou
dende de inwerkingtreding van de taaipariteit 
in de schoot van het agglomeratie\ollege ». 

Herlees dit citaat eens zorgvuldig. Dan zal 
je een hele hoop dingen vaststellen. Ten eerste : 
dat we in het gunstige geval — namelij\ het 
geval dat ditmaal wér\elij\ vlaamse scholen 
zouden geBouwd worden — hoogstens zes jaar 
\rijgen om de gevolgen van anderhalve eeuw 
sisfematische verfransing te lijf te gaan. Dat is 
natuurlijk een hopeloze onderneming, die er 
hoogstens \an toe leiden dat het vlaamse getto 
te Brussel iets gerieflijker wordt ingericht. Ten 
tweede : dat de liBerté du per e de familie het 
vlaams getto definitief afgrendelt. Ten derde : 
dat de liBerté (die het prijsgeven is van een der 
Bazisverworvenheden der vlaamse Beweging) 
er in ieder geval Xpmt na zes jaar, oo\ indien 
er van de Bouw van vlaamse scholen niets of 
te weinig is in huis ge\omen. Ten vierde : dat 
die liberie ge\oppeld is aan, en een « Compen
satie » is die de franstaligen ^rijgen voor de 
« pariteit » in het agglomeratie\ollege. We 
hebben vorige wee\ echter aangetoond dat er 
van pariteit hoegenaamd geen spra\e is : pari
teit « behalve de voorzitter » is gewoonweg 
boerenbedrog. 

En een dergelijke regeling heeft haar verde
digers gevond'en onder de vlaamse kjeurpoli-
tie^prs. Houden tij de Vlamingen dan voor 
dommer dan He} achterwer\ van een ezel ? 

LUIDOP DROMEN. 

Met een hardnekkigheid, een 
betere zaak waardig, gaan som-
mige P.V.V.-leiders voort te 
pleiten voor een drieledige re
gering (C.V.P.-B.S.P.-P.V.V.). 
Ook de huidige « nationale » 
P.V.V.-voorzitter D e s c a m p g 
droomt luidop van een « natio
nale regering » die volgens hem 
in de jongste «face a la presse» 
van de R.T.B. « de instorting 

zda betekenen van de groepe
ringen die enkel van de taai-
twisten leven ». Vermits de 
Volksunie een partij is met een 
volwaardig sociaal-ekonomisch 
programma, die de P.V.V. in 
Vlaanderen reeds is voorbijge-
streeft, bedoelt de pietluttige 
P.V.V.-voorzitter daarmee stel
lig het F.D.F., van welk front 
overigens zijn brusselse partij, 
genoten doodsbang zijn, te oor
delen naar de opbodpolitiek 
waarin ze zijn vervallen. 

...VAN EEN 
WONDERMIDDEL 

De blauwe partijvoorzitter 
blijkt zich overigens illuzies te 
maken over de « eendracht » 
binnen de drie « nationale » 
partijen, en sprak zich zelf te
gen vermits hij in deze uitzen
ding eerst stelde dat de ruzie, 
die op het jongste kongres van 
de P.V.V. oorverdovend tot 
uiting kwam zich ook in de an
dere partijen kan voordoen. 

voor een leefbare gemeente 
in een federaal Vlaanderen 

VOLKSUNIEKONGRES 26.4.1970 
Hoe de drie ruziemakende en 
hopeloos verdeelde «nationale» 
partijen alleen door de vorming 
van een regering een einde zou
den maken aan de belgische 
twisten moet hij ons maar eens 
komen uitleggen. 

LUCHTHAVEN DEURNE... 

De koppigheid van minister 
Bertrand om de luchthaven 
Deurne te willen afschaffen 
wordt gewoonlijk'"' verklaard, 
als zou hij slaafs de bevelen 
van de Sabena volgen. Men ver
baast zich ook over het zwak 
protest van de stad Antwerpen. 
Meer zelfs, het blijkt dat het 
antwerps schepenkollege (CV. 
P. en B.S.P.) zelf een jaar ge
leden de wens uitsprak, die 
luchthaven af te schaffen! On
der druk van de oppozitie ko
men ze daar officieel aarzelend 
op terug. Achter de schermen 

verzoeken ze echter Bertrand 
geen rekening te houden met 
hun protest. Antwerpse B.S.P.-
ers zouden geïnteresseerd zijn 
in de gronden die zouden vrijko
men. M.a.w. de B.S.P. die af en 
toe lelijk tekeer gaat tegen 
grondverkaveling zou bij grond-
spekulatie betrokken zijn. 

...EN VERKAVELAARS 

Dit zou ten anderen niemand 
verwonderen, die weet hoe 
grondverkavelaars en apparte
mentsbouwers rond kleurpar-
tijen - burgemeester- zwermen 
om toelatingen te verkrijgen 
of om plannen van aanleg in 
hun voordeel te wijzigen Zou 
er dan wat kunnen afvallen voor 
de verkiezingskampanjes zoals 
we in het verleden ondervonden 
door de dure kampanjes van 
sommige burgemeesters? 

DENIINEN AANDENIIHWERKERS! 
Het jongste — maar niet het laatste — mijnkonfÜkt heeft sommige fun
damentele gebreken van ons maatschappeÜik bestel naakt gesteld. Bru
taal duidelijk werd, dat de begrippen ekonomische demokratie, partici
patie, medebeheer, arbeidsgemeenschap, die zoveel opgeld maken in de 
sociale vakliteratuur in ons bestel tot de zuivere teorie behoren en dat de 
sindikale leiders die deze ideeën moesten en konden valorizeren een be
roep deden op geweld om het konservatief status-quo te verdedigen. 

Merkwaardig genoeg putten deze lei
ders uit hun ontrouw tegenover hun le
den voldoende krediet bij hun natuur
lijke tegenstrevers, de patroons, om 
van hen een toegeving — het beleggen 
van een sociaal-ekonomische konferen-
tie, na de staking — te bekomen, los van 
de vraag naar de waarde van de winst, 
die daar ten voordele van de arbeiders 
werd geboekt, staat de andere vraag of 
de immoraliteit der gebezigde metode 
geen maatschappij-vernietigend — in 
plaats van opbouwend — effekt tot ge
volg had. 

De winst is het resultaat van de ver
loren staking; het enorme verlies aan 
vertrouwen staat op rekening der win
naars, de dezerteurs. Geloven de overlo
pers dat zij aldus de weg naar de ekono-
mische-demokratie banen? Feit blijft 
dat de mijnwerkers in hun ondenxeming 

niets te zeggen hebben. De slogan boven 
dit artikel smaakt bitter in de mond. 

Zij mogen hun arbeid en hun gezond
heid, hun verstand en hun verbeel
ding inbrengen, levenslang eventueel; 
voor hen blijft de kolenmijn een vreemd 
lichaam, dat zich morgen vijandig kan 
opstellen. 

MIJN-KAPITAAL EN MIJN-ARBEID 

Een vraag naar de plaats van de mens 
in de ekonomie. Het is duidelijk dat de 
welvaartsstaat berust op een kompromis 
tussen degenen die de macht bezitten en 
uitoefenen : staat, kapitaal en arbeid. 
Maar het wordt iedere dag duidelijker 
dat dit evenwicht geen demokratische 
rezultante waarborgt. 

Staat,kapitaal en arbeiderssindika-
tea stemden ia de hele limburgse ope

ratie solidair tegen het volk, waarvan 
zij beweren de welvaart te dienen. De 
politieke, sociale en ekonomische struk-
turen verloren hun binding met het le
vende volk. 

De fundamentele reden van de misluk
king van het kompromis is ongetwijfeld 
dat men in de welvaartsstaat vertrokken 
is van ekonomische kategorieën zoals 
volledige tewerkstelling, ekonomische 
groei, brutto nationaal produkt en niet 
van een sociaal imperatief. 

Men heeft meer gezocht naar de mid
delen om de produktie van materiële 
welvaart te verhogen dan naar de wegen, 
die leiden tot de opbouw van een ver
antwoordelijke samenleving, een maat
schappij met voldoende leefruimte voor 
ieder vrij mens. 

Het valse vertrekpunt : de ekonomi
sche wetmatigheid, heeft het kapitalis
me voorlopig in een staathuishoudkun-
dig bevoorrechte pozitie geplaatst en 
heeft de arbeider in zijn proletarische 
konditie ingemetseld. Het verzet krijgt 
echter vorm en gestalte. Intussen zullen 
de arbeiders nog enkele veldslagen ver
liezen tegen de ekonomische staathuis-
houdkundigen. 

Wat hebben deze de Ümburgse stakers 
al niet naar het hoofd gesmeten ? 

Wat u vraagt, zo zeiden de beheerders 
van het status - quo, is onmenselijk 
want : 1. de inwilliging van uw eisen 
brengt onze nationale ekonomie in ge
vaar ; 2. de kostprijzen van uw kolen lig

gen al te hoog : u legt reeds een te zwa
re last op de nationale ekonomie; 3. de 
staalindustrie kan de druk van uw soci
ale programmatic niet dragen; 4. de in
williging van uw eisen zou het sluitinga-
programma van uw mijnen bespoedigen; 
5. ze zou een kettingreaktie uitlokken in 
de andere sektoren, wat een algemene 
prijsverhoging en een algemene verla
ging van de levensstandaard zou mee
brengen. 

Het is hier niet de plaats om de zin en 
de onzin van deze ekonomische argu
menten uit te diepen : wij haalden ze 
slechts aan om duidelijk te maken dat 
deze ekonomische politiekers het over
bodig vonden, een afdoend antwoord 
te geven op de éne beslissende vraag, die 
niet ekonomisch maar sociaal van we
zen is en die andere vraag luidt: krijgen 
de mijnwerkers een loon naar verdien
ste? 

Men gaf zelfs toe dat men het ant
woord niet kende en men gaf dringend 
de nodige opdrachten om de lonen te 
gaan bestuderen. 

Kan men een brutaler voorbeeld vin» 
den om te bewijzen, dat in de sociale 
welvaartsstaat de macht der zogenaam
de ekonomische «wetten» wordt inge
roepen om de pozitie der arbeiders te 
verdrukken ? 

Wij komen nog overvloedig terug op 
deze problematiek 

Volksvertegenwoordiger J. Olaerts 
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RANMA 
— 10 u. opening : Toespraak van volksvertegenwoordi

ger AA. Coppieters « Voor een nieuw gemeentebeleid » 

— 10 u. 45 : Bespreking van de rezoluties en amende
menten-stemmingen 

— 12 u. 45 : pauze 

— 14 u. 30 : De stem der jongeren : toespraak door een 
jeugdspreker 

— 15 u. : Projektie van de fi lm « Mooi Vlaanderen ? » 

— 15 u. 30 : Toespraak van de algemene voorzitter Frans 
van der Eist « De Volksunie en de politieke aktualiteit » 

— 16 u. 30 : Slotwoord van de kong res voorzitter volks
vertegenwoordiger Jo Belmans. 

Er is mogelijkheid tot middagmaal in de Galerij Raven-
stein en in het Centraal Station (v lakbi j ) . 

Al onze kader- en bestuursleden worden opgeroepen, zo 
talrijk mogelijk deel te nemen aan dit kongres. Deelname 
is voor hun plicht. Leden worden vanzelfsprekend even
eens talrijk verwacht 

DE GEMEENTE : KERN VAN EEN NIEUWE 
GEMEENSCHAP IN EEN LEEFBAAR 
VLAANDEREN 

U kent van uit uw eigen ervaring: wellicht 
ook de traditionele strukturen waarin het le
ven in een gemeente zich totnogtoe voltrok : 
de door-de-weekse leefmozaiek van gezin-
school-kerk-verenigingen is lange tijd een fei
telijk gegeven geweest in ons leefpatroon, 
waaraan zich niemand kon onttrekken. 

Door dit traditioneel patroon van vastgelo
pen verhoudingen liep in vele gevallen dan 
nog de grens van de levensbeschouwelijke 
verzuiling : ieder in zijn eigen zuiltje, zijn 
eigen kringetje, zijn eigen-vereniging-met-
het-eigen-blaadje. 

Dit patroon leidde tot grote versnippering, 
tot immobilisme en tot geldverspilling in het 
gemeenschapsleven, en vaak was het boven
dien nog zo dat de mensen van eenzelde ge
meenschap, die eigenlijk vrienden hoorden te 
zijn, van mekaar vervreemden. 

GEEN VERZUILING MAAR EEN 
GEMEENSCHAP VAN MENSEN 

In se is dit verschijnsel van verzuiling iets 
dat vervreemdend werkt, dat de mens meer 
dan ooit m de eenzaamheid drijft : het is een 
liefdeloze vorm van samenleven. 

Nochtans heeft zo'n organische gemeenschap 
als een gemeente alle mogelijkheden om voor 
de burgers, de inwoners, een rol te spelen die 
bindend en vernikend werkt : de gemeente 
zou een kern moeten worden van een nieuwe 
gemeenschap van mensen, die aktief en kre-
atief samenwerken en samenleven en dit ver
onderstelt in de eerste plaats de afbraak van 
de verzuiling. 

Samenwerken in het verenigingsleven, in 
't kultuurgebeuren en in de school veronder
stelt een puralisme van de geesten maar ook 
een pluralisme van de infrastruktuur en een 
openheid van het beleid. 

Het is in de geest van deze opvattingen dat 
de Volksunie haar opvatting van het kongres 
heeft gesteld, zoals duidelijk zal blijken uit 
de kongresbesluiten die op zondag 26 april zul
len vrijgegeven worden. 

De Volksunie wil ondermeer op het kultu-
reel vlak de oprichting van gemeenschapcen
tra in plaats van de 10 miljoen kostende kul-
tuurpaleizen die men kulturele centra heeft 
genoemd en waar de o zo demokratische Van 
Mechelen de promotor van is. Geen kultuur-
paleizen dus maar echte centra van ontmoe-

-•>»«.fs|}ng voor ieder. In kleinere gemeenten moe
ten buurthuizen worden opgericht. 

Ons kongres zal ook als eerste de doorstoot 
geven naar een grotere openheid in het beleid 
door een betere binding van de gemeentelijke 
overheid met haar inwoners : onder meer ko
men uit de rezoluties te voorschijn als nieuwe 
dingen in het gemeentelijk beleid van ons 
land : de informatieplicht van de gemeente 
door informatiebrosjures en een administra
tief inlichtingenblad, het instellen van een 
funktie van burgerraadsman (gemeentelij
ke ombudsman), het inrichten van burgerda-
gen en dergerlijke meer. 

In dat perspektief ziet de Volksuni* trou
wens ook het zeer belangrijke punt van het 
onderwijsbeleid : 't instandhouden of oprichten 
van gemeentelijke eenheidsscholen op plura
listische bazis : de gemeentescholen kunnen 
aldus gerevalorizeerd worden, en dan is het 

-meteen uit met 't in bussen stoppen van zesja
rige kinderen om hen als schoolvee naar de 
grote stad te voeren. 

Wij willen aldus van de gemeente een kern 
maken van samenleven en samenwerken, en 
dat houdt uiteraard in dat er in die nieuwe 
gemeenschap bijzonder veel belang wordt ge
hecht aan de minstbedeelden van die gemeen
schap. Nieuw is hier dat de bestaande C.O.O. 
wordt vervangen door een «Gemeentelijke 
dienst voor sociaal dienstbetoon», die op een 
moderne en efficiënte wijze al de behoeftigen 
zal bijstaan en begeleiden Hier zijn uitvoe
rige en grondige kongresbesluiten uitgewerkt 
vooral_ ten behoeve van gehandikapten, en 
de valiede en niet-valiede bejaarden. Behalve 
een goede materiële bijstand werd vooral ge
dacht aan de integratie in een menselijk leef
milieu van deze gehandikapten, ook aan de 
gezinszorg werd in dezelfde geest gedacht: 
speciaal voor de thuiswerkende vrouw werden 
bijzondere maatregelen voorgesteld. De VU. 
beschikt met deze kongresbesluiten dan ook 
meteen over een grondig en eigentiids pro
gramma aangaande de sociale problemen van 
onze welvaartsmaatschappij. 

DE GEMEENTE : KERN VAN EEN 
GEZOND LEEFMIDDEN 

«De afval makers» zo heet een ophefmakend 
boek van de amerikaanse socioloog Vance 
Packard, waarin hij de toenemende vervuiling 
van ons leefmilieu afschildert als uiteinde
lijke bedreiging van het leven. Het probleem 
is nu gemeengoed en de Volksunie heeft dif 
als eerste partij gesteld op haar kongres van 
april 1969. Bovendien heeft ze door haar me
morandum over de natuurbescherming en de 
hinder problemen, en via partijaktie einde ja
nuari nog eens duidelijk aangetoond dat deze 
problematiek zich wel zeer scherp stelt in het 
Vlaanderen van vanda,ag en morgen. 
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In onze kongresbesluiten worden de zaken 
nog eens grondig aangepakt : vooral de ge
meente kan flink meewerken aan de aanpak 
van de strijd tegen de waterverontreiniging 
'(want zuiveringsstations en de daarop aanslui
tende rioleringsnetten zijn dringend nood
zakelijk), de groenvoorziening, de leefbaar
heid van de dorps- of gemeentekern (verkeers-
beperking en ringverkeer) en de verwerking 
van het huisvuil. Ook de problematiek van de 
oude stads- en gemeentekernen krijgt daar
bij de nodige aandacht. 

Sinds de verkiezingsoverwinning van 1968 
heeft de vlaams-nationale partij, de Volks
unie, blijk gegeven, niet alleen van een blij
vende strijdbaarheid op het zuiver vlaamse 
vlak, maar ook van een eigentijds inzicht in 
de problemen van de hedendaagse welvaart
maatschappij Sinds het kongres van 1969 is 
gebleken dat deze inzichten vernieuwend en 
verrijkend werken en hebben gewerkt op het 
politieke beleid in ons land : ook op het vlak 
van de gemeenteverkiezingen zal de Volks
unie de toon aangeven en voorgaan in haar 
bekommernis voor het totale welzijn van de 
vlaamse mens in de nieuwe gemeenschap van 
morgen. 

Alle kaderleden, kandidaat-gemeenteraads
leden en gemeenteraadsleden, zullen er dan 
ook beslist prijs op stellen, deze kongresdag 
massaal bij te wonen om, gewapend met de 
geest en de striidlust van het kongres, naar 
een nieuwe doorbraak toe te werken. 

W. Augustijnen 
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GEEN GRENDEL 
OP DE 

DEMOKRATIE 

DAT GEZANIK OVER DE 
VLAAMSE MEERDERHEID EN DE 
MINORIZATIE 
ZIJN WIJ HARTSGRONDIG BEU 

Over bijzondere meerderheden zoals dubbele meerderheid of 2 / 3 meerderheid 
wordt er nu reeds maandenlang gezanikt... en gehertoginnedald. De vlaamse C.V.P. 
weet niet meer op welk been te dansen ; Custers en van de Kerckhove zijn het niet 
eens... over het soort grendels. Wi; houden het bij : geen grendels ! Wij hebben er 
genoeg van dat men 170 jaar Vlaamse Beweging zó maar uitverkoopt. Vlaanderen 
is de eisende partij I 

Wat men ons voorstelt als politieke feiten zijn 
eenvoudigweg psichologische afwijkingen. 

Ten eerste . de waalse streek gaat er ekonomisch 
op achteruit maar daar hebben de Vlamingen schuld 
noch deel aan. Het is de schuld van de omstandig
heden en van het gebrek aan ekonomische durf 
van het frankofone groot-kapitaal en van de Walen 
zelf. Voorts psichologische afgimst van de Walen 
omdat wij geen 200.000 werklozen meer hebben als 
rezerve van goedkope arbeidskracht 

Ten tweede : de Walen zijn numeriek in de min
derheid maar behouden de grootste invloed op 
's lands zaken. 

Ten derde • het zogenaamde vlaamse imperialis
me te Brussel bestaat eenvoudig in het verzet van 
de Vlamingen tot verfransing te worden gedwon
gen - en het verzet tegen franstalige kolonizering 
van Brabant 

De harde en berekenbare politieke feiten zijn uit 
volgende cijfers af te lezen. 

De belgische legpuzzel van minderheden en meer
derheden verhoudt zich al" volgt : 

— Bevolking 
Vlaanderen : 5.348 039 inwoners 5 
Wallonië : 3.117.388 inwoners ; 
Hoofdstad-Brussel: 1 079 181 inwonersi 

—- Bruto-nationaal inkomen per hoofd : 
Wallomë : 97 ; 
Vlaanderen 95 ; 
Brussel : 146. 

— Belastbaar inkomen per hoofd (jaar 1966) : 
Wallonië : 3.2 ; 
Vlaanderen 34 ; 
Brussel : 5.2. 

— Belastbare inkomens boven 1 miljoen BF.: 
Vlaanderen • 4.515 ; 
Wallonië : 2.463 ; 
Brussel : 3.159. 

Niemand betwist dat deze brusselse hoge ii^o-
mens praktisch voor meer dan 90 % in handen van 
franstaligen zijn. 

Aanwezigheid m het wetenschappelijk onderzoek 
volgens officiële regeringscijfers : 70 franstaligen 
tengenover 30 nederlandstali gen. 

Aanwezigheid m het universitair onderwijs • 55 
franstaligen tegenover 45 nederlandstaligen (In ver-
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houding tot de bevolkingsaantallen na te gaan). 
Nu is het wel zo dat Vlaanderen zijn achterstand 

aan het ophalen is. Hieruit afleiden dat Vlaanderen 
zich tn een superioriteitspozitie bevindt is onjuist. 
Wij weten toch allen dat in een parlementaire de-
mokratie niet alleen de parlementaire getallen van 
belang zijn maar ook het gewicht van invloed, geld 
en wetenschap. 

Indien wij uitsluitend het « droit du sol » nagaan 
is het juist dat Wallonië als gewest verarmt. 

Indien wij echter de welstand per hoofd van de 

bevolking nagaan komt het er alleen op neer dat 
Vlaanderen de welstand van Wallonië bereikt. 

Het knelpunt van de belgische problematiek ligt 
dus niet in de waals-vlaamse moeilijkheden. Mocht 
alles hiertoe te herleiden zijn zou het belgische 
probleem zeer eenvoudig neerkomen op een doorge
voerd federalisme met twee waarbij ieder met 
eigen middelen zijn zaken beheert en men paritair 
de algemene bondsaangelegenheden ter hand neemt 

Het belgische probleem komt erop neer dat Wal
lonië zich als dusdanig terecht een minderheid acht 
maar dat, vanwege het overwicht van de franko-
fonen te Brussel Vlaanderen niettegenstaande zijn 
numeriek overwicht m feite zich nos in een min-
derheidspozitie bevindt. 

Men zou de ogen sluiten voor de waarheid indien 
men op het ekonomisch vlak niet zou erkennen dat 
Wallonië momenteel achteruit gaat Het is echter 
nergens bewijsbaar dat zulks de schuld zou zijn 
van de Vlamingen. Dit betekent niet dat de Vlamin
gen uit nationale solidariteit niet moeten beang
stigd zijn om de gevaarlüke toekomst van hun 
Waalse landgenoten. 

De Walen moeten hun moeilijkheden echter hoofd
zakelijk zetï oplossen en er zich niet van afmaken 
door ze als grieven tegen de Vlamingen uit te spe
len. Het is alleen de unitaire <!taat<rvorm die onaan
gepast is. 

De « nationale » sohdanteit met de Walen is voor 
ons waard wat ze waard is nl. dat wij geen belang 
hebben bij een verpauperd en roerig Wallonië dat 
gemakkelijk de prooi wordt van franse rattachisten 
of brusselse taaiimperialisten. 

