
26 APRIL VOLKSUNIEKONGRES 
Kongressenpaleis Brussel verwacht U 

MORGEN ZONDAG 26 APRIL HOUDT DE VOLKSUNIE IN HET 
KONGRESSENPALEIS TE BRUSSEL HAAR TWAALFDE PARTIj-
KONGRES. HETTEMA VAN DIT KONGRES PLAATST DE AAN
STAANDE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN IN HUN ENIG 
JUISTE PERSPEKTIEF : VOOR LEEFBARE GEMEENTEN IN EEN 
FEDERAAL VLAANDEREN. DE HERVORMING DIE DE VOLKS
UNIE INZAKE GEMEENTEBELEID — MET KRACHT VAN AR
GUMENTEN EN VOORSTELLEN — NASTREEFT IS INDERDAAD 
EEN ONDERDEEL VAN DE ALGEMENE STRUKTUURHERVOR-
MING DIE DE VOLKSUNIE SINDS HAAR ONTSTAAN VOOR 
OGEN STAAT. NIET DE « GEWONE DORPSPOLITIEK » MAAKT 
HET VOORWERP UIT VAN DIT PARTIJ KONGRES, DOCH WEL 
EEN VOORUITSTREVEND GEMEENTEBELEID, IN TE SCHAKE
LEN IN DE ALGEMENE DRANG NAAR HERVORMING. DIE EEN 
KENMERK VAN DEZE TIJD IS EN VAN WELKE DRANG ZO 
PLAATSELIJK ALS NATIONAAL DE VOLKSUNIE EEN DINAMI-
SCHE TOLK IS, WAARVAN DE DINAMIEK ECHTER STEUNT 
OP EEN KONSEKWENT DOORDENKEN VAN HOOG TOT LAAG 
EN OMGEKEERD MET INSPRAAK VAN DE HELE BAZIS, 

NAAR HET KONGRES 
ONS TWAALFDE PARTIJKONGRES VERKRIJGT NIET ALLEEN 
DOOR ZIJN TEMA EEN ZEER A KTUEEL KARAKTER — ALS IN
ZET VAN DE KIESSTRIJD — OOK DE ALGEMENE POLITIEKE 
EVOLUTIE VERLEENT AAN DIT KONGRES EEN BELANGRIJKE 
DOZIS AKTUALITEIT. DE JONGSTE MOEILIJKHEDEN, ONT
STAAN IN DE SCHOOT VAN DE REGERING EN DE TWEE KOA-
LITIE-PARTIJEN. IN VERBAND h^ET DE EKONOMISCHE DE-
CENTRALIZATIE EN HET GESUKKEL MET DE GRONDWETS
HERZIENING STELLEN HET BELANG VAN DE VOLKSUNIE ALS 
MEETELLENDE OPPOZITIEPARTIJ DUIDELIJK IN HET LICHT 
EN DAN VOORAL ALS PARTIJ DIE DOOR HAAR POZITIEVE 
HOUDING EN HAAR GEWICHT VOORAL DE C.V.P. REMT IN 
HAAR PATOLOGISCHE NEIGING TOT KAPITULATIE. 
PARTIJVOORZITTER FRANS VANDERELST ZAL MORGENNA-
MIDDAC DE INVENTARIS EN DE BALANS VAN DE HUIDIGE 
POLITIEKE TOESTAND MAKEN. NADAT 'S VOORMIDDAGS 
DRS. COPPIETERS ZIJN REFERAAT OVER EEN MODERN GE
MEENTEBELEID ZAL GEHOUDEN HEBBEN : DE TWEE POLEN 
WAARTUSSEN DIT PARTIJKONGRES ZICH ZAL BEWEGEN. 
HET ZAL DUS NIET ALLEEN OMWILLE VAN HET BIJ DE 
VOLKSUNIE VANZELFSPREKEND PLICHTSBESEF ZIJN DAT 

DE KADERLEDEN. LEDEN EN KANDIDATEN ZEER TALRIJK OP 
HET KONGRES ZULLEN AANWEZIG ZIJN : ZE ZULLEN ER 
OOK KLAAR EN DUIDELIJK DE HOUDING VAN DE VOLKS
UNIE HOREN UITEENZETTEN TEGENOVER DE HUIDIGE ONT
STELLENDE LEEGTE WAARVOOR DE KLEURPARTIjEN VER
ANTWOORDELIJK ZIJN ZONDER UITZICHT OP BETERSCHAP. 
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t WIJ 

EUROPA DER VOLKEREN 

De Volksunie heeft zich als 
primair doel gesteld de federa
listische gedachte in politieke 
werkelijkheid om te zetten en 
dit zowel nationaal als interna
tionaal, op bazis van het be
staan der verschillende volke
ren. 

Daarom ontgoochelt het mij 
steeds weer wanneer ik bij het 
vernemen van het onrecht aan 
Basken, Bretoenen, Katalanen 
enz. aangedaan er zo weinig 
(ik zeg niet «niets» cfr. ter-
doodveroordehng van een Bask) 
wordt gedaan niettegenstaande 
wij als Vlamingen in het huidig 
Europa hier een bevoordeelde 