Wij willen daar iets voor betalen, indien het de 
Walen werkelijk baat bijbrengt maar wij wei
geren ekonomisch onverantwoorde projekten te 
steunen. Voorbeeld : voor de verplaatsing van Leu
ven-Frans naar het hart van Wallonië kunnen wij 
onze bijdrage leveren voor '̂ +tignie«: en de ver
fransing van de Driehoek niet. 

Onder welke vorm ook komen de grendels van de 
traditionele partijen er on neer dat wij zonder goed
vinden van de franstaligen geen enkele taalwet 
kunnen verbeteren. Taalwetten zijn geen doel maar 
een sociaal middel voor de verdere ontvoogding van 
de vlaamse mens. Ook in een federaal België zal 
er een taalregeling nodig zijn voor de bondsorga
nen en de Hoofdstad. Eenmaal de grendels aan
vaard zullen zelfs de huidige taalwetten niet doel
matig kunnen toegepast worden omdat de voor
naamste verbetering nl. een werkelijke sanktione-
ring niet haalbaar zal zijn. De Vlaamse Raad van 
Senatoren zal het bedriifsleven m Vlaanderen zelf 
niet kunnen vernederlandsen. Taalkaders in het le
ger zullen niet kunnen ingevoerd worden. Een wer
kelijk sluitende taalregeling voor ''"ussel en in 
de centrale besturen wordt onmogelijk. 

Tientallen jaren lang Hebben de minimalisten het 
van Cauwelaert naqezonqen dat de vlaamse m,eer-
derheid ' > taalwtterij het « zouden doen » Nv het 
op het punt ttoat aedaan te worden weigerrn de 
heren uit de traditionele parti^pr> « TJet te doen » ' . . 

M. VAN HAEGENDOREN 
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HET IS NIET VAN VANDAAG DAT 
MEN ZICH ZORGEN MAAKT OVER 
DE WATERBEVOORRADING IN DE 
WERELD. EEN DER ZWAARSTE ZOR
GEN IN VERBAND MET DE VER
VUILING VAN ONS LEEFMILIEU. 
HET GAAT VANZELFSPREKEND 
OM ZUIVER WATER WAARVAN DE 
VOORRAAD TOT OP HEDEN « WEL 
STREKT » MAAR DIE ONGELIJKMA
TIG VERDEELD IS OVER DE WE
RELD, ZODAT ER IN SOMMIGE 
STREKEN BESTENDIG OF KRO-
NISCH WATERGEBREK HEERST 
TERWIJL ER ELDERS NOG IN OVER
VLOED IS, DOCH WELKE OVER
VLOED EVENEENS BEDREIGD IS 
DOOR DE INDUSTRIËLE BEVUI
LING 

IET IS DAN OOK NIET VERWON-
D I L R L I J K DAT MEN IS GAAN UIT
ZIEN NAAR DE INSCHAKELING 
VAN HET ZOUTWATER. ZEEWATER, 
VOOR DE DRINKWATERBEVOOR
RADING. WARE HET NIET DAT OOK 
HET ZEEWATER MEER EN MEER 
DOOR BESMETTING IS AANGETAST, 
ZOALS ZOPAS NOG GEBLEKEN IS 
UIT EEN ONDERZOEK VAN HET 
BELGISCH INSTITUUT VOOR NA
TUURWETENSCHAPPEN. DE ZEE IS 
OVERIGENS EEN ENORM AANVUL
LEND VOEDSELARSENAAL ZODAT 
ZE ALS TOEVLUCHT IN GEVAL VAN 
KOOD EEN DUBBEL BELANG 
HEEFT 

De mens heett tans naar algemeen 
aanvaarde schattmgen 1 kubiekmeter 
water per dag nodig : 200 liter voor ei
gen gebruik, 800 liter voor de gemeen
schappelijke behoeften, of dat nu voor 
de produktie van zijn krantenpapier is 
oi voor het spoelen van flessen, de me-
taalproduktie of wat dan ook. Fauna en 
flora gebruiken eveneens enorme hoe
veelheden water. Graan verbruikt bvb. 
per jaar 360 tot 780 mm. water, een hek-
ta re rijst in de Nijldelta vergt 16.500 
kubiekmeter water. De irrigatie van 
16 500 ha. grond van de Negev-woestijn 
door de Israëliërs ( begonnen in 1948 ) 
kostte 250 miljoen kubiekmeter per 
jaar . Tien jaar geleden verbruikten 
40.000 ha. 1 miljard kubiekmeter water, 
voor dit jaar voorziet men hej; dubbele. 

De industriële behoeften aan water 
zijn al even indrukwekkend : 5 kubiek
mete r voor 1 kubiekmeter melk, boter 
of kaas, 100 liter water per 1 liter sui
ker ; per ton staal heeft men gemid
deld 150 kubiekmeter water nodig. Voor 
he t jaar 2000 schat men de behoeften 
aan water voor elektrische centralen in 
Frankri jk op het totaal debiet van de 
franse rivieren en in andere landen van 
gelijke grootte zal dat niet veel ver
schillen. 

Voortgaande op het huidig verbruik 
in de Verenigde Staten en rekening ge
houden met de bevolkingsaangroei zal 
men in de States in 2000, 300 miljard ku
biekmeter water per jaar nodig hebben 
voor een bevolking van 380 miljoen 
mensen. Dit is maar één aspekt van het 
probleem van het verval van het leef
milieu, het is echter al impozant genoeg, 
' t Is trouwens zo, dat 't algemeen vraag
stuk van het leefmilieu in de Verenigde 
Staten een groeiend belang verkrijgt in 
de . kiespropaganda van de politieke 
partijen. Bij wijze van overdrijving en 

DEZE WEEK 
IN DE WERELD 
• Naar aanleiding van de recente bot

singen tussen protestanten en kato-
lieken in Noord-Ierland s tuurt Lon
den 500 man troepen ter versterking 
van het britse leger aldaar. 

• Nadat de passagiers van het gekaap
te Japanse lijnvliegtuig te Seoel zijn 
vrijgelaten vliegt de Boeing naar 
Pjongjang (Noord-Korea) met de be
manning en de Japanse vice-minister 
van Verkeer als vrijwillig gijzelaar. 
Het toestel wordt daarna met be
manning en gijzelaar naar Japan te
ruggestuurd. De kapers blijven in 
Noord-Korea. 

• Israëlische regering weigert Gold
man toelating naar Kaïro te reizen. 
Ondanks alle verklaringen en logen
straffingen, een zware slag voor elke 
toenadering tussen de oorlogsvoeren
de partijen. 

• Strenge kritiek van drie russische 
prominente geleerden (Medvedev, 
historicus, Turchin. natuurkundige 
en Sakharov, bekend kerngeleerde) 

er toch niet helemaal naast zei onlangs 
een amenkaans senator dat het leef
milieu en zijn problemen goed op weg 
is het in de U.S.A. sakrosante imago 
van de moeder van de eerste plaats in 
de belangstelling te verdringen. Met al 
de demagogische bijbedoelingen van-
dien. 

Men heeft geschat dat er op de aard
oppervlakte 1 miljard 250 miljoen ku
bieke kilometers water aanwezig is, 
waarvan echter niet minder dan 90 t h . 
zoutwater. Het zoetwater is grotendeels 
onder vorm van ijs aanwezig in de pool-
gebieden en de koude streken ( 40 tot 
45 miljoen kubieke km. ). In vloeibare 

op de stagnatie en het verval van de 
russische ekonomie en op de kloof 
tussen leiding en intellektuelen. In
tussen houden de geruchten over 
toenemende spanning aan de Sovjet-
top aan. 

• Westduitse ambassadeur in Guate
mala von Spreti, ontvoerd door gue-
rilleros, na de weigering door de gue-
temalaanse regering, van de eis tot 
vrijlating van politieke gevangenen 
en storting van een losgeld van 
700.000 dollar, door zijn ontvoerders 
gedood. Guatemala poogt zich van 
verantwoordelijkheid wit te wassen, 
West-Duitsland schort diplomatieke 
betrekkingen met Guatemala op. Tal
rijke diplomaten vragen hun over
plaatsing terwijl Guatemalaanse kon
sul te Berlijn ontslag neemt. 

• Aardbeving te Manilla (Filippijnen) 
richt grote schade aan, doch er zijn 
als bij wonder weinig persoonlijke 
slachtoffers. 

• Op massaproces te Atene beschuldi
gen de betichten de politie opnieuw 
van folterpraktijken. 

• Kanselier Brandt bezoekt de Vere
nigde Staten en pleegt overleg met 
prezident Nixon. 

• De nieuwe regering van Kambodga 
poogt door studentenbetogingen en 
oprichting van bewapende milities 
de openbare mening tegen Sjihanoek 
en de Vietkong te mobilizeren. 

toestand blijven er aldus ongeveer een 
half miljoen kubieke km. water over, 
voortkomend van regen en sneeuw in 
rivieren, meren en ondergrondse lagen, 
welke laatste het leeuwenaandeel van 
de vloeibare zoetwatervoorraad voor 
zich opeisen ( 200 tot 300 duizend kubie
ke km., waarvan slechts een gering ge
deelte bruikbaar zou zijn ). Wanneer 
men de rekening maakt blijft er per 
jaar grosso modo 30.000 kubieke km, 
bruikbaar zoetwater voor de wereldbe
volking over. Rekening gehouden met 
de nagegane behoeften in de grote lan
den is men tot volgend cijfer gekomen 
wat de behoeften aan water per jaar 
voor de huidige wereldbevolking be
treft : 3000 kubieke km. of een t iende 
van de beschikbare voorraad. 

Op het eerste gezicht zijn deze cijfers 
meer dan geruststellend maar wanneer 
men de ongelijke geografische verde
l ing van de beschikbare voorraad na
gaat en bovendien de bevolkingsexplo-
zie dan wordt het al minder geruststel
lend, want tegen 2000 bij een bevol-
kmgsverdubbelmg zou de behoefte per 
jaar reeds bijna de helft van de beschik
bare voorraad bedragen, voor zover de
ze voorraad niet is verminderd als ge
volg van besmetting. Sommige futuro
logen schatten de bevolkingsaangroei 
op de wereld na 't jaar 2000 in een eeuw 
tijds op 12 miljard, waardoor de totale 
wereldbevolking 20 miljard mensen 
zou tellen wat meteen zou betekenen 
dat er groot gebrek aan water zou ont
staan. 

Er scheidt ons van deze tijd — 2070 — 
slechts één eeuw. Het is dus — zonder 
aan paniekerigheid toe te geven — niet 
overdreven te stellen dat op mternat io-
naai vlak moet gewerkt worden aan 
een strenge internationale reglemente
ring tegen de besmetting van de ocea
nen en terzelfdertijd aan een versnelde 
toepassing van metodes tot het drink
baar maken van het zeewater. Met de 
technologische mogelijkheden waarover 
men beschikt en ook op voorwaarde dat 
de geleerden en technologen uit de ivo
ren torens van hun specializatie ge
haald worden, om in groot groepsver
band te gaan werken bestaat er kans 
dat dit probleem wordt opgelost ( en 
deze intense wetenschappelijke en tech
nische samenwerking is noodzakelijk 
voor alle problemen van de ekosfeer) , 
maar het is hoog tijd dat men er mee 
begint. 

Er werd in dit rubriekje al over 
heel wat landen geschreven. Eigen
lijk alleen maar op grond van «boe-
ken-kennis», want het ligt om veler
lei redenen buiten de mogelijkheden 
daar zelf te gaan kijken. En toch 
blijft het schrijven aangenaam ! Want 
ook zo kan men een land en een volk 
ontdekken. En ook verantwoord, want 
al heeft boekenkennis ongetwijfeld 
eigen beperkingen, een toeristisch 
bezoek heeft die ook ! 

Wie naar Kopenhagen gaat «be
leeft» natuurl i jk het feit dat de hoofd
stad van Denemarken op een eiland 
ligt. Wie de kaar t bekijkt ziet dat 
alleen maar. De bezoekers moeten 
echter ook ergens lezen of horen da t 
tweeëntwint ig procent van de deense 
bevolking (4,6 miljoen) in de hoofd
stad woont. Een verhouding die veel 
hoger ligt dan die tussen Brussel en 
de belgische bevolking, een procent 
dat t rouwens evenmin bereikt wordt 
door de grote agglomeratie Pari js in 
het zo gecentralizeerde Frankr i jk . 
Al is Frankri jk ook nog in ruime ma
te een landbouwland. zoals Denemar
ken dat is. het heeft toch een veel 
langere industriële ontwikkeling ge
kend, maar niet tegenstaande da t 
woont in dit land «slechts» 63 % van 
de bevolking in steden, terwijl dit in 
Denemarken 65 % bedraagt. Der-
gerlijke vergelijkingen liggen wel 
voor de hand vermits Kopenhagen 
ook wel het «Parijs van het noorden» 
wordt genoemd. In zekere zin is Ko
penhagen inderdaad Denemarken. 

Maar toch niet he lemaa l ! Al wordt 
Denemarken ook wel de aardri jks
kundige brug tussen het kerngebied 
van Europa en de skandinavische lan
den genoemd, het is eigenlijk veel 
meer een eilandenrijk. Naast he t 
schiereiland omvat het deense grond
gebied nog 500 eilanden (zonder de 
Faroëreilanden, in het Nederlands 
de Schaapseilanden, waarvan er ook 
22 zijn, en zonder Groenland, me t 
zijn talri jke kustei landen). Meer dan 
honderd van die eilanden worden 
bewoond, en tien ervan zijn zelfs 
groter dan honderd vierkante kilome
ter. 

Als men dit alles bedenkt en daar-
bij niet vergeet dat de moderne in-
dustrializering in Denemarken nog 
niet zo oud is, en natuurl i jk op en
kele punten gekoncentreerd wordt, 
gaat men dromen over dit paradijs 
van gezonde lucht en vrije ru imte , 
want al bedraagt de gemiddelde be
volkingsdichtheid iets meer dan 
honderd inwoners per vierkante kilo
meter , 65 % ervan woont al in de ste
den ! Bovendien is het kl imaat er zeer 
gunstig, beter dan hier : in januar i 
gemiddelde O" C. en in juli tussen 16 
en. l8°C. 

Over dit nu meer dan duizendjarig 
koninkrijk en zijn geschiedenis, over 
dit kleine, maar de eeuwen door ho
mogeen gebleven volk, over zijn kul-
tureel leven, over zijn Kierkegaard, 
enz. werden natuurl i jk boeken vol 
geschreven. Maar beginnen moet m e n 
toch met een aandachtige blik op de 
kaart , en op enkele zeer eenvoudige 
maar onbetwiste gegevens. 

DENEMMKBI 



TOEVAL ? 

Volgens de « brief van de uitgever » waarmee 
« Time » elk nummer inzet, was er « toevallig » een 
van hun ervaren nieuwsspeurders in Kambodja, 
twee dagen vóór de staatsgreep in dit land. Heel 
ongewoon was dit niet, vermits er toen al anti-kom-
munististische rellen bezig waren, en vermits een 
ervaren nieuwsspeurder en een ervaren redaktie 
toen al nog meer konden verwachten. De «brief van 
de uitgever » vertelt dan verder over de moeilijk
heden en ook over de hulp die deze eerste joerna-
list T.D. Allman bij zijn werk ondervond. Interes
sant is dat wel, omdat daardoor een konkreet beeld 
ontstaat van de weikwijze van deze grote interna-
nionale joernalisten en bladen. Nog interessanter 
is echter de vraag of het nu wel allemaal zo toe
vallig was en of « Time » telkens er ergens rellen 
zijn altijd een joernalist s tuurt ? Of was er mis
schien een bescheiden wenk, of een enkel woord 
dat als het ware toevallig werd gehoord, en waarui t 
dan kon afgeleid worden dat er meer nieuws in 
zat ? 

VIJF JAAR LATER 

Op 8 maar t 1965 om 9 u kwamen veertienhonderd 
man van de « 9th Marines » bij Danang aan land. 
Dat was de eerste legergroep die te land zou in
grijpen in de oorlog in Zuid-Vietnam. De Marines 
zijn een vrijwillgers- en elitekorps. Hun hoogste 
getalsterkte bedroeg in Vietnam 86.700 man. Waar
schijnlijk blijven er half april maar 42.000 van 
over. Deze offensief georganizeerde groep deed 
t rouwens veelal defensief werk ! 

POSTZEGELS 

De maoïstische kulturele revolutie heeft nog veel 
meer gevolgen dan wij hier in het Westen zelfs 
maar durven dromen. Wie had ooit gedacht dat 
postzegels verzamelen moet veroordeeld worden als 
« westelijk en dekadent ». Voor die westelijke en 
dekadente verzamelaars was het gevolg dan toch 
maar dat de « China Philatelic Company » ontbon
den werd, en dat daardoor het verzamelen van re
cente ( en ook oude ) chinese postzegels onmogelijk 
werd. Gezien de grote afgeslotenheid van het rijk 
van Mao bleef zelfs het verschijnen van nieuwe 
zegels bij ons onbekend. Zo werd het als het ware 
een kleine postzegel-sensatie toen vorige week be
kend werd dat in 1969 ten minste een postzegel 
werd uitgegeven over de incidenten aan de Oesoe-
rie-rivier. Zou dat nu als spionage worden be
schouwd ? 

Te Marigneau in Frankrijk worden aan de lopende 
band « alouettes » in mekaar gestoken. Weldra zal 

hun trek beginnen naar de koopgrage landen... 

(Argos) Andrej Amalrik mag zichzelf ge
lukkig achten. Hij is 32, geli]kt op Danny 
Kaye en trouwde in 1963 met Gjoesel, een 
tartaars meisje uit Tomsk in Siberië. Met haar 
betrekt hij een flat in de Wachtangoskaja-
straat te Moskou. Daar zit hi] achter zijn 
schrijftafel, vijf hoog Daar ook pleegt hij 
zijn genadeloze kritiek op het sovjetbestel. 
Zijn bedenkingen kulmineren in een opwin
dende titel : « De Sovjetstaat van arbeiders 
en boeren zal het jaar 1984 met halen ! » 

Almalrik hjkt loel een moderne russische 
Orwell, zijn studie een mensgeworden vraag
teken : kontestatair, overrompelend, uilda
gend. Die studie verschijnt niet in de bedui
melde sluikblaadjes van een florissante, lite
raire underground. Almarik publiceert in 
« Der Spiegel », straks ook in franse, engelse. 
Italiaanse periodieken. Voor die .studie strijkt 
hij royale westers-kapitahstische honoraria op. 
In de Wachtangoskajastraat 5 rinkelt de tele
foon. Bezorgde vrienden informeren naar zijn 
mentale gezondheid, willen mordicus weten 
of hij aan schizofrene stoornissen of zelf-
moordkompleksen toe is. Maar Almerik wim
pelt af, overstelpt zijn vrienden met wenken 
en goede raad. Neen, voorlopig gaat hij niet 
naar de Loebjanka ! 

Almarik fascineert, relativeert, objekti-
veert .. en pronostikeert : het sovjet-regime 
wordt oud, de beproefde morele Wiuatstaven 
doen het niet langer. Het Slavische rijk dat 
Germanen, Bizantijnen en Mongolen hebben 
gesticht, kraakt in zijn gammele gewrichten, 
gaat het laatste decennium van zijn bestaan 
tegemoet. Hang naar materiele welvaart 
haalt het van dogmatisch marxisme. De ideo
logie ivaarvoor miljoenen de dood ingingen is 
uitgehold. Om die afgrondelijke geestelijke 
leegte te vullen heeft de Sovjetunie haar oor
log nodig : de russisch-chinese krachtmeting. 

Amalrik situeert dit gigantisch konflikt 
tussen 1980 en 1985. Over aard en rezultaat 
ervan kan hij geen uitsluitsel geven. Dit 
hangt van te veel imponderabilia af : van de 
houding van de V.S., van de binnen-russische 

Andrej Amalrik 

situatie, van de ontwikkeling in Europa. Maar 
dit geeft hij op een blaadje : op de achter
grond van die onontkoombare oorlog zal 
Duitsland zijn hereniging realizeren, zullen 
de landen van het Oostblok in nationaal-kovi' 
munistische zin evolueren, zal Polen Lemberg 
opeisen, zal Duitsland aanspraken maken op 
Königsbergen, zal Roemenie Bessarabië an
nexeren, Finland lonken naar Viborg en Pet-
samo, zal Hongarije de Transkarpaten bezet
ten. Aan de horizon van de russische steppe 
doemen de apokaliptische ruiters op. Met 
meer dan een halve eeuw vertraging wordt 
de geest van Woodrow Wilson vaardig over 
de Oekraïene. Letten, Estlanders en Litauers 
rukken op naar Nisji—Novgorod. De volken 
van de Krim en de Kaukazus grijpen naar 
verroeste bazoeka's, Oezbeken en Tartaren 
komen in beweging. De toendra dreunt van ga
lopperende paarden. Dit is het ogenblik van 
de definitieve afrekening, de gerechte be
straffing voor de moedwillige izolering waar
in de neo-stalinisten de eens zo machtige 
'Unie van Sovjet-Republieken hebben inge
graven. Tenzij... tenzij de liberale tendens 
tijdig voor de aflossing zorgt en er in slaagt, 
de katastrofe in te dijken. 

Dit is, al te summier, de vizie van Andrej 
Amalrik, woonachtig te Moskou, Wachtangos
kajastraat 5. Zijn prognoze laat veel deuren 
open. In alle richtingen wordt zijn studie 
doorkruist door voorwaardelijke opties, door 
met bewezen hipotezen die hij als bewezen 
veronderstelt, door verwarring tussen de wa
re oorzaak en de samenhangende omstandig
heid, door voorbarige konkluzies. Bij de on
volkomenheden die nu eenmaal vastzitten 
aan een prognose, blijven heel wat vragen 
onbeantwoord. Maar één vraag stelt alle an
dere in de schaduw : waarom wordt Andrej 
Amalrik niet prompt gearresteerd, waarom 
verdwijnt hij niet in de Loebjanka, het grote 
zwijgdorp ? Er zijn revizionisten die voor 
minder hebben geboet ! 

Nu is het woord aan de zogeheten waarne
mers, de deskundigen van het kommunisme. 
Is Almaris een soort Uilenspiegel, 'n Schweijk 
die men straffeloos laat begaan ? Of staat de 
hele sovjet-top in ondoorgrondelijke dubbel
zinnigheid achter de profeet van een wagne
riaanse deemstering. die alle voorbije kata-
klismen doet vergeten ? Dit zeker : de stu
die van Amalrik, die de recente en gerucht
makende publikaties van Harrison Salisbury 
om vele redenen achter zich laat, krijgt 
slechts haar polivalente betekenis als men 
achter sjijn prognoze de aanwezigheid van 
het Kremlin onderstelt. Maar ook dit is een 
onbewezen veronderstelling. 

De auteur zelf weet van de prins geen 
kwaad. Na zijn dagelijkse schrijftaak veror
bert hij volkorenbood, gerookte snoekbaars 
uit de kaspische zee en nipt aan zijn vodka : 
na sdarowje gospodin Amalrik ! 

is, 

Onlangs eindigde de eerste-minister van Ceylon zijn 
mandaat. Naar gewoonte deelde hij ter dier gele
genheid giften uit aan een groep boeddhistiscue 

bonzen. 

COLUMBIA EAGLE 

De naam van dit amerikaanse vrachtschip is 
slechts heel kort in het nieuws geweest, en het zou 
niet zo verwonderlijk zijn als hij al helemaal was 
vergeten. De « Columbia Eagle » is dat schip dat 
met wapens en bommen (officieel waren het 
bommen zonder meer ) op weg was naar Thailand 
en onderweg, maar al dicht bij de kust, handig ge
kaapt werd. De twee « scheeps-kapers » waren 
McKay, vijfentwintig jaar oud, en Glatkowski. die 
twint ig is. Zij schijnen wel enigszins tot het los
geslagen tipe te behoren, maar heel duidelijk is 
dat nu ook weer niet. Beweerd werd zelfs dat zij 
beslist « Marx niet kunnen onderscheiden van Le
nin », Eigenaardig is in elk geval dat een dergelij
ke ongewone gebeurtenis zo vlug uit het nieuws 
verdween, hoewel het allemaal enkele dagen vóór 
de staatsgreep in Kambodja gebeurde. Had die 
ï ranse student misschien toch niet helemaal onge
lijk toen hij in een lezersbrief aan de « Figaro » 
veronderstelde dat deze scheepsroof een opgezette 
zaak was om de staatsgreep te bewapenen ? Een 
veronderstelling ? Natuurlijk ! Niet bewezen ? In
derdaad, maar toch niet zo dwaas ! 

GEZINSBUDGET 

Wie rijk is in een arm land, is dat nog niet in 
een ri jker land. Rijk en arm zijn, kan niet met 
absolute cijfers worden uitgedrukt. Wel ligt er er
gens een grens voor het absoluut rijk zijn en voor 
het absoluut arm zijn. Wel kan men vergelijkin
gen maken tussen uitgaven en inkomsten. 

Voor het gezinsbudget van een amerikaans post
man wordt het nu toevallig mogelijk naar aanleiding 
van de poststaking in de Verenigde Staten. Peter 
Stafford die drieenveertig jaar oud is, en al drieen
twint ig jaar in dienst is bij de post in New York, 
is gehuwd en heeft vier kinderen. Om de twee we
ken verdient hij 230 dollars. Per maand betaalt hij 
110 dollars huur, per maand betaalt hij ook 11,5 
dollars voor geneeskundige verzekering maar voor 
zijn zoon Peter, die in behandeling is bij een oog
arts, komen daar nog 24,6 dollars per week bij Al
les samen genomen verdient deze postman 11.236 
dollars per jaar minder dan het minimum dat door 
de federale regering berekend werd als noodzake
lijk voor een familie gelijk de zijne. Dat er niets 
overblijft is dan niet zo verwonderlijk, en het is 
evenmin verwonderlijk dat zijn vrouw zei dat ze 
soms meent dat haar man te veel uitgaven doet — 
totdat zij op het einde van de maand samen de re
keningen gaan optellen. 

KLEIN INCIDENT 

Tijdens de bijeenkomst in Erfurt van Brandt en 
Stoph trachtten de funktionarissen van de S.E.D. 
( Socialistische Eenheidspartij Duitsland ) te ver
hinderen dat de spreker van de Bondsregering tot 
de aanwezige joernalisten zou spreken. Handig 
verspreidden zij daarom het bericht dat er bussen 
beschikbaar zouden zijn om een tochtje door de 
stad te maken. Een bericht dat vals was. Toen de 
persdienst van Bonn wilde bekend maken dat Ah-
lers spreken zou, werd de mikrofoon afgenomen. 
De man van de persdienst kon dan aUeen nog op 
een stoel klimmen om in de zaal te schreeuwen dat 
Ahlers toch zou komen. Een oefening in vreedza
me koëxistentie ? Of in verdraagzaamheid ? 
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Het koninklijk paleis te Brussel : Mark Twain had er een andere benaming voor. 

W i j zul len wel geen geheim verraden, 
wanneer w i j schrijven dat de ^^^ 
eerste belgische koning bi j z i jn aankomst in 
d i t land nu niet precies to t de 
met goederen der aarde gezegenden behoorde. 
Deze broer van dk hertog van Kent 
die gehuwd geweest was met Charlot te, doch
ter van Georgfe IV en troonpretendent^, 
stamde ui t ^ v e r a r m d e tak van 
een ktermskiits vorstenhuis. 
Z i j n vader watÊÊÈÊfrmmyn Saxen-Cobirg-Saal-
fe ld. In russische legercienst vocht h i j ||^ 
mee tegen Napoleon in 1813-1814 ^ 
aan het hoofd van een r^^j^gt^j^^ters en h i j 
kreeg het Ijzeren Kruis. ^ ^ ^ ^ ^ J 
Deze prins, die wel Duits maar geeWJans 
noch Nederlands kende en die het 
koningschap van Griekenland reeds 
geweigerd had. 

werd om bekende redenen door Engeland 
als belgisch koning naar voren geschoven. Men 
sloeg daarbij twee vliegen in één slag : 
de franse troonpredentent werd uitgeschakeld 
en het britse vorstenhuis had een 
van z i jn famil ieleden een baantje bezorgd. 
Dat d i t baantje voorlopig 
altans geen sinekure was, 
bleek aldra toen de Nederlanders oprukten 
to t Leuven en Brussel bedreigden : 
alleen een franse tussenkomst met 
maarschalk Gérard kon de jonge staat het leven 
en de jonge koning z i jn troon redden. 
De Vlamingen kregen de gevolgen 
van deze interventie nog to t op 
de huidige dag te voelen. 
Toen Leopold I stierf, 
was hi j geen arme prins meer, maar 
een betrekkel i jk welgestelde koning. 
De werkel i jke r i jkdom van het huis der Saksen-
Coburgers zou z i jn zoon, 
Leopold I I , bijeen vergaren, de koning — 
zakenman bi j u i tstek die z i jn 
landgenoten vaak voor het hoofd stootte. 

Toen op 30 juni 1960 de huidige belgische koning 
in Leopoldstad de onafhankelijkheid van de voor
malige belgische Kongo uitriep, zei hij cm. « De 
onafhankelijkheid van Kongo is het rezultaat van 
het werk dat het genie van Leopold II ontworpen 
had, dat hij met taaie moed ondernomen had en 
dat door Belgié met grote volharding werd voort
zet. Leopold II, wiens grootse werk vandaag zijn 
bekroning vindt, staat voor U niet als veroveraar 
doch als overbrenger van de beschaving ». 

Wij weten niet wie Baudouin deze woorden voor
geschreven had. Hij was in ieder geval slecht geïn
spireerd om de figuur van een der meest omstreden 
vorsten uit de 19e eeuw als 'n simbool van onze eu
ropese beschaving te verheerlijken. Wij willen 't dan 
niet eens hebben over de « Lebemann » Leopold, 
wiens buitenechtelijke avonturen in heel Europa 
bekend waren. Wij willen het evenmin hebben over 
de Leopold, die als een autokraat regeren wilde en 
het ook deed als hij er de kans toe kreeg : het was 
hij, die de bisschop van Gent onder druk zette om 
maatregelen te nemen tegen priester Daens. Max 
Buchler noemt hem de monarch met uitgesproken 
anti-demokratische denkwijze. Willem II, de laatste 
duitse keizer, noteerde het woord van Cecil Rhodes 
( nochtans een man die bij de verovering van Afri
ka voor de Britten wemig skrupules aan de dag 
legde ), toen hi] na een onderhoud met Leopold II 
zei • « Ik hem met Satan gesproken ». De histori
sche gegevens, de omstandigheden waarin Leopold 
II tot alleenheerser over Kongo werd, zijn bekend. 
Vatten wij ze echter nog eens in het kort samen i 
geografische konferentie te Brussel in 1876, stich
ting van de Internationale Afrikaanse Maatschap
pij, steun van Leopold II aan Stanley, diens tweede 
tocht doorheen Kongo waar hij met een vierhon
derd stamhoofden verdragen afsluit, de Afrika-Kon-
ferentie te Berlijn in 1884, waarbij de door Leopold 
II gestichte maatschappij waarvan hij voorzitter is, 
als eigenaar van de Kongo-Vrij straat door de V.S.A. 
erkend wordt, later gevolgd door Duitsland, Frank
rijk en Engeland. De Kongo-Akte stipuleerde dat 
handel en scheepvaart vrij zouden zijn in het ge
bied, waarvan de grenzen werden vastgelegd, dat 
de Kongo-Vrij staat neutraal zou zijn en dat de sla
venhandel er verboden werd. Het belgisch parle
ment machtigde op 28 april 1885 Leopold ertoe, de 
soevereiniteit over Kongo op zich te nemen. Op de 
konferentie tot bestrijding van de slavenhandel in 
september 1891 kreeg Leopold II het recht om tol te 
heffen. In 1908 droeg het parlement de soevereini-
teitsrechten van Leopold II over aan de belgische 
staat ; in 1909 zou Leopold II sterven. 

Zowel over de bedoelingen van de koning, over 
de omvang van de gruwelen die er in Kongo ge
beurden en over de financiële zijde van de zaak 
zijn de meningen zeer verdeeld. Zonder ons aan in
terpretaties te wagen, willen wij ons beperken tot 
een — zeer beknopte — voorstelling van enkele be
langrijke dokumenten uit die tijd. 

Dr. Connor O'Brien, die door de U.N.O. naar Kon
go gezonden werd tijdens de Katanga-krizis, noemt 
in zijn boek « Mission in Katanga » Leopold II : 
« de meest afstotelijke europese monarch uit de 19e 
eeuw ». De reminiscentie aan hetgeen van angel-
saksische zijde tegen Leopold II geschreven werd, 
klinkt in deze uitspraak door. Daarom dienen wij 
ons af te vragen : wat werd er geschreven, door 
door wié en waarom ? 

Bij dit waarom is er voorzeker een gedeelte brlta 
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Jmperialisme en brits supermens-gevoel aanwezig 
geweest . Rhodes' droom van een brits Afrika van 
de Kaap tot de Nijlmonding werd door de Kongo-
Vr ij staat te niet gedaan, altans voorlopig, want na 
1918 zouden de Britten duits Oost-Afrika in bezit 
nemen. Bij de beschuldigingen en de morele ver
ontwaardiging is er voorzeker ook een deel hipo-
krizie geweest vanwege een natie, die in de keuze 
der middelen en in de uitvoering ervan bij de ver
overing en de uitbreiding van haar imperium en de 
vestiging van haar ekonomische macht en hegemo
nie nooit erg kieskeurig geweest is. 

Mogen er wellicht in sommige rapporten — voor
al van angelsaksische zendelingen — overdrijvin
gen geweest zijn, dan zijn de door getuigenissen be
legde feiten nog erg genoeg om van een werkelijke 
verdrukking en slavernij te spreken. 

Vooral een viertal dokumenten uit die tijd leve
ren ons een uitgebreide stof om ons een idee te 
vormen van Leopold's bewind in Kongo. 

« Koning Leopold's alleenspraak. » van Mark 
Twain, een gepassioneerde aanklacht tegen het be
wind van de belgische koning vanwege de auteur 
van « Tom Sawyer » en « Huckleberry Finn », in 
de vorm van een satire. De inleiding van Twain's 
boek werd geschreven door de Engelsman E.D. Mo
rel, die de auteur is van het tweede belangrijke 
Kongo-dokument ; « Red Rubber », met als onder
titel « het verhaal van de rubber-slavenhandel in 
Kongo in 't jaar 1906 ». Het derde belangrijke werk 
over die Kongo-periode is het « Kongo-rapport » 
van de welbekende sir Roger Casement, iers natio-

vallen op de koning, feiten aan en geven een idee 
van wat er zich afspeelde in Kongo. 

Een tweede belangrijk dokument over Kongo-
Vrijstaat is het boek « Red Rubber » van E.D, 
Morel. Morel is de auteur van een groot aantal 
werken over Afrika en Azië : hij schreef niet alleen 
over Kongo maar ook over West-Afrika, Nigeria, 
Marokko, over het tsarendom, over diplomatie en 
oorlog. Morel, zoon van een franse vader en een 
engelse moeder, werd in 1893 tot Engelsman ge-
naturalizeerd en bekwam een plaats bij de rederij 
Elder Dempster Co, die een lijn tussen Antwerpen 
en Kongo had. Daar groeide zijn belangstelling 
voor West-Afrika, dat hij dra zeer goed kende uit 
allerlei literatuur. In 1901 verliet hij de rederij en 
wijdde zich uitsluitend aan joernalistiek. De gege
vens, die hij verzamelde over de situatie in Kongo, 
stelden hem in staat in 1906 zijn boek te laten ver
schijnen : een « aanklacht tegen het onrecht » zo
als men het boek terecht noemde. Men zou kunnen 
opwerpen dat Morel, als Engelsman, zich beter met 
de britse gruwelen in Afrika, met de uitroeiing der 
Boerenbevolking bijvoorbeeld, zou bezig gehouden 
hebben. Maar wie hem van partijdigheid beschul
digt, moge bedenken dat Morel zch steeds als een 
militant humanist en pacifist gedragen heeft en dat 
hij omwille van dit pacfisme zelfs tijdens de oorlog 
door de Britten in de gevangenis geworpen werd. 
Hij legde er immers sterk de nadruk op dat niet 
alleen Duitsland schuld aan de oorlog had, maar dat 
alle oorlogvoerenden er hun aandeel in hadden. 
Het zou ons te ver leiden, deze interessante per-

EN COBURG 
nalist en brits konsul in Beira, die de toestanden in 
Kongo persoonlijk onderzocht. Zoals men 's^eet 
werd Casement door de Engelsen later ter dood 
veroordeeld en opgehangen omwille van zijn akti-
viteit als iers nationalist : men kan dus in zijn ge
tuigenis moeilijk een soort dienstbetoon van het 
brits imperialisme zien. En tenslotte zijn er rappor
ten van de Congo Reform Association en uittrek-
Bels uit hun publikaties. Wij zullen ons aan de eer
ste drie dokumenten houden. Beginnen wij met het 
boek van Mark Twain : zoals reeds gezegd een sa
tire van een bizondere scherpte. Twain was bekend 
als een vriend van de negers, ook in zijn eigen land. 
Morel schreef er een inleiding voor. In een dertig
tal bladzijden laat Mark Twain de belgische ko
ning te keer gaan tegen allen die zijn bewind in 
Kongo kritizeren en de gruwelen aanklagen, tegen 
deze « kletsers » die alles uitbrengen. Op die wijze 
brengt Twain al de misdaden ter sprake en noemt 
telkens de bron : een dagboek van een belgisch be
ambte, een rapport van een missionaris enz. Hier
uit blijkt dat de inheemse bevolking gedwongen 
werd gummi te leveren, dat duizenden omkwamen 
pin de wouden, dat bij de minste weigering gemoord 
werd, dat mensen de rechterhand afgehakt werd, 
dat mannen sexueel verminkt werden en dat de ne
gersoldaten de « trofeeën moesten tonen aan de 
blanke aanvoerders om te tonen dat ze werkelijk 
mannen gedood hadden ! Ook de omvang van deze 
terreur blijkt uit de cijfers : in een gebied met 
40.000 inwoners bleven er nog amper zesduizend 
over. 

Twain is niet mals in zijn uitdrukkingen en zijn 
veroordeling van het « beschavingswerk » dat in 
de Kongo-Vrij staat werd voltrokken. Het konink
lijk paleis in België is nog steeds wat het de laat
ste veertien jaar geweest is : het hol van een wild 
beest, dat omwille van het geld jaarlijks een half 
miljoen inlanders in de Kongo-Staat verminkt, ver
moord en uitgehongerd heeft. In een periode van 
14 jaar heeft Leopold opzettelijk méér mensen ver
nield als in de laatste duizend jaar op de slagvelden 
van deze planeet gevallen zijn ». 

Twain's satire blijkt op sommige plaatsen wel 
eens te ver te gaan : wanneer hij het heeft over de 
door Leopold ingestelde onderzoekskonraiissie bij
voorbeeld en de skeptische houding der Reform-
Association formuleert als volgt : « men zou even
goed een kommissie van wolven kunnen samenroe
pen, om de verwoesting in een kudde schapen te 
onderzoeken ». Hij brengt dan echter via een voet
nota een korrektief aan, waaruit blijkt dat met het 
vertrek der kommissie men tot de vroegere toestan
den terugkeerde. 

Mark Twain's satire Is als dokument het best, 
Waar hij de koning laat citeren uit de rapporten en 
de brosjures die over het Kongo-beleid werden uit
gegeven : zij brengen, meer dan de bijtende aan-

En toch komt die (zwarte) kat weer... 

soonlijkheid in al haar aktivteten te volgen. Zijn 
boek — dat ingeleid werd door Sir Harry Johnston, 
die in 1905 het voorzitterschap van de Congo Re
form Associaton waarnam — brengt in zijn zake
lijkheid een vernietigend oordeel over de Kongo-
politiek en het Kongo-beheer zoals die door Leo-
plod II bedreven of toegelaten werden. De geci
teerde verslagen of uittreksels uit rapporten stam
men grotendeels van britse en amerikaanse zende
lingen, maar er zijn ook getuigenissen bij van ver
tegenwoordigers van handelshuizen, van officieren 
van de Force Publique, uittreksels uit brieven van 
militairen aan de goeverneur-generaal, brieven van 
de Italiaanse gezant Baccari enz. Morel zegt tevens, 
dat na het vertrek der koninklijke onderzoekskom-
missie het sisteem zoals voorheen werd voortgezet. 

Zo komen wij aan het « Congo Report » van Sir 
Roger Casement. Dit rapport dat in 1903 verscheen 
— en waaruit ook Morel citeert in zijn boek — be
vat een groot aantal verklaringen uit eerste hand, 
van getuigen en van slachtoffers zelf. Casement, 
die als brits konsul in Beira fungeerde, bezocht 
Kongo en ondernam een reis van meer dan twee 
maand, vanuit Stanley Pool. In een brief schrijft 
hij o.m. « Ik wil niet dat de brusselse roversbende 
zeggen kan dat protestantse missonarissen de Con-
go-Reform-beweging gesticht en geënsceneerd heb
ben. In werkelijkheid ben ik daarvoor verantwoor
delijk : ik inspireerde Morel tot die idee en zijn 

Goede vriendjes, ondanka alles... 

grootmoedig hart en zijn geestdriftige ziel reageer
den onmiddellijk op mijn woorden. Ik kan daarbij 
zeggen dat de eerste aanhanger de goede Ier en 
katoliek Lord French geweest is ». Casement was 
zelfs wantrouwig tegenover de engelse regering en 
vreesde dat zijn rapport zou weggemoffeld worden. 
In België had men op de herhaalde aanklachten 
steeds gereageerd met de uitvlucht van « noodza
kelijke maatregelen tot verbreiding van de bescha
ving ». Maar deze beschaving heette : rubber, ivoor. 
En voor dié beschaving stierven de negers. 

Tot verwondering van Casement kwam zijn rap
port toch in het parlement in 1904 en het werd over
gemaakt aan de meeste europese regeringen, ook 
aan de belgische. België werd gedwongen zijn uit-
buitingsmetoden te milderen. Casement zag zijn 
strijd tegen de onmenselijkheid als een deel van 
een veel groter, wereldomvattende strijd . « Wan-

' neer wij de Kongo-slaven bevrijden, treffen wij 
ook de mexikaanse slavenhouders. Internationale 
humaniteit is het enig alternatief tegenover inter-

- nationale financiële hebzucht ». 
En hier komen wij tenslotte tot de beweegrede- • 

' nen, tot de verantwoordelijkheden. Ongetwijfeld 
staan Leopold en diegenen die hem in België steun
den, voor de rechtbank der geschiedenis ; aan de 
feiten kan niet getwijfeld worden. Aan de beweeg
redenen die hem toegeschreven werden ? Is Leo
pold, zoals Max Büchler schreef, het « prototipe 
van de moderne Uebermensch » en dreet de 
machtswil van een autoritair monarch, die diegenen 
misprees die hem dienden hem tot koudbloedige 
harteloosheid ? Of is het de geldgier, deze andere 
machtswil, die hem dreef ? Zowel Mark Twain als 
Morel en Casement geloven aan beide. Bij hen die 
Leopold II verdedigen, zijn er die vooropstellen 
dat de koning reeds tengevolge van allerlei — overi
gens respektabele — financiële investeringen o.m. 
met Suez-kanaal-akties) een belangrijk fortuin 
had vergaard en dat Kongo hem aanvankelijk een 
deel van zijn fortuin kostte. In de biografie die 
graaf Louis de Lichtervelde over Leopold II schreef 
wordt o.m. gezegd : « De eerste vergissing van hen 
die een oordeel vellen over de regering van de 
Kongo-staat bestaat daarin, dat zij bij hun beschul
digingen niet de buitengewone omstandigheden in 
acht nemen, onder dewelke de Kongo-Staat gesticht 
werd en onder dewelke hij gedwongen werd te be
staan ». 

In verband met de gruwelen die in Kongo plaats
grepen moeten wij er echter op wijzen dat het 
steeds mogelijk is dat er aberraties zijn, dat mathts-
misbruik en wreedheid aanleiding geven tot mis
daden, maar dat het niet te verontschuldigen ot te 
verklaren is dat deze misdaden ongestraft gelaten 
en zelfs door het sisteem a.h.w. opgeroepen wor
den : de wijze waarop de rubber en het ivoor wer
kelijk « afgeperst » werden, heel deze slaven-eko-
nomie voerde onvermijdelijk tot een sisteem dat 
de uitbuiting tot op de spits dreef en dat een schan
de betekende zowel voor de man wiens genie door 
zijn achterkleinzoon geroemd werd, als voor allen 
die hem daarbij hielpen. Het staat buiten kiji dat 
velen in Kongo ook in die periode gepoogd hebben 
op menselijke wijze te handelen. Maar ook de keer
zijde van de medalje mag wel eens getoond wor
den. De wijze waarop die « wereld zo groot waar 
uw vlag staat geplant » werd onderworpen, mag 
wel eens belicht worden. Evenals de wijze, waarop 
het belgische vorstenhuis, als een direkt gevolg er
van, tot een der rijkste families van Europa werd. 

Want zoiets staat natuurlijk niet in de geschie
denis zoals men die op school leert, hoewel het ook 
geschiedenis is. De verzwegen geschiedenis dan 

J.d, 
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In een besloten vergadering 
handelden verscheidene 
sprekers over de 
voedingswaarde van het 
vlees. Er werden 
merkwaardige en 
onthullende dingen gezegd, 
waarvan de 
wetenschappelijke 
objektiviteit niet kon 
worden ontkend. Maar 
toen een van de geleerde 
sprekers tot het besluit 
kwam, dat de mens 
niet kan leven zonder vlees, 
stond er een man in de 
zaal recht, aanstalten 
makend om het 
lokaal te verlaten. 
De spreker onderbrak zijn 
lezing en keek, zoals 
iedereen, 

zwijgend naar de man, 
die verontschuldigend 
opmerkte : 

— Stoort u zich niet aan 
mij. Ik ben al twintig 
jaar dood ! 

MISBRUIKEN 

Nergens staat geschreven, dat 
de mens van nature uit een 
vleesetend wezen is. Men kan 
het ook zonder, ofschoon dat 
weinigen is weggelegd. Het bo
venstaande voorval — het ge
beurde trouwens echt — wil 
geen pleidooi zijn om voortaan 
vlees te mijden. De massa eet 
trouwens vlees en bijaldien 
moet men er rekening mee hou
den. 

Waar het wel op aankomt is, 
dat de verbruikster een opvoe
dende druk kan uitoefenen op 
de slager, hoewel in mindere 
mate dan op de bakker. Hoe kan 
de gewone mens immers nagaan 
of weten, dat de vleeswaren, 
die hij op tafel krijgt, voort
komen van opgefokte dieren ? 
Iedereen is er rotsvast van over
tuigd, dat de (on-) verantwoor
delijken er niet voor terugdein
zen de dieren vet te mesten 
met hormonen en antibiotica. 

De nefaste gevolgen voor de 
mens zijn nog niet te overzien. 
Antibiotica behoren tot de 
prachtigste uitvindingen van de 
20ste eeuw, altans voor infek-
tieziekten. Zij zijn geneesmid
delen, waarvan het gebruik 
wordt aanbevolen, maar elk 
misbruik dient afgeraden. Want 
tegenover één bereikt voordeel 
kunnen zij twee nadelen berok
kenen. Hoe kan het dan verwon
dering wekken, dat zoveel mi-
kroben weerstand bieden aan 
nieuwe sterkere antibiotica ? 

hormonen, 

fenol, 

natriumsulfiet, 

... smakelijk! 

STEL VRAGEN 

Wat wij wel kunnen kontrole-
ren is het feit, dat de slager 
scheikundige stoffen en prezer-
vaten zoals natriumsulfiet ge
bruikt. Vlees en vooral «filet 
américain», dat mooi rood is 
gekleurd en die kleur behoudt, 
zijn te verwerpen. Want rood 
vlees, blootgesteld aan de oksi-
datie van de lucht, moet na 
verloop van korte tijd grijs ver
kleuren. 

Juist deze kleur schrikt de 
meeste huisvrouwen* ten on
rechte af. Ofwel gaat men bij 
een slager, die een vertrouwens
man is ofwel wenst men dat 
het gehakt gemalen wordt in 
aanwezigheid van de klant. 

Op deze wij?e kan jnen al in 
grote mate beletten, dat er 
scheikundige middelen aan het 
vlees worden toegevoegd. Maar 
bij fijne, verwerkte vleeswaren 
wordt het zeer moeilijk. Toch 
kan men nauwkeurig letten op 
de verdachtheid van de kleur, 
eventueel de aard van de ver
werkte vleessoorten en men kan 
de slager of de verkoopster ge
rechtvaardigde vragen stellen, 
want met fijne, bereide vlees
waren kan men niet voorzichtig 
genoeg zijn. 

BIJBELWIJS 

Algemeen wordt aangenomen, 
dat varkenvlees niet tot de ge
zondste vleessoorten behoort. 
Ook verschillende worstsoorten 
kunnen ingevolge scheikundige 
toevoegsels een zeer schadelijke 

uitwerking hebben. Ja, zelfs ge
rookt vlees mag niet tot de na
tuurlijke voedingsmiddelen 
worden gerekend, aangezien 
door de rookstoffen, het fenol, 
sterke giftstoffen in het lichaam 
kunnen komen. Vooral kanker
patiënten moeten zich voor deze 
vleessoorten hoeden, aangezien 
het gebruik ervan veel schade 
kan aanrichten. 

In de bijbel en wel in Levi
ticus 11 (1-37) vindt men een 
uitgebreide lijst van vlees- en 
vissoorten, die men wel en niet 
mag eten. Nou ja, zo bijbelvast 
zijn wij nou ook weer niet om 
er ons gewoon bij neer te leg
gen, maar wat op het eerste 
gezicht eigenaardig of onzin

nig klinkt, is volgens de mo
derne wetenschap voor een 
groot deel verantwoord. 

KETTINGREAKTIE 

Het wordt de hoogste tijd 
— een tijd dat men bomen 
plant en tekeer gaat tegen 
luchtverontreiniging en water-
bezoedeling — dat men ook 
even de wetten op de dierenbe
scherming aanpast om de mens 
te beschermen. Want het vee 
wordt op de kortst mogelijke 
tijd vetgemest door middel van 
onverantwoorde inspuitingen. 

De inwendige klieren van de 
dieren beginnen op een onna
tuurlijke wijze te funktioneren 
en brengen een ongewone hoe
veelheid water voort, wat hun 
gewicht aanzienlijk doet toe
nemen. Dat gewicht, pardon, 
dat water wordt voor vlees ver
kocht. Of juister nog, dat onge
zond water! Want kwaliteit 
speelt in de komsumptiemaat-
schappij geen rol; medelijden 
met mensen en dieren al even
min. 

Zei een fiere eerste minister 
niet, dat de uitvoer was geste
gen ? Ook wanneer de buiten
landse kontrolediensten het 
vlees aandachtig keuren en ook 
al mocht het «water» thuis blij
ven, het vlees geraakt wel over 
de grenzen. 

Inmiddels kakelen onze kip
pen dag en nacht hun eitje tot 
ze uitgeput en klaar voor kon-
sumptie zijn. En inmiddels gaan 
wij vooruit ofschoon er ook aan 
deze vooruitgang grenzen zijn. 
Grenzen, die moeten getrokken 
worden wanneer de openbare 
gezondheid in het gedrang 
komt. 

Is dat in het bijzonder het 
werk der parlementairen ; ook 
de huisvrouw, de verbruikster 
kan daar in ruime mate toe bij
dragen. Bij de slager, in de win
kel. Zonder op de slager te 
schieten, want ook deze man 
draagt maar een kleine verant
woordelijkheid in vergelijking 
met de slachterijen, de kweke
rijen, de inspektiediensten, de 
officiële instanties en het par
lement. Dat belet niet, dat de 
vrouw een kettingreaktie kan 
verwekken, van onderuit. 

(vevrolgt) Hilda U. 

Er was eens een kannibaal, die een Europeaan 
ontmoette op het hoogste vlak : 
in de UNO en de UNESCO. 
De Europeaan, bij bepaling beschaafd, verweet de 
uiteraard primitieve kannibaal zijn mensonwaardige 
praktijken, welke er ook de religieuze drogredenen 
mochten van zijn. Het behoort niet tot de 
beschaafde geplogenheden van een humanistische 
wereld — zo wees de Europeaan hem terecht — 
dat men zijn vroeggestorven stamgenoten 
opvreet alsof zij dieren waren, want aan het fabeltje 
dat hun ziel zou herleven in uw verachtelijke 
smulpapen hecht ik beslist geen waarde. Niemand 
kan zo iets kontroleren ! De kannibaal keek beteuterd. 
Hij deed zijn uiterste best om schuldbewust 
te worden, maar het lukte hem niet. Hij 
begreep de Europeaan niet, zich wanhopig afvragend 
waarom deze zijn beste beetjes in de 
grond stopte. Maar hij troostte zich met de 
gedachte, dat hij jong was en de 
beschaving kon Ieren. 
De kannibaal verliet dus zijn stam en bereisde 
gans Europa, studerend aan verscheidene 
universiteiten. Met enkele diploma's op zak trok hi j , 
beter wetend en beschaafd, terug naar zijn 
stamgenoten, die vele jaren benieuwd en met spanning 
hadden gewacht op de onafwendbare vooruitgang. 
Hij werd met vreugde en vrees begroet. 
Want toen de Wijze Man van de stam 
hem vroeg of zij hun eetgewoonten moesten 
veranderen — gezeten in een kring rond het vuur 
waarop een feestmaal stond te sudderen — 
stelde de beschaaf(;;ie kannibaal hem 
dadelijk gerust : Zij hoefden zich geen zorgen 
te maken over hun achterstand met 
de europese beschaving ! 
Ten bewijze daarvan toonde hij zijn dikke aktentas, 
volgepropt met uiteenlopende vleesschandalen zoals in 
het slachthuis te Brugge. 
— De beschaving — zegde hij — is een vreemde 
zaak. Hoe beschaafder men wordt, hoe meer 
hormonen, tenol en natriumsulfiet men eet, 
om over de andere dingen maar te zwijgen ! 
— Dat lijkt mij niet erg gezond, 
sputterde de Wijze Man tegen. 
— Precies en het mag in feite niet, evenmin als het 
eten van mensen, beaamde de beschaafde 
kannibaal. Om dat te beletten hebben de 
Europeanen wetten uitgevonden, maar die schijnen niet 
veel te helpen, zodat men ingewikkelde sistemen 
heeft ontworpen en inspekteurs aangesteld, 
die fl ink uit de ogen moeten kijken. Het 
is mij alleen niet duidelijk geworden 
wat zij met de inspekteurs doen ? 
Zo vroeg de beschaafde kannibaal zonder eigenlijk 
iets te wil len vragen. 

kannibalen zijn 

kieskeuriger 
— Opeten ? vroeg de Wijze Man. 
— Neen, verbeterde de beschaafde kannibaal. 
Zij worden betaald. Zeer goed zelfs. 
Door het Rijk, wat wi l zeggen door iedereen 
en sommigen in het bijzonder : dat noemen zij 
bijverdiensten... 
De gehele stam had ademloos geluisterd. Met een 
zicht van verlichting gaf de Wijze Man toen 
het sein, dat het feestmaal kon beginnen. 
Hijzelf nam een fl inke kuit uit het vuur. 
— Wij zijn kieskeuriger 1 smakte hi| . 
En toen begon de ganse stam zo luid 
en onbedaarlijk te lachen, dat men het nog steeds 
kan horen, als de wind goed zit, zelfs in Europa. 

Hilda U. 
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de e l i t e 

i n d e 

m a a t s c h a p p i j 

In de reeks «Keur der sociologie» uitgegeven 
door de Universitaire Pers, Rotterdam en Standaard 
Wetenschappelijke Uitgeverij, Antwerpen, ver-
Eciieen de nederlandse vertaling van «Elite and So
ciety» van de bekende engelse socioloog T.B. Bot-
tomore, hoogleraar aan de universiteit van Sussex. 
Bottomore publiceerde bovendien een bloemlezing 
uit het werk van Marx en een inleiding tot de soci
ologie, benevens, «Classes in Society» en «Crisis of 
Society». De nederlandse vertaling wordt ingeleid 
door J. Niezing met een stuk over «Denken over 
Elite» dat meteen het probleem 'stelt en de verhou
ding van de vroegere en de huidige sociologie er 
tegenover aanduidt. 

Bottomores eerste hoofdstuk over «de elite : be
grip en ideologie » geeft een beschrijving van het 
begrip zoals het vooral door Vilfredo Pareto en Mos-
ca werd geformuleerd, omdat juist hun elite-teorie 
een belangrijk aandeel had in de strijd tussen de 
ideologieën en omwille van hun anti-socialistisch 
karakter. De ideologische binding, bij Mosca echter 
minder anti-demokratisch, wordt hier aangetoond. 
In de vroegere sociologie stelde men machtselite en 
geesteselite naast en zelfs tegen elkaar op : Toyn-
bees «creating minorities» en Webers «Gesinnungs-
poiitiker » worden beschouwd als de noodzakelijke 
waakhonden tegenover de tot korrumperende kom-
promissen bereid zijnde beroepspolitici, zegt de in
leider. 

In hoever de huidige sociologie machts- en gees
teselite en hun onderlinge verhouding giet, in hoe
ver het marxistisch begrip van de heersende klasse 
en dat van de elite beiden een sociaal determinis
me vertonen, dat bij de eersten een evolutie als on
afwendbaar op de toekomst projekteert, bij de 
tweeden een ervaring tot wetmatigheid miakt, 
zien wij in het tweede hoofdstuk. In het derde 
hoofdstuk over de cirkulatie der elites wordt het 
woord van Pareto geciteerd : « de geschiedenis is 
een kerkhof van aristokratiéen... » en zijn teorie 
over de cirkulatie, evenals het werk van zijn leer
linge Marie Kolabinska over de cirkulatie der franse 
eltes worden nagegaan. Ook andere auteurs — Mos
ca, Pirenne, Schumpeter krijgen voldoende aan
dacht. In een volgende hoofdstuk worden de drie 
grote sociale groepen die de maatschappelijke elite 
vormen bestudeerd : de intellektuelen, de direk-
teurs, de bureaukraten ; woorden die staan voor de 
geestelijke, ekonomische en politieke leiding in de 
maatschappij; op de belangrijke pozitie van de intel
ligentsia als revolutionerend element wordt hierbij 
gewezen. 

Een speciaal hoofdstuk wordt gewijd aan de elite 
in de ontwikkelingslanden. « Demokratie en de 
pluraliteit der elites » is de titel van het volgend 
hoofdstuk waarin, uitgaande van Moscas en Paretos 
elite-teorie ( en ook van Michels wet betreffende 
de onvermijdelijkheid der oligarchizering ) ook 
kritiek uitgebracht wordt op sommige opvattingen 
die de demokratie als een volstrekt en volledig po-
litiek stelsel vooropstellen, tegen een statische op
vatting der demokratie dus. «We kunnen ons afvra
gen,» zegt de auteur «of georganizeerde partijen en 
in het algemeen georganizeerde elitegroeperingen 
een noodzakelijke of voldoende voorwaarde zijn 
om van een demokratisch regeringssisteem te kun
nen spreken...» 

Is de vraag naar het bestaan der politieke partij
en als noodzakelijke voorwaarde voor een demokra
tisch bestel spekulatief, dan kunnen wij daartegen
over nagaan of zulk een bestaan voldoende is. om 
van een demokratie te kunnen gewagen. Tegenover 
bepaalde teorieëen die in de elkaar-opheffende ri
valiteit van elite-groepen een waarborg zien, tegen
over de onvoldoende cirkulatie der elites en het 
verlies aan demokratische geest bij de bureaukrati-
zermg der partijen, wijst de auteur nog op een an
der — even essentieel — probleem voor een werke
lijk demokratisch bewind, nl. dat men niet een on
afhankelijk oordeel en een aktieve deelname van 
t individu kan vergen in politieke en sociale vraag
stukken, maar hem in één van zijn belangrijkste 
levensgebieden — dat van de arbeid en de ekono
mische voortbrengst — de mogelijkheid onthoudt 
een wezenlijk aandeel te hebben in het nemen van 
beslissing. Ook in de vermogensongelijkheden 
schuilt een gevaar voor een werkelijke demokratie, 

omdat zowel in partij als in staat de ene bevoor-
deligd is, meer invloed kan doen gelden via kom-
munikatiemedia enz. 

In het hoofdstuk « gelijkheid of elites ? » blijkt 
nog eens de ideologische geladenheid van het elite
begrip : zonder de gevaren van een gelijkschake
ling te ontkennen en betreurend dat ook in het 
Westen — hoewel minder dan in de kommunisti-
sche wereld, waar het bestaan van vrije, tussen
schakel-verenigingen van allerlei aard en richting 
onmogelijk is — de technologische vooruitgang de 
groei van een gecentralizeerde macht begunstigt, 
ziet hij toch enige hoop in de mogelijkheid van 
toekenning van een grote autonomie aan intellek-

tuele en ekonomische organizaties : zowel in radio, 
televizie en pers als in industrie en handel, waar 
zij even doeltreffend kunnen werken als organiza
ties in partikulier of staatsbezit : een kombinatie 
van vrije marktekonomie en publiek eigendom 
dus. 

Samenvattend kunnen wij, met de auteur op het 
einde van zijn boek, zeggen dat de elite-teoretici 
een niet met het gelijkheidsbeginsel overeenstem
mende maatschappelijke opvatting verdedigen, hoe
wel zij de demokratie gewaarborgd zien in een kon-
kurrentie en aflossing van elites. De kritiek van de 
auteur richt zich tegen de opvatting dezer teoretici 
dat de maatschappij is ingedeeld in een heersende 
en een overheerste klasse waarbij de elite bestaat 
uit de kundigste personen, zonder dat op hun maat
schappelijk afkomst wordt gelet. Hij richt zich 
tevens tegen de vervanging van het gelijkheidsbe
grip door dat van « gelijke kansen » dat reeds een 
aan de sociaal-gelaagde maatschappij vastzittende 
ongelijkheid vooropstelt, ongelijkheid die moet op
geheven worden... 

Tussen deze afwijziging van de elite-teorie ener
zijds, en haar kritiekloos aanvaarden anderzijds, is 
er echter nog een grote nuancering Wanneer men 
dit bedenkt, kan het boek van Bottomore een 
vruchtbare bijdrage zijn tot een inzicht in de so
ciologische strukturen, in een maatschappij waarin 
zowel het probleem der elites als dat der gelijkheid 
zullen gesteld blijven . Waarbij zowel naar de ene 

als naar de andere zijde de al te strakke dogmatici 
gewantrouwd blijven . 

T.B. Bottomore « De elite in de maatschappij » -
137 hlz. - Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij 

richard de wachter 
ft dagboek van een gek ft 

Richard De Wachter, wiens literair oeuvre 
langhaam gegroeid en gerijpt is tot zijn laat
ste, zeer mooie novelle «De Gribus in de 
schor», heeft het zich nooit gemakkelijk ge
maakt en de tema's die hij aansneed droegen 
alle de stempel van een bekommernis om de 
mens in zijn materiële maar vooral in zijn 
geestelijke noden, en tegelijkertijd een diepe 
deernis met deze mens. 

Het nieuwe boek van De Wachter «Dagboek 
van een gek» is een roman in dagboekvorm : 
meer dagboek dan roman, is het de in ik-vorm 
geschreven geschiedenis van een geestelijk 
gestoorde, wiens sporadische geestelijke kri-
zissen hem niet beletten in zijn luciede mo-
nienten (en die blijken talrijker te zijn dan 
zijn depressieve) van een uitzonderlijk gees
telijk penetratievermogen te zijn. 

In dit dagboek zijn er drie belangrijke, 
•net elkaar innig-verweven en dooreengevloch-
ten delen — of beter nog : niveaus. Er is in de 
eerste plaats het stramien zelf met het ver
haal der dagelijkse gebeurtenissen ; de joer-
aalist die gaat en terugkeert, de ontmoetingen 
met elkaar innig-verweven en dooreengevloch-
fenis van Isidoor, kortom de kleine dingen 
die in de besloten wereld van zulk een rust
huis geschieden maar die voor de betrokkenen 
van groot belang blijken. Maar dan leidt de 

auteur de hand van de man die het dagboek 
schrijft, en de beschouwingen van de man 
die de buitenwereld voor gek of tenminste 
toch geestelij k-overspannen houdt getuigen 
van een klaar inzicht en een bizondere kennis 
van de menselijke ziel en van de wereld daar
buiten. 

Naast verhaal en beschouwing is er nog een 
derde element: de man die dit dagboek schreef 
last er af en toe een verhaal in over gebeur
tenissen — echte of apokriefe — uit het evan
gelisch gebeuren : over Malchus, over de ver
bolgen Gadareen Timeus. over de blindgebo
rene. 

Dagboek en beschouwing vloeien tamelijk 
vlot in elkaar over, maar de interpolatie van 
de «evangelische» verhalen is niet naadloos 
zij staan zeer appart. Menselijk gezien is er 
een verklaring voor : literair hadden ze ster
ker verweven moeten zijn met het hele dag
boek-gebeuren of met de beschouwing. Ook 
de taal vertoont wel eens onzuiverheden, De 
Wachter heeft zeker literair-betere verhalen 
geschreven : maar boven deze zuiver-literaire 
waarde staat de grote betekenis van dit gees
telijk zelf-onderzoek. 

R. De Wachter ; « Dagboek van een gek ». 
Oranjeuitgaven, Osylei 9, Mortsel. 
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servon-
schreibers 
programma 

Langrs dagblad- en weekbladpers, langs radio en 
televizie werd ons medegedeeld dat Jean Jacques 
Schrelber, de snkses-auteur van «Le Dèfi Ameri-
caln» en uitgever van het weekblad «L'Express» 
sekretaris van de radikaal-socialistische partij, 
een lijvig dokument aan het jongste partijkongres 
had voorgelegd, waaraan hij verscheidene maanden 
werkte, en dat nu bij Denoël verscheen onder de ti
tel «Ciel et Terre». 

De Vlaamse televizie vond het dokument belang
rijk genoeg om Rik Onckelinckx erop af te sturen 
en daarna een intervieuw met de auteur uit te zen
den. Servan-Schreiber is een even vlot prater als 
een vlot schrijver — en het is aan deze eigenschap
pen te danken, evenals aan de goed-gerichte rekla-
me, dat zijn tweede boek «Le Défi Américain» zulk 
een sukses werd. Zijn eerste boek beschreef zijn er-
varingen als rezerve-luitenant in Algerië en bezorg
de hem moeilijkheden met het gerecht. 

Servan-Scheiber was nochtans niet de eerste, die 
de aandacht vestigde op de amerikaanse investerin
gen in Europa en op het gevaar dat zij op lange ter-
mijn zouden kunnen betekenen voor onze ekonomie: 
in West-Duitsland gingen eveneens stemmen op om 
te waarschuwen, vanuit zo tegenstrijdige kampen 
als «Der Spiegel» en de N.P.D. De «Spiegel» redak-
teur bundelde later zijn bevindingen in een boek 
ïAusverkauf in Germany», dat minder opzien baarde 
dan het latere werk van Servan-Schreiber, en dat 
specifiek-duitse toestanden behandelde. 

Servan-Schreiber, die zich voordien in de politiek 
gewaagd had, echter zonder sukses, is vanaf 20 ok
tober sekretaris van Frankrijks oudste partij, die 
der radikalen, die men best tiperen kan als pro-
gressief-liberaal. Hij stamt uit een duits-joodse fa
milie. Zijn grootvader, Jozef Schreiber, was een 
hoog funktionaris in het duitse rijk : hij vestigde 
zich in 1869 in Parijs en nam de franse nationaliteit 
aan. Diens zoon Emile publiceerde zijn eerste arti
kels onder de schuilnaam Servan : hij was toen offi
cier bij de artillerie. Later werd hem toegestaan die 
naam aan zijn eigenlijke familienaam toe te voe
gen Hl] had vijf kinderen, waarvan Jean Jacques, 
geboren in 1924, de oudste is. 

In 1943 liet J J. Servan-Schreiber zich inschrijven 
in de Ecole polytechnique, maar vluchtte aldra via 
Spanje naar Engeland en werd piloot bij de strijd-
kra'^hten van de Gaulle. Na de oorlog en na twee 
jaar studie aan de «Polytechnique» werd hij joerna-
list bij «Le Monde» — kroniek buitenland — en 
stichtte daarna «L'Express» met Frangoise Giroud 
in W53 Naar het schijnt werd het blad geheel of ge
deeltelijk gefinancierd door een grote vliegtuigfa
briek : een linkse publikatie, betaald door 'n kapita
listische onderneming dus, iets wat niet alleen in 
Frankrijk mogelijk is. In 1960 huwde hij. Als direk-
teur van «L'Express» lanceerde hij ook de geheim
zinnige «Mr. X» die als kandidaat tegen de GauUe 
zou moeten gefungeerd hebben, die tenslotte de ui
terst zwakke figuur van Gaston Deferre bleek te 
zijn die tegenover de Gaulle maar een triestig fi
guur sloeg. 

Toen hij op voorstel van de partijvoorzitter Mau
rice Fairre in oktober 1969 tot partijsekretaris der 
radikalen gekozen werd, zette hij zich aan het werk, 
en legde na de 100 dagen respijt die hij gevraagd 
had, een tekst aan zijn partijgenoten voor, die be
doeld was als een saneringsprogramma. De po
li tikus en joernalist Servan-Schreiber liet zich voor 
het ekonomisch gedeelte bijstaan door een ploeg 
ekonomisten onder leiding van Michel Albert, die 
voor 't «programma» mede-verantwoordelijk tekent 
Het dokument bevat drie grote delen «De la fatalité 
a la réforme», het eerste deel, bevat een beschrij
ving van de situatie zoals die vandaag is en gisteren 
was en konkludeert dat een hervorming, niet een 
revolutie, noodzakehjk is. Hij wijst op Marx' ver
gissing die zijn teorie van de fataliteit der revolutie 
bouwde op de evolutie van het loonpeil der werk
nemers, en op de logika der uit-de-geschiedenis-ge 
konkludeerde-penurie-leer, die tot postulaat werd 
voor zijn klassestrijd-opvattingen. De technologi
sche vooruitgang maakte deze penurie en de pau-
perizatie-leer ongedaan en de ekonomische geliik-
schakeling door het kommunisme kon wel in achter
gebleven gebieden een levensminimum verschaffen, 
maar bewees en bewust meer en meer zijn onver
mogen om het individueel levenspeil te verhogen 
op een met de vrije marktekonomie vergelijkbare 
wijze. De auteur citeert daarbij o.m. Sjacharov, en 
wijst erop dat een natie, die wél maanraketten 
bouwen kan, voor de bouw van een goedkope auto 
beroep moest doen op Fiat, en voor de bouw van 
moderne koelkasten tegen goedkope prijs op de 
franse firma Claret. 

Servan-Schreibers' konkluzies uit het voorgaande 
worden dan neergelegd in het tweede en derde deel: 
«Le projet radical» en L'Avenir des Francais». Het 
zou ons te ver leiden, heel het programma kritisch 
te onderzoeken : duiden wij er daarom slechts de 
voornaamste punten van aan 

Vooreerst : scheiding van de politieke en ekono
mische macht, die nu in dezelfde handen zijn. Geen 
«markt der privilegiën» meer, waar meer dan dè 
vrije marktekonomie de vaak sterk met elkaar ver
bonden ekonomische belangengroepen de ekonomi
sche ontwikkeling bepalen. 

Een tweede programmapunt : gelijke ontwikke
lingsmogelijkheden voor allen. De teoretische gelijk
heid gaat teloor in een maatschappij waar reeds van 
bij de geboorte de mogelijkheden uitgestippeld zijn. 
Nog onlangs wees in een voordracht in het antwerp-
se Osterriethhuis Prof Dahrendorf, staatssekretaris 
voor Buitenlandse Zaken der Bondsrepubliek, en 
een der vooraanstaanden der F.D.P. erop, dat het 
persentage der universitairen uit de arbeidersstad 
Duitsland gering is in verhouding tot de andere 
standen, een verschijnsel dat zich trouwens 
overal voordoet. Nu is het wel zo, dat niet alleen de 
gelijke mogelijkheden, maar ook milieu en erfelijke 
aanleg hun woord meespreken, maar toch springt de 
wanverhouding in het oog. 

Een derde punt : het bezit der produktiemiddelen 
mag niet meer de enige legitimatie zijn voor de 
aanstelling der ekonomische leiders. Het ekono
misch sukses is immers in toenemende mate de ver
dienste van gekwalificeerde bedienden. Naast het 
kapitaal moeten de vertegenwoordigers van de 
arbeiders en het management gelijke beslissings
macht krijgen. 

En tenslotte : De politieke macht moet opnieuw 
verdeeld worden. Het parijse centralisme moet op
geruimd worden en de burger moet meer beslissings
macht krijgen, vanaf het gemeentelijke vlak tot in 
de komende europese bondsstaat. 

Brengt Servan-Schreiber met zijn programma 
iets nieuws ' De belangrijkste punten werden reeds 
vroeger geformuleerd, zelfs aan zo tegenovergestel
de zijde als de korporatistische, waar de bedrijfs-
hervorming reeds tientallen jaren ter sprake ge
bracht werd, alvorens ze hier door het A C.W. werd 
geformuleerd. Ook een herziening van het onder-
wijssisteem dat de begaafden de kansen zou bieden 
waarop zij en de gemeenschap recht hebben, werd 
reeds lang geleden vooropgesteld 

De radikaal-socialistische partij in Frankrijk 
schijnt in ieder geval, in verhouding tot haar nume
rieke zwakte, een grote publikatie-drang te bezitten: 
enkele jaren geleden ontwierp Pierre Mendès-Fran-
ce in «La republique moderne» een programma 
waarin- reeds een aantal vooropstellingen en kon
kluzies voorkwamen, die nu door Servan-Schreiber 
herhaald worden. 

Servan-Schreiber doet het echter op een — reeds 
van «Le défi américain» bekende — vlotte en zeer 
leesbare wijze. En hij heeft daarbij nog de macht 
der reklame achter zich, die zelfs bij de versprei
ding van min of meer revolutionaire ideeën even
zeer als bij de verkoop van een boek diensten be
wijst .. 

J.J Servan Schreiber & Michel Albert : « Ciel et 
Terre. Manifeste radical y>, 298 hlz. Editions De Noel, 
Pari]S. 

DAT MOET U... 

...beKIlKen... 

• Tot 16 april stellen twee kunstschilders uit 
Halle ten toon : Gerard Straus en Josée De-
sadeleer. Eerstgenoemde is een begaafd land-
schapschilder en portrettist en verwierf een 
zeer persoonlijke stijl, die men best met ma
gisch realisme vergelijkt. Josée Desadeleer 
is een autodidakt, die zich vooral als paysa-
giste, portrettiste en bloemenschïlderes on
derscheidt. V.T.B.-studio Rik Wouters, Jacq-
mainlaan te Brussel. 

• Tot 5 mei stelt Dis Van Raemdock ten toon 
in de Standaard Galerei te Oostende, Christi-
nastraat 144. Kunstschilder Eduxird De Grève 
uit Muizen ,stelt ten toon in galerij Hacienda, 
Mechelse baan 57 te Keerbergen tot 21 april, 
dagelijks, uitgezonderd 's woensdags. 

• De 15e Antiekbeurs van België zal plaats 
hebben in het Paleis voor Schone Kunsten te 
Brussel van 18 april tot 3 mei. 

• Zondag 19 april a.s. wordt de bekende zar^ 
gen Willem De Meyer gevierd naar aanlei
ding van zijn 70ste verjaardag. Het program^ 
me vermeldt om 11.15 u. een jubelmis in de 
kerk van O.L.V. ter Sneeuw, Laar Borger
hout, parochiekerk van de gevierde met kan
selrede door pater Albrecht Boucquillon en 
met de medewerking van het gemengd zang
koor « Jubilate ». Op de m,iddag volgt een 
ontvangst ten gemeentehuize en om 15 u. be
gint een groots huldekoncert in de stadsfeest
zaal, Meir te Antwerpen met de medewerking 
van 11 koren uit 4 vlaamse provincies, een 
groet uit Nederland met als solisten Luce 
Mampuys, sopraan en Leo Brant, bariton. Di
rigenten zijn Hilmer Verdin, Jan Brouns, 
Wies Pee en Jo Haazen. Aan het Hammond
orgel : Armand Preud-homme. De feestrede 
wordt gehouden door de heer Tindemans, mi
nister van Kommunautaire Betrekkingen. Al
gemene leiding : Piet Jacobs, Mortsel. Kaar
ten te bestellen Trefpunt V.V.K.B., Keizer
straat 38, 2000 Antwerpen, tel. 03/33.07.67. 

Een huldeboek wordt aan Willem De Meyer 
aangeboden met een biografie door Lambert 
Swerts en tal van bijdragen van vooraan^ 
staanden. Dit gedenkboek kan verkregen wor
den door storting van 200 fr. op postrekening 
nr. 148.30 Kredietbank, Anselmostraat, Ant
werpen voor rekening nr. 10.33/13/02860 van 
notaris Peeters. 

• Woensdag 15 april heeft in de K.N.S., St. 
Baafsplein te Gent, door het N.T.G. de kreatie 
plaats van de « Menninas » door Frans Marij-
nen geregisseerd naar een scenario van Ro
bert Seijffer en gespeeld door Magda Cnudde, 
Kristel Stefens, Anita Daldini, Achiel Van 
Malderen, Pascal Deverwerre en Mare Wil-
lems. Andere speeldagen zijn 16, 18, 21, 23, 27, 
28, 29 en 30 april telkens om 20 30 u. Lokatie 
tel. 25.32.08 Gent, St. Baafsplein 7. 

••• belUISTERen 

Salvador Dali, 's werelds surrealist nr. 1, stelde als « relatie tussen kunstenaar en konsumptiemaatschappij » 
te Parijs zijn eigen « kop » ten toon... 

• Vrijdag 17 april kunt U in de Kursaal te 
Oostende « Dat Nederlands van ons » beluis
teren met het tv-team Florquin, Van Aver-
maet en F. Fraeters. grasduinend met realis
tische denkbeelden over taalgebruik en -mis
bruik Tevens kunt u luisteren naar «Da vlams 
van uus » zoals het wordt gezongen door de 
westvlaamse volkszanger Willem Vermande-
re, die zijn inspiratie zoekt in het vlakke pol
derland, de zee en de mensen van « de stre-

Kaarten (100, 75, 50 fr leden V.K.K. gratis) 
in de Kursaal. Inrichting : Vlaamse Kluh 
Kust. 

• Er is een nieuwe vlaamse langspeelplaat 
op de markt, uitgegeven naar aanleiding van 
de 5e reeks « Dagen van het Vlaamse lied », 
met een pleijade van frisse lenteliederen door 
vlaamse toondichters onder de algemene titel 
« Dag lente ». Lenteliederen van Keldermans, 
Mortelmans, Hullebroeck, De Schrijver. Dielt-
kens, Belmans, Daems, Vyverman, Feremans, 
Mertens, Michielsen, Preud'homme, en J. Leo
pold. We horen de stemmen van het Meisjes
koor van het St. Jozefsinstituut en de solisten 
Luce Mampuys, sopraan en Leo Brant, bari
ton. Orkest onder leiding van Gaston Nuyts. 
Te bevragen Vlaamse Volkskunstbeweging, 
Keizerstr. 38 2000 Antwerpen, tel. 03/33.07.67. 
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onze se/ektie 

Zaterdag 11 april 

18U.20 : BRUSSEL FRANS 
«Les sentiers du monde» - Mexïko. 
22U.15 : BRUSSEL FRANS 
« Cinématch », spelprogramma 
voor cinefielen. 
20U.20 : NEDERLAND I 
« Een van de acht » forum met 
krantenlezers en Mies Bouwman. 

Zondag 12 april 

19U.30 : BRUSSEL NED. 
S O.S. Natuur, balans boomplan
ting '70. 
20U.40 : BRUSSEL NED. 
NAND, rond en met Nand Buyl. 
12U.15 : BRUSSEL FRANS 
Face a la presse. 
20u40 : FRANKRIJK I 
« Winchester », film van Anthony 
Mann. 
21u. : FRANKRIJK II 
« L'Inde fabuleuse », dokumentai-
re.. 
14U.5 : DUITSLAND 2 
« Pagoden und Achttausender » 
reisindrukken uit Nepal. 

Maandag 13 april ^»t 

20U.25 : BRUSSEL NED. 
« The Miracleworker », kinderja
ren van Helen Keiler. 
21U.10 : BRUSSEL FRANS 
« La nouvelle équipe », film. 
20U.30 : FRANKRUK I 
« Eugene Onegin y>, Bolsjoi-teater 
te Parijs. 
22U.50 : DUITSLAND I 
Beroemde dirigenten : Herbert 
von Karajan. 
21u. : DUITSLAND 2 
« Peter der Grosse », russische 
speelfilm. 

Dinsdag 14 april 

20U.25 : BRUSSEL NED. 
Heer Halewijn. 
21U.30 : BRUSSEL FRANS 
Georges Simenon antwoordt op 
vragen van lezers. 
22U.10 : NEDERLAND I 
A.V.n.O.'s Televizier. 
20U.15 : DUITSLAND I 
Ein Platz für Tiere. 
20U.15 : DUITSLAND 2 
Het nieuwe leger van Japan. 

Woensdag 15 april 

19U.35 : BRUSSEL NED. 
Openbaar kunstbezit. 
22U.05 : BRUSSEL NED. 
De wereld van de Beachcomber 
satirisch programma. 
22U.15 : BRUSSEL FRANS 
Oosteuropese animatiefilms. 
20U.35 : NEDERLAND I 
Houdini, amerikaanse speelfilm 
over de « boeienkoning ». 
2IU.20 : FRANKRIJK I 
« Les femmes aussi ». 
20U.30 : FRANKRIJK I 
« Les dossiers de l'écran » ; over 
Leon Blum, gevolgd door debat. 
20U.15 : DUITSLAND I 
« Ein Land 25 Jahre spater : die 
Richter » revortage. 

Donderdag 16 april 

7U.30 : BRUSSEL NED. 
Apollo 13. 
20U.30 : BRUSSEL FRANS 
« Le Passage du Rhin », film van 
André Cayatte. 
19U.04 : NEDERLAND I 
De wereld waarin we leven. 
20U.40 : NEDERLAND 2 
« Waarde kameraad » ; Marinus 
van der Lubbe ( rioksdagbrand ) . 
20n.45 : DUITSLAND I 
•« Drücker » film. 
21U.45 : DtTITSLAND 2 
« Aktion Sorgenkind » balans van 
de goede daad. 

Vrijdag 17 april 

21U.50 : BRUSSEL NED. 
Wat weten we over Guido Gezelle 
nog niet ?, literair forumgesprek. 
20U.30 : BRUSSEL FRANS 
« L'ennemi sans visage y>, detekti-
veverhaal. 
21a.55 : NEDERLAND I 
« As 't nedich is », over het fries 
verzet tijdens de oorlog, 
19U.30 : NEDERLAND I 
Beroemde dierentuinen. 

VERNIEUWING 

Het zaterdags ontspanningsprogram
ma Kwisthetwel is grondig vernieuwd. 
In plaats van een kwis, regelmatig on
derbroken door ontspanning, komt nu 
eerst het integrale kwisgedeelte en pas 
dan de brok ontspanning. Waarmee al 
weer eens een grondige vernieuwing is 
doorgevoerd. Er waait dus wel zeer dui
delijk een nieuwe wind door onze 
B R.T.-lokalen. 

ZICHEM 

In mei zendt de KR.O. voor onze 
Noorderburen de eerste tien afleverin
gen uit van ons vlaams feuilleton « Wij, 
Heren van Zichem ». Om eventuele, 
voor nederlandse kijkers moeilijke pas
sages, uit de doeken te doen, zal er een 
inleiding aan voorafgaan. En nu maar 
wachten of de mannekens van plezier 
het zullen doen boven de Moerdijk. 

HALEWIJN 

Op 14 april komt op uw scherm de 
volkskundige dokumentaire « Heer Ha
lewijn » met m de titelrol Hugo Delias. 
Deze reahzatie van Roger De Footer 
over een van onze oudste vlaamse bal
laden belooft beslist een topper te wor
den. Dinsdagavond om 20.35 uur. 

tv 'tv 'tv ' tv 

Balans Aktie Boomplanting 1970 : zondag 12 april om 19.30 u. Brussel Nederlands. 

de beeldregie gewoon af, ook het spel 
van de twee kinderen ( Karin Bakker 
en Duco Stam ) was heel natuurlijk. 
Muziek en dekor waren sober gehouden 
en onderstreepten het gebeuren, zonder 
daarom alle aandacht voor zich op te ei
sen. 

Het verhaal zelt kan vele volwasse
nen tot nadenken stemmen • een klein 
meisje dat van school komt en weer 
eens alleen thuis is. Mama is weg. Nora 
Snyers heeft gepoogd en zij is daar ten 
volle in geslaagd, de eenzaamheid en de 
verlangens van zo'n kind in beeld te 
brengen. 

Bij een onderwerp als dit kan men 
makkelijk in overdrijving vallen en een 
zeemzoet siroopprodukt op de markt 
brengen. Deze produktie was bewust so
ber gehouden en daarom juist ze in
dringend. De B.R.T. heeft er goed aan
gedaan de opdracht voor dezr -rortfilm 
aan Nora Snyers toe te vertrouwen. 

MARC SLEEN 

Is niet alleen een zeer bijdehandse 
tekenaar ook als maker van dokumen-
taires is hij best. Zondag nog gedacht 
bij zijn dokumentaire « Eksploratie 13 ». 
Er sprak niet alleen een grote lietde tot 
zijn onderwerp uit dit progiamma, 
maar ook een gedegen vakkennis En de 
zeldzame kombmatie van de/e twee 
kwaliteiten mag m deze kolommen wel 
even vermeld wc>rcien 

CLIN D'OEIL 

Dinsdagavond voor de alwisseling 
maar eens een «eertjt de H i b . opge-. 
zet voor het amuzementspiugramma 
« chn d oeil ». Het moet mij van het 
hart dat dit programma stukken beter 
was dan datgene wat ons doorgaans op 
de B.R.T als amuzement wordt voorge
schoteld. Er waren maar een paar vedet
ten, o.a. Frangoise Hardy en Jacques 
Hustin, en zij wei den niet eens met 
tromgerotfel aangekondigd. Maar uit 
heel de prezentatie en regie sprak pen 
bepaalde vizie die fel getuigde van 
geestigheid. Vooral de Beethovenparodie 
was meesterlijk. En zeggen dat wi] nog 
altijd moeten stellen met Kwisthetwel. 

REGERINGSMEDEDEUNG 

Ik geloof vast dat d e regering zich
zelf een slechte dienst bewijst en vele 
kijkers kittelorig maakt door te pas en 
vooral te onpas een of andere minister 
op het publiek los te laten Neem nu vo
rige week de achtbare Breyne. Hoe 
stuntelig die man zijn tekstje voorlas 

Op hetzelfde niveau als Jantje ot Mie-
ke die in « Klein, klein kleutertje » een 
gedichtje afdreunen. Voor mij hoeven 
die regeringsmededehngen echt niet, 
behalve dan in zeer uitzonderlijke om
standigheden en mits de oppozitie ook 
aan bod kan komen. Maar als de heren 
het dan toch doen. kunnen ze dan mis
schien ook voor een minder akelige uit
zending zorgen ? 

INKIE KOMT THUIS 

Onder deze titel stelde de B.RT. ons 
maandagavond een korte speelfilm van 
dertig minuten voor. Draaiboek en rea
hzatie waren van Nora Snyers, kineast 
haa r echtgenoot Frans Vanacker. 

Het is eerder zeldzaam dat ik opgeto
gen ben over een kortfilm. Deze keer is 
dat nochtans het geval. Niet alleen was 
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« Hier ben ik ! » schijf* Erik Leman de fotograaf te willen zeggen. Dat mag ook 
als je Go'defrood en Merckx in het zand doet bijten. 

DE OUDJES 

Anderlecht was gevoelig verzwakt 
voor de belangrijke wedstrijd tegen 
Inter Milaan. Vermoedelijk door het 
eten van vis ( maar wij zijn toch zo 
vrij daaraan te twijfelen, want wij eten 
graag vis, ziet u ) waren enkele spelers 
ongesteld en Van Himst zelfs zo erg dat 
hij niet kon spelen. Wij haasten ons 
^litet- hier aan toe te voegen dat Berg-
hioltz hem op meer dan verdienstelijke 
wijze vervangen heeft ( waarom heeft 
rflen die jongen bij Anderlecht altijd 
rhaar inde kou laten staan ?,). Andef-
lecht heeft de wedstrijd tegen Milaan 
op normale wijze verloren, al had er 
misschien, met wat geluk, toch een 
puntje ingei:eten. De Italiaanse doelman 
had meer werk dan Trappeniers, maar 
hij speelde mee, en Anderlecht heeft 
meer aangevallen dan Milaan, maar 
aanvallen volstaan niet. Een paar dingen 
die ons zijn opgevallen : het meester
schap van het oude trio Mazzola, Sua-
rez, Corso. Werkelijke stielmannen, die 
oude ratten. En de fout van Anderlecht 
( volgens ons tenminste ) : de enige 
man die de milanese verdediging had 
kunnen doorboren. Puis, teveel in het 
middenveld te houden. 

WEERAL FORMULIEREN 

Wij hebben in onze brievenbus een 
uitnodiging gevonden om deel te nemen 
aan de « gezinskilometer » in ons dorp. 
Als wij willen deelnemen moeten wij 
onderstaand deelnemingsformulier net
jes ingevuld terugsturen aan de heer X, 
voorzitter van komitee Y ( en een beet
je rap astemblief ), en eens dat gedaan 
mogen wij mee gaan trainen op die en 
en die datum. Slagen wij erin, de ge
zinskilometer in ons dorp te winnen, 
dan wor4en wij toegelaten tot het pro
vinciaal kampioenschap, en als wij ook 
dat moesten winnen, zal ons gezin deel
nemen aan het nationaal kampioen-

Na de start van het kampioenschap van 
de Internationale Raad voor Militaire 
Sportbeoefening, zaterdag jl. te Hever-

lee : lopen maar. 

schap. Dat zal niet gebeuren evenwel, 
want wij doen niet mee. Niet dat wij 
tegen gezinskilometers zijn, ver daar 
vandaan, want wij doen er zoveel, maar 
omdat wij wat hebben tegen die on
vermijdelijke voorzitters — in de dor
pen altijd dezelfde — van die onver
mijdelijke komitees, en tegen die for
mulieren, en tegen dat wedstrijdaspekt, 
en tegen, die zogezegde « organizatie ». 
Kan dat echt niet een beetje minder 
officieel, zonder al die rompslomp ? Wij 
hebben de indruk dat men de sport 
weer aan het begraven is onder de 
klassieke bergen papier. 

ONVERANTWOORD 

De eerste van de grrrote kampioenen 
1970 is gekend : de basketbalploeg van 
Standard Luik. Als we zouden zeggen dat 
wij paf staan van bewondering, zouden 
wij liegen. Men heeft in Luik de nodige 
kapitalen geïnvesteerd om kampioen te 
worden, en het bereiken van dat doel 
is tenslotte niet veel meer dan het op
strijken van de normale rente. Maar 
kom, zo is de sport op dat vlak nu een
maal. Het grootste aandeel in het luik-
se sukses heeft ongetwijfeld Steveniers 
gehad, nog steeds veruit de beste bel-
gische basketter, vreemde spelers inbe
grepen. Wij lichten graag ons hoedje 
voor de man. Maar .iet moet ons toch 
van het hart dat wij het onverantwoord 
vinden, dat hij op eigen houtje het 
gips van zijn voet verwijderde, op eigen 
houtje besliste te spelen, ondanks dok-

'tersverbod, en dus zichzelf bevoegd 
achtte te oordelen of deze doenwijze 
geen komplikati^s kon meebrengen. Hij
zelf omschreef het als karaktersterkte 
of iets in die aard. Wij zouden het an
ders noemen. 

BRITISH 

Voor ons part was het beste sport-
spektakel dat de teevee ons verleden 
woensdag aanbood, de voetbalwedstrijd 
Leeds — Celtic, eerste wedstrijd van de 
halve finales van de Europabeker voor 
landskampioenen. In tegenstellmg met 
wat de meeste ploegen op verplaatsing 
doen, trok Celtic van bij dè aanvang re-
zoluut ten aanval, en met sukses, want 
het skoorde na 40 sekonden. Van dan af 
•werd het een werkelijke voetbalveld
slag. Er werd ontzettend snel gespeeld, 
tot de laatste sekonde. met inzet van 
alle krachten, en zelfs nog iets meer. 
Keihard, onverbiddelijk, maar nooit 
wat men noemt « vuil ». Wie de bal 
kreeg, had geen fraktie van een sekonde 
om hem onder kontrole te krijgen, eer 
hem een tegenstrever op de huid zat 
( waarschijnlijk de oorzaak dat Leeds 
enkele goede skorekansen niet kon be
nutten : geen tijd om een schot te rich
ten ). In één woord : echt brits voetbal, 
waarvan wij houden, en waarvoor geen 
enkele van onze ploegen al rijp is. 

TEVEEL IS TEVEEL 

De geachte sportliefhebbers zijn ver
leden woensdag door het teeveetje wer
kelijk verwend. In dé namiddag koers 
( Gent — Wevelgem ), in de vroege 
avond voetbal ( Anderlecht — Milaan ) 
en in de late avond nogmaals voetbal 

( Leeds — Celtic ), plus dan natuurlijk 
in beide korte nieuwsuitzendingen nog 
een stuk sportgezeur. Wij menen in 
alle bescheidenheid sportliefhebbers te 
zijn, maar dat vinden wij toch teveel. 
Volgens ons had men de reportage over 
Gent-Wevelgem gemakkelijk tot één 
derde kunnen herleiden, en beide voet
balwedstrijden tot een reportage van 
ieder een half uur. Dan was er mis
schien tijd overgebleven om ook de men
sen, die nog niet opgefokt werden tot 
ideale sportkonsumenten, wat te bieden, 
of om op een behoorlijke manier aan 
informatie te doen. Wij vragen ons af 
waar men het haalt, dat wij er absoluut 
moéten bijzijn als de Beminnelijke zijn 
edel zitvlak op zijn velo tilt, of als er 
ergens tegen een blaas getrapt wordt. 

NEEN 

Met Sporta en vele anderen zeggen 
wij neen aan het uitvoerend komitee 
van de voetbalbond. Neen in verband 
met het plan van het uitvoerend ko
mitee om een wijziging aan te brengen 
in de reglementering betreffende de 
aansluiting van een speler. Tot decem
ber 1969 volstond de handtekening van 
een kind om levenslang aan een klub 
gebonden te zijn. In december werd 
door de algemene vergadering een wij
ziging aangebracht. Voortaan zou de va
der of voogd moeten ondertekenen. Het 
was nog geen grote verbetering vol
gens ons, maar het was al iets. Nu wil 
het uitvoerend komitee het als volgt 
« flikken » : de kinderhandtekening zou 
volstaan. Zodra de bond deze ontvangen 
heeft, zou hij per brief de vader in ken
nis stellen — tussen haakjes, per gewo
ne brief, dus niet eens aangetekend — 
en als deze binnen de maand niet pro
testeert, is de aansluiting een feit. Onze 
vraag : waar haalt dat komiteetje de lef 
vandaan om zo maar op eigen onnozel' 
houtje dergelijke beslissingen te ne
men ? En wanneer gaat men die heert
jes eens leren dat hun gezag vergele-
leken met het ouderlijke van nul en ge
nerlei waarde is. 

Vliegende Hollander Jan Mulder wordt 
hier foutief gestuit door een luiks te
genstrever. F.C. verloor met 2-0 van 

paars-wit. 

volk 
van 

gusten 

Achterna gezet door een hende knapen 
begon een 30-jarige Australiër op een 
fiets van 1872 een tocht van Groot-Brit-
tanië naar, Australië. Dat is nog eens 
sport! Wanneer zien wij mekaar terug? 

Wij waren bij de Charel « au 
grand complet ». Zelfs onze ge-
buur, de leraar, was er om zijn 
éne wekelijkse pint te drinken. 

Gust was er er ook. En waar-
schijnlijk omdat wij in het begin 
zo goed niet wisten waarover ny, 
weer zeveren, vertelde hij dat hij 
meegedaan had met de enquête 
van radio Brabant om de belang
rijkste figuur van 1969 aan te dui
den en dat hij voor Eddy Merckx 
gestemd had. 

« Dat is toch maar een zwanske 
zeker ? » vroeg onze gebuur. 

« Bijlange niet », zei Gust, « ifc 
heb voor Merckx gekozen en ifc 
vind een koereur zo goed als een 
m,inister. En een sumpele joeng 
die het zo ver brengt dat hij door 
de koning ontvangen wordt is zo 
goed als een doktoor die altijd 
maar harten wil overplanten en 
er niks van terecht brengt dan 
hopen lijken ». 

Dat was een straf argument, 
maar het voldeed de schoolmeeS' 
ter toch niet want hij begon aan 
een lange, droevige redevoering. 

Peinsde de Gust nu echt dat het 
zo belangrijk is de ronde van 
Frankrijk te winneri, als alles een 
jaar op voorhand gearrangeerd is 
•met merken en bonden en inrich
ters en heel de santeboetiek om 
hem te winnen ? Hebde gij. Gust 
en ik daar wat aan ? Is dat be
langrijker dan landen op de 
maan ? Peinsde gij werkelijk dat 
die hartoverplantingen en zo er 
niet zullen toe bijdragen dat wij 
in de toekomst langer en geruster 
zullen leven, ook als dat nu nog 
mislukt ? En peinsde gij dat die 
koersen daar ook toe bijdragen ? 
Vinde gij een koereur zijn werh 
belangrijker dan dat van uwen 
dorpsgenoot die in heel de wereld 
de melaatsheid ging bestrijden en 
overwinnen ? Belangrijker dan 
het vechten tegen de honger van 
één miljard mensen ? Belangrij
ker dan het bevrijden van ganse 
volkeren en rassen van hun, boei
en en onderdrukkers ? Is die ont
vangst bij de koning van meer 
belang voor de toekomst van ons 
eigen volk en voor onze eigen 
broodwinning en die van onze 
kinderen dan de strijd van al die 
duizenden kleine mensen voor 
hun deel van 's lands koek ? Is 
de ronde van Frankrijk belangrij
ker dan de technische vooruitgang 
en ekonomische organizatie die er 
moeten voor zorgen dat onze bo
terham goed belegd blijft ? Denk-
te gij niet dat al die « hambras » 
van de jongeren nog belangrijker 
is voor de toekomst dan alle koer
sen bij elkaar ? Gust, is uw eigen 
werk de industrie, waar gij zo
veel zaken helpt maken die ons 
leven beter en aangenamer ma
ken, en mijn werk op school waar 
ik probeer om van lastige jonge
ren volwassenen te maken die 
hun brood waard zijn, dan zoveel 
minder dan al die grapjasserij per 
velo ? Gust, konde gij nu echt 
niemand beter kiezen dan een 
koereur, als bijna alle mensen 
romdom u meer doen voor 
de vooruitgang en voor de toe
komst dan vedetjes, die in feite 
enkel dikke profiteurs zijn van het 
werk van ons allemaal ? » 

Gust was wel wat overdonderd 
door die overvloed van woorden. 

« Gij klapt gij lang en goed », 
zei hij tenslotte « maar gij ver
geet één ding. Al die mensen 
waarover gij het daar hebt, die 
kent gij misschien, maar ik niet. 
Ik heb de naam ingevuld die ik 
het meest gehoord had en die ik 
kon schrijven Dat was Merckx. 
En dat is al ». 

« Voild », zei de schoolmeester 
« nu zijn w'er. Wij zijn een volk 
van Gusten ». En op dat grote 
woord wou hij de staminee ver
laten, maar hij had zonder nonkel 
Georges gerekend. 

« Zeg meester », zei die, « en 
weete gij wie dan in geen geval 
die eertse prijs mag krijgen van 
dat volk van Gusten ? ». 

Dat tuist de geleerde man niet. 
« Èawel », zei nonkel Georges, 

« gij »• . , 
Van mizerie heeft de school

meester die dag een tweede pi»* 
gedronken. 
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ALLE SPEELGOED 

Cortvriendt 

D I E P E S T R A A T 29 A N T W E R P E N T E L (03)324430 

WOONINRICHTING 

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

u vindt een uitgebreide keuze In onze ploegstofafdeling 

Aanbevolen 
Huizen 
P A P Y R U S 

Boek- en Paplerhander 
Zaakvoerder : Fons Labeaü 

de Ribaucourtstraat 7 
(nabii hef Sint-Janspleln) 

Stnt-Jans-Molenbeek • Brussel 8 
Telefoon • (02)28.87 09 

Aanbouw-KEUKENS 

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

Carnotstraal 135, Antwerpen 
lal. 35.17.14 

Standaard en Maatwerk • MilmS-
Zeyher Keukens • Elektrische 

toestellen tegen 
groothandelspri)s 

Manége < VOLMOLEN » 
Opoeteren (L.) 

Paardenpension • Rijlessen • 
Wandelingen 

Restaurant-Bar-Zwembad* 
Camping. 

TEL (011)648.34 

Tapiften CASPERS 
Mechanische en Perzische 
Tapijten - Vloerbekledingen 

Gentsestraat 6, AALST 
Tal. (053)291.89 

AL AL KEUKENS GLASAl 
Fabrieken te Ramsdonck 

tel. 015/714.47 
Vochtbestand Vuurvast 

Matige prijs 
Voor West-Vlaanderen 

DE MEYER Walter 
Bruggestraat 136, Zwevezele 

tel. 051/612 84 

H. PELEMAN-MARCKX 
Van Den Nestlei 16. Antwerpen 

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

LINGEN AAN HUIS 
T.V PELMAR 61 scherm, 

11.995 fr. i.p.v. 16.995 fr. 
Andere merken aroot^»e Itortinc 

. « PIET POT » 
Antwerpen's gezelligste 

Bierkeldet 
Grote Pieter Polstraat 4 

(bij Suikerrut) 
Open vanaf 8 uur 's avonds 

Maandag en dinsdag gesloter 

Bezoek « Casthof 
DE VEERMAN v 

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

Mosselen Paling 
Uitbater : Jan Brugman* 

3-2-68 

A n t w e r p e n ploegstoffen K îmj 
het merk staat in de zelfkant 

pors.... 

Pol's broodjes zijn steeds verse 
broodjes met kwaliteitsbeleg (mar-
tino • krab - kip • filet américain • 

kaas) 
Voor OW feesten, bals, kermisserv 

vergaderingen 
Specialiteit : recepties, feestmenu't 

(koude schotel) 
Speciale voorwaarden voor 

V.U.-afdelIngen 
Pyckestraat 39 - 2000 Antwerpen 

Tel. 03/38.64.17 

Geniet van een 
aangename 
levensavond 
in het rustoord 

HUIZE 
LOREIN 

FAMILIALE SFEER 
Paddegatstraat 133 
TEL. 015/718.35 

2921 Nieuwenrode 
15 km. van Brussel (4 km. au
tostrade Brussel-Antwerpen). 

CHINCHILLA 
EMPIRE 

Gqede bllvjerdtensle min. 80% 
winst • Vraag dokumentatia, 

POSTBUS 275 - 9000 GENT 

D R I N K T 

SERVATY 
WIJN 

Duitse Moezelwijnen 
van prima kwaliteit 

* 

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

-* 

Vraagt overal onze 
SERVATY-wijnen 

Zuidlaan 54, Brussel 

Volledige 
secretariaatkursussen 

STENO- en DACTYLOGRAFIE 
in vier talen 

BOEKHOUDEN 

MODERNE TALEN 

HANDELSCORRESPONDENTIE 
ENZ. 

DAG- EN AVONDLESSEN 

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

DE school waar Vlamingen 
zich thuis voelen 

DEBROUWERIJ MOORTGAT 
2659 BREENDONK • TEL. (03)78.71.21 

is bekend om haar beroemde en uitstekende 
BIEREN en LIMONADEN 

Breendonk ligt in Vlaanderen 
dus UW streek, UW volksgenoten ! 

blankenberge 
141, de smet de naeyerlaan - tel. (050)416.37) 

breughel 
julien tersi 
volledig pension 
kamers met ontbijt 
alle komfort 
maaltijden tegen alle prijzen 
speciale voorwaarden 
voor groepen en autocars 
vraag inlichtingen 

G E E N E X T R A - U I T G A V E N 
EEN VLIEGTUIGREIS NAAR DE VERENIGDE STATEN EN 

KANADA 

A L L E S I N B E G R E P E N 
D A T 

V I N D T U ALLEEN BIJ DE V.T.B. 
ZESTIENDAAGSE GROEPSREIS, VANZELFSPREKEND ONDER VLAAMSE 

REISLEIDING 
met bezoek aan New York, Washington, Chicago, 

Detroit, Niagarawaterval en Montreal. 
Vertrek op 7 juli. Heenreis per JUMBO JET, terugreis per DC-8 

Reissom, ALLES inbegrepen : 36.170 fr. in een driepersoonskamer 
38.850 fr. in een tweepersoonskamer - 40.980 fr. in een éénpersoonsk. 
Verblijf in eersteklashotels, alle kamers met bad, t.v. en air-conditining. 

SPOEDIG INSCHRIJVEN GEWENST 

PROGRAMMA OP VERZOEK TE BEKOMEN BIJ : 
VLAAMSE TOERISTENBOND, St.-Jacobsmarkt, 45-47 - 2000 Antvi/erpen 

Tel. 03/31.36.15 en alle plaatselijke kantoren. 
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"̂̂  kleer^qaker 

STEENHOUWERSVEST S 2 
ANTWERPEN 
Tel. 31.35.83 
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RELATIONS 
Hof ter Schriecklaan 33 

BERCHEM ANTWERPEN 

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

Publiciteitsagent voor 

« WIJ 

VLAAMS-NATIONAAL» 

TeL (03)30.48.99 

WALTER ROLAND 
Gediplomeerd opucien, erkend door 

alle ziekenfondsen 
KERKSTRAAT 58, ANTWERPEN 

(Let op het huisnummer I) 
Telefoon 35 Sé 61 

ALLE GLAZEN 
ALLE MONTUREN 

Voor lezen TUS dit Ihd i lö •/• lionliig 

Het vlaams-
naHonaal 
lokaal 
bij uitsfek 

ODAL 
Uitbater : 

ERIKSSON-CODON 
Ballaertstraat 80 
Antwerpen 
TeL (03)38.01.21 

Dinsdag gesloten 



WIJ 

Als «Le Peuple» de apri ivis u i tw ierp om het 

ontslag van de 65-jarlge Eyskens mee te de

len ( leeft i jdsgrens) werd d i t wenkbrauw

fronsend door de jarige w e g g e w u i f d . Hi j 

b l i j f t dus nog een t i jd dankbare stof voor te

kenaars, schrijvers en persspiegetaars in d i 

verse bladen. Ook in deze pol i t iek windst i l le 

na-pasen. En w ie zich, met kleinsteedse ok-

toberbi jbedoel ingen aan diestse P.V.V.-land-

dagen gaat begeven is ons aller vr iend Omer 

Vanaudenhove, ook hi j b l i j f t ons inspiratie 

verschaffen. 

HET VOLK 

In een ophalen van her inneringen aan de 
eerste pol i t ieke stappen van de nu 65-jarige 
Eyskens leren we , dat in het vooroorlogse 
« autoritaire » t i jdperk zelfs Gaston een snor 
liet groeien. We zul len er maar geen ideolo
gische beschouwingen aan vastknopen, want 
er staat niet b i j of het een Stalin-snor of een 
Hit lerdlto was. In deze godsvrededagen rond 
Pasen mee een peterman op Eyskens gezond
heid met de wens dat hi j in zi jn oude dagen 
moge terugkeren naar het federalistisch ge
loof van de jaren 36. 

« In bedoeld café, waar zo homerisch placht 
te worden gestreden, vertoonde zich ook 
Gaston Eyskens Naar een vaste regel elke 
zondagvoormiddag. Het had natuur l i jk iets uit 
te staan met de voorbereiding van z i jn pol i t ie
ke karrière. Daar hij evenwel vreesde dat de 
men<:en hem te jong zouden bevinden — zo
als August de Schrijver en Jef Deschuiffe-
leer zag hij er jeugdiger uit dan hi j in wer 
kel i jkheid was —r maakte de toekomstige 
eerste-mmister zich ouder door zi jn snor te 
laten groeien tot een zware borstel. Deze 
moustache behoort nu voor immer tot « la 
petite histoire » van ons staatkundig leven. 
Of dienen we er dezelfde betekenis aan te 
hechten als aan de neus van Kleopatra ? La
ten we ons echter vandaag niet verdiepen 
in gissingen en problemen, maar l iever het 
glas hef fen op de gezondheid van de pre
mier, die hedenmorgen 65 is geworden Ei-
genl ' ik monden we Hat moeten vieren met een 
echte oeterman. Ik geloof evenwel dat de 
Leuvenaren hun troeb?l, v lokk ig bier — deze 
lokale glor ie — sedert jaren niet meer d r in 
ken ». 

DE NIEUWE GIDS 

Vanaudenhove gaat tot zijn meerdere dies-
ferse glorie een operatie « levende demokra-
tie » lanceren in zi jn ex-burgemeesterschap
stadje Hi j heeft in « Le Soir » al aangekon
d igd dat er 5.000 braderie-demokraten zu l 
len z i jn. Nuchtere Van Haverbeke ziet dwars 
door rte barnum door. 

« Gezien in het licht waar in de h. Van-
a jdenhove zelf de aktie van z i jn parti j 
plaatst, is zij een element onder de vele po
g ingen die tans worden overwogen om de 
bestaande demokrat ie aan de n ieuwe nood-
wendigheden aan te passen. 

» Hoofdzaak is echter niet de luidrucht ige 
reklame, de publ ici tei t , die men in de kran
ten maakt, of op de gewi l l ige muren plakt, 
maar de inhoud zelf van het programma. 

» De P.V V.- le id ing heeft, nog niet zo lang 
geleden, een w i jze les gekregen. Ze had even 
vóór de jongste verk iezingen een grootse 
meeting georganizeerd op de Heizel te Brus
sel. Duizenden kwamen uit alle hoeken van 
België opgestapt, zodat de geestdr i f t ige en 
zegezekere vergader ing slechts met veel ver
t raging kon aanvangen. Een paar weken la
ter was het de ontnuchter ing bi j het horen 
van de magere cijfers van de verk iezingsui t 
slagen. 

» Komt het er dus hoofdzakel i jk op het 
werke l i j k n ieuw en door inhoud begeeste
rend programma aan, deze aktie zal — dat is 
een tweede vaststel l ing — ook in konf ronta-
t ie komen met de aktie van de andere par t i j 
en, die insgeli jks naar n ieuwe grondslagen 
aan het zoeken z i jn . 

» De on tw ikke l ing van het poli t iek leven 
naar een reg imewi jz ig ing bi j de l iberalen is 
niet voor de eerste maanden. Voor sommigen 
is het een utopie, voor anderen is het een 
simplistische k i jk op de zaken ». 

LA LIBRE BELCIQUE 

Eindelijk openheid in de B.S.P. Een breed 
f ront van zich progressief-noemende unita-
ristische konservat ieven. De B.S.P. heeft de 
sektaire gewaden afgelegd. Of hoe zegde 
Collard dat weer in zi jn oproep toen de 
C.V.P.-jongeren kinder l i jk bl i j hun « O.K. Col
lard » l ieten weerk l inken ? Ondertussen hier 
de werke l i j khe id . De Libre drukt de tekst af 
van de omzendbrief van de B.S.P.-Mons waar 
Collard zi jn « Hausmacht » heeft. Lang aan
schuiven jongens eer ge bi j hem op de lijst 
kunt. Want di t z i jn de voorwaarden. 

« 1) Lid zi jn van de parti j sinds v i j f jaar. 
2) Lezer zi jn sinds v i j f jaar van de off ic iële 
parti jpers. 3) Lid z i jn , minstens sinds v i j f jaar, 
van de ekonomische, sociale en kulturele 
groepen die aanleunen bi j de part i j . Bewijs 
geven van get rouwheid tegenover de socialis
tische koöperatieve door een verbruiksci j fer 
te verwezenl i jken in gemeenschappeli jk ak
koord vastgelegd door het part i jkomitee en 
de leiders van de koöperat ieven. 4) De 
schoolgaande kinderen moeten ingeschreven 
zi jn in het of f ic ieel onderwi js . 5) Zich onder
werpen aan de volgorde voortgekomen uit de 
pol l of aan de beslissingen van de algemene 
raad indien deze om welke reden ook besluit 
geen poll te organizeren voor de klassering 
van de kandidaten ». 

En zo gaaf dat nog verder. Dus voor meer 
open demokrat ie en plural isme « Koop rood 
brood ». 

BELANG VAN LIMBURG 

Bekommerd zoekend naar inspiratie in de
ze komkommert i jd schreef Manu Ruys een ar
t ikel onder de t i tel << Worden de provincies 
maar beter afgeschaft ? ». Oe l imburgse lo
kale satraap Leynen werp t zich met zi jn v o l 
le gewicht in de pro-provinciale weegschaal. 
Hij inspireert zich op de oude romeinse w i j s 
heid, aangepast k l inkend : « Liever de eerste 
in Limburg, dan de tweede in Vlaanderen » 
deze belgicistische unitarisf zingt zelfs l u i d 
keels « Limburg min vaderland ». 

« Er bestaat ge lukk ig geen de minste kans 
dat de opvatt ing inzake de afschaff ing der 
provincies ingang zou v inden. Het zou een 
gevecht worden tegen w indmolens, wan t zo
we l in het zuiden als in het noorden zou zulk 
sterk verzet r i jzen, dat elke promotor van de 
afschaff ing dadel i jk z i jn pol i t iek doodvonnis 
zou tekenen. 

» Het komt er echter niet alleen op aan 
het status-quo te verdedigen; we moeten zelfs 
in het offensief t reden, om de provincie nog 
grotere bevoegdheden toe te bedelen, dan de
ze die in het regeringsplan voorzien zi jn. De 
vroegere sterke tendens inzake decentralizatie 
naar de provincies werd stiekem meer afge
zwakt dan ons lief is. Op meer dan een ver
gader ing van pol i t ieke kadermensen in onze 
provincie hebben we ondervonden dat o n 
ze opvatt ing op dit stuk algemeen word t ge
deeld. 

» We durven daarom de ant i -provinc ie-ge
z inden, uit we lke hoek ze ook mogen op
du iken, de raad geven l iefst geen slapende 
honden wakker te maken, want ontwaakt zu l 
len ze bi j ten. 

» Naarmate de nationale staten, met het 
ver loop van de t i jd in het grote europese va
derland opgeslorpt worden , zul len de prov in 
cies, nog meer dan vroeger, kleine sub-vader
landjes b l i jven, ook als er sommige w i j z i g i n 
gen dienen doorgevoerd voor een meer rat i 
onele administratieve afbakening van deze 
omschri jv ingen ». 

BRUXELLES DIALOGUE 

Ze schieten als paddestoelen uit de grond, 
de bladen die de Brusselaars w i l len klaarsto
men tegen de oktoberfest iv i te i ten. Sénateur 
Marc-Antoine Pierson, B.S.P.-demagoog, doet 
mee aan het anti-vlaams opbod. Maar hi j is 
voor het « b i l ingu isme- twie toe l igh i jd ». Op de 
laatste bladzijde kr i jgen w i j de « letterl i jke » 
ver ta l ing van zijn voorpagina « Non au plan 
Eyskens >.. Met di t verzuim wat in het Frans 
vooraan « Reichsgebied » (met D) heet, 
word t in het Nederlands gewoon «ri jksge
bied ». 

« Er wo rd t gezegd dat de bevo lk ing onze 
gemeenschapsdisputen moe is; dat ze een 
regel ing verlangt. De Brusselaars zi jn dezelf
de mening -toegedaan. 

» Het is inderdaad hoogt i jd aan andere pro
blemen onze krachten te besteden, tans ver
kwist aan taairuzie. De aankondiging van een 
reger ingskompromis w e r d dan ook ver l ich
tend opgenomen. 

» Zodra de inhoud ervan gekend was, 
moest men wel een toontje lager zingen. Een 
kompromis moet, bij bepal ing, een ge
heel van wederker ige, tegen elkaar opwe
gende toegevingen z i jn . 

» Dit is hoegenaamd het geval niet. De 
Vlamingen bekomen al wa t ze eisten : vo l le 
dige kul turele zelfstandigheid. Om hun zelf
bestuur te bekomen word t de wetgevende 
macht ernstig gekrenkt. De Vlamingen zien 
« sterke d i jken » Brussel omr ingen, derwi jze 
de u i tbre id ing van de hoofdstad te beletten. 

» De Walen ontvangen wat kans-voldoenin
gen : een parlementaire procedure die hen 
moet bevei l igen tegen hun minderheid ; een 
gewestel i jke restrukturat ie, die zou moeten 
aanleiding geven tot decentralizatie, name
l i jk op ekonomisch gebied. 

» Wat Brussel bekomt, de derde part i j , is 
onbedu idend : de herstel l ing na wacht t i |d , 
van vaders vr i jhe id op schoolgebied. Maar 
om deze enige koncessie te bekomen moet 
Brussel de toestand zien verergeren op de 
andere betwiste punten ». 

VLAAMSE BELANGEN 

In dezelfde reeks van brusselse verk ie-
zingsaanloopbladen is di t b lad van de ander-
lechtse Vlamingen ons heel wat liever. Een 
staaltje hoe men tot statistieken komt in de 
brusselse agglomerat ie. 

« — Meneer, hebt U geen boekje met de 
n ieuwe postnummers ? 

— Ja madammeke, maar niet in 't Vlaams. 
— Ha, zi jn er geen vlaamse ? 
—• Maar madammeke, neem toch een frans 

boekje : de numeros dat b l i j f t toch hetzelfde 
en 't kost niks. 

— Als 't niet anders kan, geef dan maar 
op. 

— Voila madammeke, zegt de postbedien
de. En tot z i jn kol lega, maar heel stil letjes, 
zegt hi j : « Ik heb nu al meer dan 3 000 
boekjes in 't Frans afgeleverd en nog maar 
een tiental vlaamse : de chef zal kontent z i jn 
voor zi jn statistieken ». 

VOLKSBELANG 

Nog niet in een redaktioneel art ikel , maar 
dan toch in de Vr i je Tribune van dit blad van 
hef Liberaal Vlaams Verbond schri j f t een ech
te « l iberaal » e indel i jk eens enkele nuchtere 
wi jsheden over het amnest ieprobleem, die 
we in dergel i jke bladen niet gewoon z i jn . 
Wordt de geest van Juul Hoste terug vaar
d ig ? 

« Het amnestie-voorstel op zichzelf is a l 
lerminst were ldschokkend, en zou zonder veel 
bla-bla behandeld z i jn , vermits « Jan met de 
Pet » niet gauw de neiging vertoont 25 jaar 
lang haat te ku l t iveren, en vermits genoem
de « Jan » nog slechts we in i g interesse kan 
opbrengen voor deze problemen. Bovendien 
vroegen de kerkel i jke gezagsdragers zelf e i n 
del i jk de grote spons te vagen over die o, zo 
opgeschroefde lei. Sinds wanneer vagen ook 
katolieke verkozenen daar hun voeten aan ? 
Is di t geen k lu i f voor echte « humanisten » •? 

» Zoals gezegd, wensen we hier al lerminst 
een lans te breken voor de Volksunie. Even
min echter wensen w i j mee te hui len in het 
koor van de « t radi t ionelen », die nachtmer
ries kweken en als uiterste « noodmaatregel » 
het recht op parlementair in i t iat ief ontzeggen. 
(Heeft het L.V.V. niet onlangs in een motie 
di t recht van de h. Bascour verdedigd ? ) . In 
onze ogen is d i t str i jden met ongel i jke w a 
pens, met gesloten vizier zonder kentekens 
op het schild. 

» Wanneer een parlementaire demokrat ie 
we iger t zelfs maar te praten over een op de-
mokratische w i jze ingediend wetsvoorstel van 
een demokratisch verkozen mandataris, is zi j 
overduidel i jk bezig haar eigen grondvesten 
op te vreten Wanneer vo lgt de fatale ineen
storting ? Het bezorgt ons koude r i l l ingen.. . ». 

HIER GENT 

In het gentse Volksunieblad vatte senator 
Baert de perikelen van onze amnest ievoorstel-
len in het belgische senaat nog eens samen. 
De gekke Hilaire Lahaye en het art ikel uit het 
bovenstaande « Volksbelang » bew/ijzen in 
derdaad dat amnest iegezindheid en vlaams-
gevoel igheid in Vlaanderen samengaan. 

« Het unitaire België w i l kampioen van de 
wraak b l i j ven. Daarvoor worden demokrat ie 
en parlementaire tradit ies opzi j gezet. 

» Ik zeg we l : het unitaire België. 
» Want eens te meer is uit de stemming ge

bleken dat in een federaal Vlaanderen reeds 
lang amnestie ver leend ware geworden . 
Daarom geldt ook hier : federal isme dé op
lossing. 

» P,V,V.-grapias Lahaye probeerHe t i jdens 
het debat zi jn waalse en franski l jonse v r i en 
den gerust te stellen : de Volksunie, dat is 
maar een klein groepje, zij denken dat zij wa t 
betekenen, doch dat is pure inbeelding. . . 

» Dat steeds grotere aantal Vo lksunie-man
datarissen : pure inbeelding, alle vier en der
t ig. . . 

» De t ienduizenden stemmen waarmee de 
V.U. in Vlaanderen reeds de P.V.V. heeft 
voorbi jgestoken : pure inbeeld ing. 

» Wi j verzekeren ze, dat er nog heel veel 
« ingebeelde » mandatarissen en kiezers zu l 
len b i jkomen. 

» Want w i j zul len er mee doorgaan, steeds 
meer kiezers voor onze part i j en ons p ro 
gramma te w innen , w i j zul len er mee door
gaan, hart en geest van Vlaanderen te vero 
veren Wi j zul len er ook mee doorgaan, vrede 
en verzoening tussen de Vlamingen na te 
streven, door amnestie. 

» W i | zullen doorgaan tot vrede en verzoe
n ing, welvaart en ku l tuur r i j kdom het deel van 
Vlaanderen worden : door federal isme ». 

WALTER LUYTEN 

ABONNEER NU ! 
De abonnementsprijs op ons 

blad bedraagt van de eerste helft 
van april 1970 tot einde 1970 : 
235 fr. Vanaf de tweede helft van 
de maand bedraagi; deze prijs 
314 fr. 

Men kan een abonnement ne
men in alle postkantoren, bij onze 
afdelingsbesturen of door storting 
van het gewenste bedrag op post
rekening 1711.39 « WIJ Vlaams
nationaal weekblad », Brussel. 

Groepen en maatschappijen 
allerhande I!I 

Speciaal voor U bedacht. 
IEDER DORTMUNDER 

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

INTERESSANT 
Avondmaal op vrijdag, 

zaterdag of zondagavond 
in een gezellige sfeer. 

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

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

De grote special i teiten z i jn > Och ten -
schwanzsuppe - Hongaarta goetat ] -
Eisbein mit Sauerkraut • Kip aan het 
t p i t • Krachtvleesschofel, beter dan In 

Duitsland. 

Inlichtingen ter plaatse 
THIER BRAU HOF 

Leuven - Tel. (016)46311 

THIER BRAU HOF 
Hulstc - Tel, (056)71536 

THIER BRAU HOF 
Antwerpen - Tel. (03)312037 

DE KLAROEN 
Aalst - Tel. (053)22853 

THIER BRAU HOF 
Nieuwbrugstr. 28, Brussel 1 

Tel. (02)18.74.89 

BECO BECO 
levering van gas- en stookolie ! 

BECO BECO 
Benzinestations I 

BECO verwacht ook Uw bestelling ! 

p.v.b.a. BECO. Krijgsbaan 236 , Z W I J N D R E C H T 

Te l . : (03)52 .81 .73 32 .02 .10 
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bevwegi 
V.U.-AKTIE 
«TEN HAACDOORNHEIDE » 

Grootse autokaravaan, zater
dag 25 april a.s. - Vertrek : 
14u.30 aan de kerk, centrum 
Houthalen. Stop afbraak na
tuurgebieden ! 

ANTWERPEN 
Antwerpen (stad) 
KOLPORTAGE 

Met radiowagen doorheen 
Luchtbal op zondag 19 april. Bij
eenkomst hoek Manchesterlaan 
en Noorderlaan om 10 u. 
ABONNEMENTENSLAG 

De waardebons doen het 
weer en de nieuwe abonnemen
ten lopen binnen, 
DIENSTBETOON 

Op het sekretariaat tijdens 
de openingsuren. Voor sociale 
zaken zo mogelijk woensdag 
rond 13 u. 

Het sekretariaat is gevestigd 
Wetstraat 12 Antwerpen. Tel. 
36.84.65. Alle dagen geopend 
van 9.30 u. tot 16.30 doorlopend. 
Donderdag tot 19 u., zat^fdag 
en zondag gesloten. 
IJZERBEDEVAART 

Mooi gekleurde raamaffiches 
gratis verkri jgbaar op het se-
kretai'iaat. 
VOGELVANGST 

Affiches van het europees 
natuurbeschermingsjaar 1970 
voor afschaffing van vernieti
gende vogelvangst eveneens 
verkrijgbaar op het sekreta
riaat. 
VRAGEN EN ANTWOORDEN 

Het bulletijn van Vragen en 
Antwoorden en het knopt Ka
mer- en Senaatsverslag ter in
zage op het sekretariaat. 
TE KOOP 

De verschillende V.U.-uitga-
ves en verder allerlei speldjes 
en kleefvignetten. 
ANTI-GRENDEL 

Oproep aan alle leden om 
affiches voor te hangen of te 
verspreiden die op het sekre
tar iaat te bekomen aijn. For
maat kwarto, met anti-grendel
tekst. Dit zeer belangrijk pro-
pagandapamflet moet de blij
vende aandacht houden tegen 
de verfoeilijke grendels in de 
grondwet. 
ZITDAG SOCIAAL 
DIENSTBETOON 
SENATOR DR. H. BALLET 

Maandag 13 april, van 18.30 
uur tot 19.30 uur bij hem aan 
huis, J an van Rijswijcklaan 
74, Antwerpen. Men kan ook 
op zijn tussenkomst beroep 
doen in het sekretariaat in de 
Wetstraat, iedere woensdag 
rond 13 uur. 

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 u Sunset Club ». In
kom 40 fr. 

Borgerhout 
PER AUTOBUS NAAR HET 
KONGRES 

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

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

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

S tuur uw steun aan de in
richters, hoe klein ook, op post-
rek. 4791 van de Kredietbank, 
Borgerhout, Gitschotellei, me t 
vermelding : rek. Bormsherden-

king nr. 1026/13/2339. Dank bij 
voorbaat. 
KAARTEN 
VLAAMS NATIONAAL 
ZANGFEEST 

Onze penningmeester heeft 
nog enkele kaarten tegen 75 fr. 
voor het zangfeest. Ze kunnen 
bij hem afgehaald worden. 
Adres : Jos. Verbergt, Florastr. 
81 te Borgerhout. 
JUBEL VIERING 
WILLEM DE MEYER 

Zondag 19 april : plechtige 
Jubelmis te llu.15 in de kerl? 
van O.L.Vr. ter Sneeuw, Laar, 
Borgerhout. Kanselrede door 
Pater Bouquillon. 

Te 15u. groots huldekoncert 
in de Stadsfeestzaal, Meir, Ant
werpen, met het optreden van 
verscheidene koren, solisten, 
onder leiding van gekende diri
genten. 

Toegangskaarten aan 30 - 50 
75 en 100 fr. voor dit koncert 
kunnen afgehaald worden op 
het sekretariaat : Trefpunt 
Vlaamse Volkskunst Beweging. 
Keizerstr. 38, alle dagen tussen 
10 en 18U.30. Tel. 33.07.67. 
WIJ JONGEREN 
deelt mede dat hun e.v. disco
avond plaats heeft op zaterdag 
a.s. 11 april te 20u. in «De Blok
hut» (achter parochiehuis Fa-
milia) Karel Govaertsstraat -
Deurne Zuid. 

Toegang 5 fr. Alle jongeren 
vanaf 16 jaar van har te wel
kom. 
KOLPORTAGE 

De kolportage van zondag j.1. 
verliep heel vlot en nogmaals 
mochten wij ons verheugen in 
een versterking : de reeds vroe
ger genoemde hr. Pauwels en 3 
leden van Were Di, waarvoor, 
evenals aan onze getrouwen, 
dank. De verkoop was gunstig! 

Duffel 
V.U.-BAL 

De afdeling Duffel richt haar 
jaarli jks V.U.-Bal in op zater
dag 18 april om 20.30 uur in de 
zaal Alcazar, Handelstraat 25 
te Duffel. Orkest en zang : The 
Soft Meleodians. Toegang 
slechts 30 fr. Iedereen is harte
lijk welkom. 

Edegem 
KONTAKTBLAD 

Artikels voor het volgend 
nummer voor 5 mei bij E. 
Claessens, J. De Roorestraat 
95. 
AANPLAKBORDEN 

Wie bereid is een aanplak-
bord in zijn voortuin te laten 
plaatsen voor de verkiezingen 
van 11 oktober, gelieve zijn 
naam op te geven aan W. De 
Gueldre, E. Staesstraat 13. 
ZIEKEN 

Onze zeer aktieve penning
meester, Jefke De Boel is voor
lopig buiten strijd geslagen 
door een maagzweer ; de echt
genote van t rouwe lezer. dhr. 
Van De Poel lijdt reeds gerui
me tijd aan een pijnlijke sle
pende ziekte ; vier jaar lang 
reeds ligt Linda, dochter van 
Herman en mevr. Sommen in
gevolge verwikkelingen bij een 
heelkundige behandeling ( toen 
zeven jaar oud ), buiten be
wustzijn . 

Wij bewonderen he t boven-
menseljk ver t rouwen dat de 
familie Sommen in d i genezing 
van hun geliefd dochtertje blij
ven stellen en hopen met hen 
dat hun volhardend verlangen 
beloond moge worden. 

Aan alle zieke en beproefde 
leden en lezers de oprechte 
wensen van beterschap en de 
verzekering van het oprechte 
medeleven van Volksunie-Ede-
gem. 

Ekeren 
SPREEKBEURT 

Vrijdag 17 april 1970, om 
20 u 30, zal dr. Mare Galle een 
spreekbeurt houden over « On
ze taal . . . onze sociale plicht », 
Groenplaats 9, Antwerpen. 
BORMS HERDENKING 

Morgen zondag 12 april 1970 
Borms-herdenking plaats t e 
heeft de jaarlijkse dr. August 
Merksem. Om 10 u. mis in de 
St. Bartholomeuskerk. Daarna 
in het gemeentelijk park, korte 
plechtigheid met samenzang en 
bloemenhulde. 

Merksem 
Dr. AUG. BORMS-
HERDENKING 

Het is een traditie dat de be
stuursleden van de Volksunie 
Merksem, met enkele oude 
vrienden van dr. Borms, de 
dag voor de herdenking in alle 
stilte en eenvoud een bloem
stuk neerleggen en een gebed 
storten aan het graf van dokter 
Borms. Bijeenkomst, zaterdag 
11 april te 14.45 u. Ingang be
graafplaats. 

Op zondag 12 april, te 10 uur, 
p l e c h t i g e herdenkingsmis, 
waarna plechtigheid op de be
graafplaats. 
NATIONAAL KONGRES 

Het kongres gaat door op 
zondag 26 april, te Brussel. Er 
wordt gezorgd voor reisgele-
genheid tegen mini-prijs. Deel
nemers moeten zich tijdig mel
den op het sekretariaat . Sint 
Lutgardisstraat 56, bij een van 
onze bestuursleden of iedere 
donderdag vanaf 20 uur in Tijl. 
De eventuele deelnemers moe
ten zich voor 22 april aanmel
den. 

Mortsel 
VOLKSVERGADERING 

Met als onderwerp « de 
grondwetsherziening » richt de 
V.V.B.-Mortsel dinsdag 14 april 
te 20.30 u. een volksvergadering 
in zaal Hellemans, Eggestr. 27 
in, met als spreker mr. Filip 
Lambrechts. 
PRIVE-LEDEN-
LENTE-AVOND 

Donderdag 30 april tweede 
« privé-leden-lenteavond » in 
zaal Hellemans. Onze leden ge
lieven dadelijk hun deelname-
formulier + zoveel x 50 fr. als 
deelnemers, in te leveren bij 
Wim Claessens, Liersesteenweg 
197, Mortsel (tel. 55.39.09) 
DANSFEEST 

Zaterdag 11 april e.k. te 20 u. 
tweede V.U.-bal te Boeckhout 
in het « Gildenhuis » (aan de 
kerk) . Kaarten bij W. Claes
sens. 
BORMSHERDENKING 

Zondag 12 april e.k. neemt 
Mortsel (traditioneel) deel aan 
de jaarlijkse dr. Aug. Borms-
herdenking te Merksem. In ka
ravaan ver t rekken wij met on
ze wagens (4- leeuwenvlag) 
stipt te 9.15 u. aan de parking 
achter het nieuw gemeentehuis. 
PROFICIAT 

Hartelijk proficiat aan dhr. 
en mevrouw P. Veron-Veron 
lukkige grootouders, bij de ge-
( Wilrijk ), alsook aan de ge
boorte van kleine Annelies. 

Turnhout (arr.) 
ARR. BAL 

Donderdag 30 april 1970 te 
20u30, arrondissementeel bal 
van de Volksunie. Orkest Stan 
Philips. Gemeentelijke feest
zaal, Stat ionstraat GeeL 
KOLPORTAGE 

Arrondissementele kolporta
ge op 12 april te Meerhout. Sa
menkomst te 10 uur voormid
dag op de markt te Meerhout. 

Wijnegem 
NAAR KONGRES 

Zondag 26 april ver t rekken 
wij met een autocar naar het 
kongres. Al de kandidaat-ge
meenteraadsleden zijn zeker op 
post, eventueel met familiele
den. Ook voor kongressisten uit 
omliggende gemeenten is er 
plaats. Pri js 50 fr. Vertrek om 
8.45 u. Marktplein. , 
HUGO SCHILTZ 

Als voorbereiding op de 
a.s. gemeenteraadsverkiezingen 

komt Hugo Schiltz spreken 
over « Modern Gemeentebe
leid » op 12 mei te 20 u. in zaal 
Vleminckhof. 

Zwijndrecht 
BAL 

De Volksunie afdeling Zwijn
drecht geeft haar eerste lus
t rum bal op zaterdag 18 april 
om 20. u 30 in kinema Rubens, 
Stationstraat, Zwijndrecht. Or
kest « Club 21 ». Inkom 40 fr. 

Met het oog op de gemeente
raadsverkiezing versterkt onze 
kas ! 

Brabant 
Aarschot 
BAL 

Dans met ons mee op het 
V.U.-bal in « 't Bloemenhof », 
Diestessteenweg, op zaterdag 
25 april te 20u30. Orkest Bert 
Minten. 

Buizingen • Huizingen 
PENSENKERMIS 

Eerste pensenkermis der 
Volksunieafdeling Buizingen -
Huizingen. Don Bosco-kelder, 
Alsembergsestwg te Buizingen. 

Heden zaterdag 11 april : 
vanaf 18 uur doorlopend. 

Zondag 12 april : vanaf 12 uur 
doorlopend. 

Dilbeek-lt terbeek-
Groot-Bijgaarden 
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. 

Halle 
KANTONNALE 
VERGADERING 

Eerstkomende kantonnale 
gespreksavond op vrijdag 24 
april '70 in de zaal : «Welkom», 
d'Exaerdestraat te Buizingen. 

H e v e r l e e 
ROUWBERICHT 
« Liefde kent slechts één m a a t : 
«het hele leven». Dit lazen we 
op de rouwbrief van mevrouw 
Godelieve Ringoir, echtgenote 
van de heer Antoon Maesen. 

Kampenhout 
LEDENVERGADERING 

Algemene ledenvergadering 
op donderdag 30 april 1970 om 
20 uur in de zaal « Fauna Flo
ra », Visserijstraat 1 te Berg. 
Agenda : de gemeenteraadsver
kiezingen. 
BAL 

Ons afdelingsbal van 21 maar t 
1.1. was een sukses. Goede mu
ziek, veel volk en een uitste
kende stemming. 

Kapelle o/d Bos 
BAL 

Nacht van Vlaams Brabant 
heeft plaats op zaterdag 18 
april a.s. Zaal « In 't wi t te 
paard », Kapelle o/d Bos. Or
kest : Stan Philips. 

VOOR EEN VEILIGE CELDBELECCINC 

VOOR EEN GOEDE BOUWGROND 

VOOR AANKOOP EN VERKOOP VAN 

ONROERENDE GOEDEREN 

via "GROEP DE BONDT 
Coremansstraat' 22, Berchem-Antwerpen 

Telefoon : 03/30.18.85 

li 

Machelen - Peutie -
Meisbroek 
GROOT JAARLIJKS 
LENTEBAL 

Het iaarlüks lentebal van de 
Volksunie afdeling Machelen • 
Peutie - -Melsbroek heeft plaats 
op zaterdag 18 april '70, in de 
zaal Egmont te Machelen. 

zoekertjes 
Te huur Villafortung - CAMBRILS i 
Spanje - mooi privaat strand - Bun-
gal. - 3 sipk. - 2 badk. - liv. - gar. 
keuken. Van 1 tot 15/8 - rechtstr. 
eigen tel. 055/321.62. T 57 

Partijlid 61 jaar - onverwachts zon
der betrekking (huldig kontrakt ein
digt op 30 juni e.k.) stevige notities 
Engels en Duits, steno- en tipewerk 
en met een algemene kennis van 
kantoorv*/erk (behalve boekhou
ding) , zoekt passende betrekking 
als kantoorbediende, bij voorkeur 
als tweetalig korrespondent Kon-
takt via senator M. van Haegendo-
ren, Guido Gezelielaan 63 - 3030 
Heverlee (tel 016/245 45) T 55 

lezen is de viaamse zaak 
steunen. 

T. van Overstraeten 
Hoofdredakteur 

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

Beheer : 

Voldersstraat 71 , Brussel 1 
Tel. (02)125.160. 

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

480 fr. 
Steunabonnement : 820 fr. 

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

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

Brussel 12 

ONMISBAAR VOOR EEN 
UP-TO-DATE VLAMING 

DE NAAMSTEMPEl IN lUXE-ETUl 
met ingebouwd stempelkussen. 
Uniek I U neemt hem overal 
mee ! Elegante uitvoering in 
twee kleuren. Prijs : 299 fr be
taalbaar aan postbode ( + 28 fr 
rembourskosten) 
Stuur ons deze advertentie met 
de tekst voor uw stempe' Niet 
tevreden : geld terug ' 
Levering binnen de week (In
dien U vooraf check zend* ter 
betaling • slechts 299 fr.) 
A.V.D. BROECK V.U dt 
Neerstraat 27 Hamme 9160 
tel 052'47924 
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Brussel (arr.) 
AKTIE BRUSSEL 

Om de aktie Brussel grondig 
voor te bereiden, heeft woens
dag 6 mei e.k. om 20 uur in het 
lokaal Egmont, Van Praetstraat 
te Brussel (vlak bij de Beurs) 
een uitgebreide vergadering 
plaats, waarop alle kaderleden 
van het arrondissement Brussel 
uitgenodigd zijn. Onze aktie 
voor Brussel en Vlaams Bra
bant moet een overweldigende 
indruk maken. 
MAATSCHAPPELIJK 
DIENSTBETOON 

Zitdagen : elke dinsdag van 
16 tot 21 uur en elke zaterdag 
van 15 tot 17 uur in «Uilen
spiegel », Pletinckxstraat, 38 
Brussel. (Nabij de Beurs). Tel : 
12,13.74 
LEDENSLAG 

De ledenslag kent in ons ar
rondissement een zeer bevredi
gend verloop. 

Rangorde procents gewi]s 
volgens de streefnorm : 
1) Machelen 670 t.h. 2) Grim
bergen : 430 t.h. 3) Liedekerke : 
420 t.h. 4) Steenokkerzeel : 330 
t.h. 5) Dilbeek : 300 t.h. 6) 
Dworp : 250 t.h. 7) Jette : 180 
t h. 8) Zaventem en Londerzeel: 
160 t.h. 10) Beersel en Hekel-
gem : 150 t.h. 12) Eppegem : 
145 t.h. 13) Ukkel : 140 t.h. 14) 
Kampenhout: 126 t.h. 15) Halle: 
112 t.h. 16) Wemmei. Diegem, 
Gooik en Ternat : 100 t.h. 

Rangorde in volstrekte cij
fers : 1) Machelen en Grimber
gen : 61. 3) Halle : 45. 4) Liede
kerke : 42. 5) Vilvoorde : 39. 6) 
Fnpegem : 33 7) Strom heek 
Bever : 28. 8) Brussel : 19. 9) 
Kampenhout : 17. 10) Londer
zeel : 16. 11) Dilbeek : 15. 12) 
Anderlecht : 14. 14) Jette en 
Wolvertem-Meise : 13. 15) St. 
Pieters-Leeuw : 11. 16) Dworp, 
Mollem-Brussegem, St. Joost-
Etterbeek en Steenokkerzeel : 
10 Alle andere afdelingen heb
ben minder dan 10 nieuwe le
den geworven. 

Volgende afdelingen blijven 
achter : St. Maartens-Bodegem, 
Weerde, Groot-Bijgaarden, Ove-
rijse. Galmaarden - Vollezele -
Oetingen, Hoeilaart en Malde-
ren. 

Jette 
BESTUURSVERGADERING 

Op de jongste bestuursverga
dering werden volgende punten 
besproken : 1) 11 juli-viermg. 
Wordt waarschijnlijk ingericht 
door Vlaams Komitee. 2) VUJO 
affiche boomplantmg : m be
paalde straten houdt het ge
meentebestuur geen rekening 
met het groen. Men kreeg 
scherpe maar pozitieve reaktie 
van het gemeentebestuur 3) 
Elk bestuurslid zal een aantal 
huisbezoeken afleggen In dit 
verband werden adreslijsten 
aangelegd. 4) Gemeenteraads-
verkiezmgen Eenparig werd de 
kandidatuur van R. Podewn, 
ondervoorzitter van de VU
JO aanvaard. Definitieve af
sluiting kandidatenlijst : 15 
april Voor nog eventuele kan
didaturen ; tel 25.44.48. Voor
stellen hiervoor : Schriftelijk 
in te dienen bij de afdelingsse-
kretaris, de h. J. Verlooy, Karel 
Woestelaan 38 te Jette 

Lubbeelc - St Joris-Winge 
VLAAMS BLOEMENBAL 

Zaterdag 11 april in parochie
zaal « De Weergalm » groot 
Vlaams bloemenbal door de 
Volksunie van Lubbeek en St-
Joris-Winge. Orkest : « The Fa-
ria's ». Aanvang 20u.30. Inkom 
30 fr. 

Tervuren 
EERSTE V.Ü.-LUSTRUMBAL 

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

Wal+ra orkest. 

St. Katarina-Lombeek 
OVERLIJDEN 

Alhier overleed de heer Phi
lemon Isidoor Vanderborght, 
echtgenoot van mevrouw Mag-
dalena Van der Ghijlen, rus
tend onderwijzer, geboren te 
St. Jans Molenbeek op 30 okto
ber 1907. Zoals zovele overtuig
de Vlamingen werd hij zwaar 
door de repressie getroffen. 
Hard werkend, bescheiden en 
haast teruggetrokken levend 
stonden zijn na-oorlogse jaren 
in schrille tegenstelling tot 

zijn vroeger dinamisme en hel
pende zorg. Talrijke vrienden 
woonden zijn uitvaart bij. 

Oprecht leedwezen. 

Oost-Vlaanderen 
Gent 
TIROLERAVOND 

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

Gentbrugge 
VASTE KfcRN 

Dank zij het flink aantal me
dewerkers dat zich op de 
Schiltz-avond van 6 maart 
spontaan heeft aangeboden be
schikt onze afdeling tans over 
een vaste kern van ongeveer 
30 personen waarop wij elk 
ogenblik voor het uitwerken 
van één of andere initiatief be
roep kunnen doen. 

Deze kerngroep kwam op 31 
maart voor de eerste maal sa
men in het Lunnapark en de 
uitstekende geest die deze ver
gadering kenmerkte staat er 
borg voor dat allen hun «man» 
en hun « vrouw » zullen staan. 
Nadat de stemgerechtigde af
gevaardigden voor het kongres 
werden aangeduid werden de 
drie reeds vroeger gevormde 
kommissies -nl. een redakt'o-
nele, een organizatorische en 
een financiële — met de nieuw 
bijgekomen krachten aange
vuld. Vermelden wij tot slot 
dat van heden af de « aande
len in de verkiezingsoverwin
ning van Volksunie-Gentbrug
ge » beschikbaar zijn bij al on
ze bestuurs- en kernleden. 

Geraardsbergen 
DANSFEEST 

V.U.-afdeling Geraardsbergen 
nodigt U uit tot haar 4e groot 
dansfeest, op zaterdag 25 april. 
Zaal de Kat, Ophasselt. Orkest 
Ger. Petit. Eerste dans : 21 u. 
Kaarten v. 50 fr. te bekomen 
bij onze leden ; gratis plaatsbe
spreking : tel. 054.41290. 
VLAAMSE 
VROUWENBEWEGING 
GUDRUN 

Nodigt alle vlaamse vrouwen 
en juffrouwen uit op donderdag 
16 april e.k. om 20 u. in het pa
rochiaal centr. te Nederboelare 
naar de kookles. Leden 50 fr., 
niet-leden 60 fr., mits inschrij
ving uiterlijk tot en met 12 
april. Tel. 054.42720 en 42937. 

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. 

Ledeberg 
VLAANDERENS TOEKOMST 

Maandag 11 mei 1970 om 20 
uur, in de Gemeentelijke Feest
zaal, Kerkplein te Ledeberg, 
spreekt senator Frans Baert, 
over « Vlaanderen in de zeven
tiger Jaren. » 

Merel beke 
V.Ü.-BAL 

Ons jaarlijks lentebal op za
terdag 25 april om 20.30 u. in de 
zaal « Regi », Molenhoek, met 
het .nerelbeeks orkest « Marcel 
Swing ». Inkom : 50 fr. Fami-
liekaarten 150 fr., jeugdkaarten 
30 fr. 

Ninove (Stad) 
BAL 

Zaterdag 11 april eerste groot 
Volksuniebal te Ninove in zaal 
« Berg en Dal », Brusselstraat 
(oud-cinema Nova). Begin om 
21u 30 Iedereen welkom. 

Kaarten te verkrijgen bij de 
bestuursleden. 

St. Niklaas 
NAAR HET KONGRES 
OP 26 APRIL 1970 

Niet alleen V.U.-lijst kandi
daten maar ook vele V.U.-pro-
pagandisten worden stellig ver
wacht op het kongres te Brus
sel. Onze afdeling verzamelt en 
vertrekt om 8 u. 30 aan 't 
Stampkot ( kafee Den Engel -
Parkstraat). Vervoer voorzien 
door personenwagens. 

KLEINKÜNSTAVOND 
Vrijdag 8 mei, zaal Serwir, 

om 20 uur, 70 fr. 
Dimitri van Toren: met eigen 

ritmische, melodieuze en fijn-
poëtische liedjes. 

Wannes van de Velde ( en 
groep ) : die als kontrast het 
traditonele vlaamse lied in ei
gen bewerking propageert in 
zijn « Nederlands met modder-
spatten ». 

Bestel nu reeds kaarten bij : 
J.P. Maes Verdurmenstraat 6 
tel. (03) 76.51.30, A. Aenden-
boom. Kazernestraat 79 tel. 
(03) 76.45.50, Leo van Hoey-
landt. Dr. van Raemdonckstr. 
9, tel. (03) 76.58.67. 

St. Denijs-Westrem 
BELANGRIJKE 
VERGADERING 

Vrijdag a.s. 17 april te 20 uur 
in de zaal van het klooster, 
Oude Heirweg 1 ( Gemeente
plein ), spreekt volksvertegen-
woQrdiger dr. Maurits Coppie-
ters over « Verjongd Gemeen
tebeleid ». Vooraf spreekt de 
nieuwe voorzitter van de afde
ling, J. van den Broecke, het 
openingswoord en brengt 
volksvertegenwoordiger Dr. E. 
Facq een kort overzicht van de 
aktiviteiten op gemeentelijk 
vlak met een hulde aan onze 
mandataris Maurits Van Crom-
brugge. 

Alle simpatizanten vriende
lijk uitgenodigd. 

Terjoden -
Erembodegem -
Haaltert 
OPEN DEBAT 
SENATOR BAERT 

Men zegt : « de jeugd interes
seert zich niet voor politiek », 
maar de jeugd beweert dat zij 
geen inspraak heeft. 

De V.U.-afdelingen Terjoden, 
Erembodegem en Haaltert geeft 
ze dan ook de mogelijkheid tot 
een open debat met senator 
Frans Baert. 

Kleinkunstenaar Jan De Wil
de is uitgenodigd met zijn luis
terliedjes en protestsongs. 

Iedereen jong en oud is wel
kom op zaterdag 18 april in de 
zaal « Rubbens », Ninovestraat 
45 te Terjoden om 19 u. 30: 

Vrasene 
LENTEBAL 

Op zaterdag 11 april heeft 
naar aanleiding van het twee
jarig bestaan der lokale V.U.-
afdeling van 21 u. af ons eerste 
Lentebal plaats. Orkest Bert 
Kwint: « All-In », Nieuwe Baan 
55. Kaarten bij Audenaert Eti-
enne, Mosselba.ik lObis, Tille-
man Hektor, Kerkstraat 55 en 
bij de andere bestuursleden. 

Zottegem 
KLEINKÜNSTAVOND 

Op vrijdag 1 7april om 20u. 
in de zaal « Clan ». Trapstraat : 
optreden van De Vaganten, 
Kirsten en het Crescendo-koor. 
Inkom : 60 fr. 

West-Vlaanderen 
Brugge (arr.) 
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 ' Verwittig de 
arr. sekretaris A. Vanhaute-
ghem, Roeaanstraat 46 te Zee-
brugge, roepnr 550.67. 

De Haan 
BESTUUR 

Weer groeide ons ledental, 
zodat we een 6e bestuurslid 
mogen bijhebben. Liefhebbers 
om deel te nemen aan het be
stuur van onze afdeling kunnen 

zich melden bij N. Mahieu, Vos-
seslag 15, sekretaris, of Maurice 
Barzzeele, Molenstraat 10, voor
zitter. 

Diksmuide 
OVERLIJDEN 

Op 25 maart vond de uitvaart 
plaats van mevrouw Magdalena 
van Lerberge, in aanwezigheid 
van vele vlaamse vrienden. De
ze vlaamse moeder beleed in 
woord, gedicht en beeld, heel 
haar leven lang, haar diep 
Vlaams geloof en haar strijd
lust, ook zonder schroom in 
haar winkel op de markt. Ook 
zij heeft de repressiepil moe
ten slikken. Aan alle naastbe-
staanden onze innige deelne
ming. J.S. 

Ichtegem . Eernegem 
VOLKSVERGADERING 

Zondag 19 april om lOu.30 
s p r e e k t plaatsvervangend 
volksvertegenwoordiger Emiel 
Vansteenkiste in zaal De Engel 
over de achterstelling van de 
Vlamingen in de openbare 
diensten. Iedereen van harte 
welkom. 

Kortrijk 
VL. NAT. ZANGFEEST 

Wie reist mee naar Antwer
pen op 31 mei ? Prijs : Bus en 
toegangskaart : 165 r. Vertrek 
om 7u30. Inschrijven : « 1302 » 
Burg. Reynaertstraat te Kort
rijk. 
MEDEWERKERS GEVRAAGD 

Wie beschikt over 'n schrijf
machine en is bereid enkele 
uurtjes per week daktylowerk 
voor de Volksunie te verrich
ten ? Het gaat er om briefwis
seling voor te bereiden aan de 
jonge kiezers van 18 en van 21 
jaar. 

Zich melden a.u.b. lokaal 1302 
Burg. Reynaertstraat, Kortrijk. 

Leke - Koekelare 
OVERLIJDEN 

Op 19 maart overleed te Leke 
onze vriend en lid Karel Van-
slembrouck, vrij onverwacht. 
Zijn begrafenis op 23 maart 
werd talrijk bijgewoond door 
oud- en nieuwgedienden, ook 
door andersdenkenden. Karel 
was een der velen, ofschoon 
zwaargetroffen door de repres
sie, die trots alles zijn ideaal is 
trouw gebleven. Onze innige 
deelneming aan vrouw en zoon! 
Hij zal in onze herinnering 
steeds verder leven. 

Menen 
BAL 

Onze dank gaat naar de tal
rijke aanwezigen op ons twee
de Lentebal en naar de milde 
schenkers van de talrijke prij
zen, evenals de mensen uit de 
balkommissie van Menen en 
Wevelgem zonder wie dit alles 
niet mogelijk geweest zou zijn. 
S.O.S. NATUUR 

Onder deze titel werd ons 
derde pamflet over de ganse 
stad verspreid. Ditmaal was de 
VUJO belast met opstel en 
uitgave van dit pamflet dat 
door de bevolking biezonder 
gunstig werd beoordeeld. Onze 
dank aan alle medewerkenden. 

Op de vooravond der boom-
plantingsdag van 21 maart 
werd door de eigen V.U.-ploe-
gen een pamflet gebust over 
de ganse stad i.v.m. deze aktie 
en de vizie der V.U. plaatse
lijk gezien met een opzienba
rend plan op kaart, niet van het 
planten van 100 bomen zoals 
dit alhier geschiedde, maar 
door het aanleggen van een bos 
op de vrijgekomen hektaren 
door het rechttrekken der 
Leie. Ook de talrijke voordelen 
worden belicht. Dit prachtig 
initiatief kwam van de V.U.-
jongeren. 

DANK 
De afdelingsbesturen Menen 

en Wevelgem danken de talrij
ke aanwezigen op hiui lente
bal, de direktie en personeel 
van Cortina, het B.R.T.-orkest 
Pol Rutger, de schenkers der 
tombolaprijzen, de skifflegroep 
Terpsichoree, alle medewerkers 
en zeggen tot paaszaterdag 71. 
Het wordt nog beter ! 

Oostende (stad) 
PARTIJKONGRES 

We wensen zo talrijk moge
lijk deel te nemen aan het kon

gres. Alle liefhebbers kunnen 
zich melden voor een bus die 
vertrekt om 8 u. aan het Kana-
daplein (Gerechtshof). Prijs 90 
fr. Inschrijven bij de sekretaris 
Prinsenlaan 48. of bij een be
stuurslid. 

AMNESTIE 
In « De Noordzee » gaat op 

30 april om 20.30 u. een paneel-
gesprek door o.l.v. senator 
Frans Baert, over Kollaboratie-
Weerstand-Amnestie. Toegang 
vrij. 

TEGEN 
VOORTIJDIGE FUZIE 

De Volksunie-afdelingen van 
het kanton Oostende-Gistel be
spraken op 3 april het probleem 
van de samenvoeging van ge
meenten, en stellen het volgen
de vast : 
1. Overeenkomstig het natio
naal V.U.-programma ziet de 
V.U. Oostende-Gistel de oplos
sing van de problemen der ge
meentelijke autonomie in het 
samenvoegen van de kleine, 
niet leefbare gemeenten, tot 
sociologisch, administratief en 
financieel leefbare entiteiten. 
2. De V.U.-Oostende is bijzon
der verbaasd over de spoed 
waarmee in het vlaamse land, 
anders dan in Wallonië tot sa
menvoegingen wordt overge
gaan ; de samenvoeging van ge
meenten in grote agglomera
ties, waar de bevolking reeds 
samengegroeid is tot werkelij
ke eenheid, is veel dringender, 
waarbij bijzonder aan Brussel 
gedacht wordt, waar men even
wel de P.V.V.-burgemeesters 
wil ontzien. 
3. De voorgestelde of reeds be
sloten samenvoeging van 
Klemskerke en Vlissingen, 
van Gistel, Moers en Snaas-
kerke, dragen de goedkeuring 
van de V.U. weg, aangezien een 
reeds bestaande feitelijke ge
meenschap, aldus haar admini
stratieve uitdrukking krijgt. 
4. Inzake de samenvoeging van 
Stene, Zandvoorde, gedeelten 
van Bredene. Leffinge, Middel
kerke ( Raversijde ), Ouden-
burg - Snaaskerke met Oost
ende is de Volksunie van me
ning : 
a. dat de samenvoeging op een 
onverantwoord haastige wijze 
gepland wordt, zodat politieke 
achtergronden van de regeren
de C.V.P. en B.S.P., die met het 
welzijn van de betrokken men
sen niets te maken hebben, 
duidelijk kunnen vermoed 
worden; b. dat de inwoners van 
de betrokken gebieden op een 
schandige manier verplicht 
worden mede de zware finan
ciële gevolgen te dragen en al
dus betrokken worden bij ae 
nadelen van het ergerlijKe 
wanbeheer, waarmee de elkaar 
opvolgende oostendse schepen-
kolleges jarenlang de stad Ge
stuurd hebben ; c. dat de oe^ 
trokken inwoners op generlei 
wijze geraadpleegd werden, en 
de betrokken gemeentebestu
ren zich uit te spreken hebben 
over een probleem dat niet be
stond toen zij als gemeente
raadsleden in 1964 verkozen 
werden ! 

De Volksunie neemt dan ook 
als volgt stelling : 

De samenvoeging van Klems
kerke met Vlissingen, van Moe-
re en Zevekote met Gistel is 
volledig verantwoord en in 
overeenkomst met het V.U.-
programma, en moet goedge
keurd. 

De V.U. spreekt zich uit té
gen de geplande samenvoegin
gen in het Oostendse, wanneer 
dit nog voor de gemeenteraads
verkiezingen 1970 geschiedt, 
daar onvoorbereid en over
haast. 

Een behoorlijke wetenschap
pelijke studie moet onmiddel
lijk begonnen worden om sa
menvoegingen il- het Oostendse 
te bestuderen, dit demokratisch 
en in samenwerking met de 
bevolking, zonder dat fuzies op
gedrongen worden waar ze niet 
nodig zijn : de besluiten van 
deze studie moeten dan tijdig 
voorgelegd worden opdat sa
menvoegingen zouden kunnen 
doorgevoerd worden buiten de 
verkiezingsstrijd, in een rustige 
atmosfeer en met alleen het 
welzijn van alle betrokkenen, 
inbegrepen die van Oostende, 
voor ogen, en zonder onnodige 
grenswijzigingen, tegen de eer
ste gemeenteraadsverkiezingen 
na 1970. 

Zedelgem 
BAL 

Zaal Centrum-ontmoeting, 
Kerkstraat, St Eligius : zater
dag 18 april 20 u. Vlaams Bal, 
Orkest ^ a r Club. Inkom 40 fr. 
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SINDS NU 20 JAAR... 
Is onze arbeider nummer één ook onze bedrijfsleider! 

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

In elk huis hebben we iets van onszelf geschonken 
en nooit zi jn we afsieznkt naar minderwaardig werk 
of seriebouw. We hebben het met ieder van or»«e 
kliënten heel ernstig en diep gemeend We heb
ben hen een beetie warmte en oorerhte 2eno«'en 
dienstvaardigheid geschonken. We hebben hun 
droom gerespekteerd zonder hun middelen te mis
bruiken ». 

DAT IS HET GEHEIM VAN ONS SUKSES! 

Waarom ? 
Dat heeft te maken met de kwali tei t van onze meer dan 600 arbeiders, met de 1001 mogeliikheden die wi j bieden, met een enige 
keuze van voordelige bouwgronden, met de gunstige prijzen, met volledige vrijheid bij de keuze van architekt. met de gratis voor 
l ichting en de goedkope maar grondige voorstudie, met de deskundigheid van onze specialisten In om t even welke moeilijkheid 
of mogelijkheid. 

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

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

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

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

Maatschappij van Goedkope woningen, enz. . . 

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

Een kleine greep uit onze grote keuze... 
1. Prachtig domein met visrijke vijvers, 25.000m' voor slechts 850 000 F 
2. Residentiële villapercelen +2000m* van 260.000 F af 
3 Gloednieuwe luxe-appartementen met Sauna van slechts 606 000 F at. 
4 Uitzonderli jke villapercelen Brasschaat-Vriesdonk 25m of 12,5m breed 

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

7m breed slechts 240 000 F. 
6 Kontich bi j A l autosnelwegen en toch rustig, percelen voor meesterwo

ning 6 of 10m breed van slechts 170 000 F af 
7 Hoboken Kioskplein, voor meesterwoning 6x30m nog geen 150.000 F. 
8 Genk: klaar om In te stappen prachtig appartement Nieuwbouw. 2 of 

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

schoon van slechts 260 000 F af. 

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

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

600 ARBEIDERS... 1001 MOGELIJKHEDEN 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN 

ANTWERPEN 
Meir 18 

Tel. (03)31 78 20 Tel. 

CENT 
Onderbergen 43 

f09>25.19 23 (09^25.94 69 

CENK 
Winterslagstraat 22 
Tel.: (011)544 42 

LCUVFN 
Brussplcfctrsa» 33 
Tel • (Oi<\a3'» 55 
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een ambassadeur wordt met de nodige takt behandeld 

BRASSER ZIET DE ONTVOERINGEN 

GÜATEA1ALA 

•z.\^rv KUST 

^jjH HooG&eBaReTE 

SUCCES KLEDING 
meyers 

A. DE LANCLESTR. 4-6-8 

N I EL - TEL. : 78.11.44 

H R A 61 500 - P.C.R. 48.76.82 

met 
1000 meter 

winkelruimte een 
der grootste 

kledingszaken 
in Vlaanderen 

wees gelukkig 

beste « W i j » lezer 

u werd 

uitgekozen als 

bevoorrechte koper 

in onze zaak 

en daar gaat u 

veel, 

heel veel, geld 

mee sparen.... 

ontvoering diplomaat 

Koffie, bar, 
ijsbar, 
kunstsalon 

DAMEN HEREN KINDER 
REGEN EN SPORTKLEDING 
IN HET BETERE GENRE 

EIGEN 

IMPORT 

Deze...en 1500 andere LUX 
lentemantels en voorjaars
tailleurs samengesteld ui t 
de beste europese kollek-
ties. Meer dan 800 moderne 
damesregenmantels mini en 
maxi 
Een massale keuze meisjes
mantels, tailleur en kleedjes 
met vest, een apparte Hip
pie kollektie voor tieners en 
twens 

WACHTEN OP U 

SUCCES KLEDING 
maten van 4 tot 20 jaar en 
van 36 tot 56. 

EEN KEUZE DIE U 

NERGENS I N 

VLAANDEREN 

V I N D T 

En voor u als (WlJ)-lezer 
30 % korting op de off ici
eel getekende prijzen. 
Echt een unieke kans om 
Couture Kleding aan fa
brieksprijzen te kopen. 
Breng uw man mee, want 
voor hem hangen er meer 
dan 2000 kostumen te 
wachten en hi j mag mee ge
nieten van deze 30 % kor-
fi'ng. 

LAAT ECHTER 

DEZE 

ADVERTENTIE 

NIET THUIS 

want het is enkel omdat u 
een (WlJ)-lezer bent, dat U 
deze kans geboden wordt, 
toon ze diskreet aan uw ver
koper hi j zal direkt voor een 
SUPER S. KAART voor U 
zorgen, zodat U een jaar 
lang van deze gunstvoor-
waarde kunt genieten. 
U bent alle werkdagen wel
kom tussen 9 en 20 uur. Za-
terdag's tot 18 uur, zon- en 
feestdagen is onze zaak ge
sloten. Maar als u kunt, 
kom in de week het is dan 
veel rustiger en prettiger om 
te kiezen. 

Leer SUCCES KLEDING 
KENNEN. U gaat er een 
gouden zaak aan doen, 
het is de verplaatsing 
driedubbel waard. Tw i j 
fel je nog, vraag dan 
schrifteli jk onze kieuren-
brochure samen met de 
SUPER S. KAART 


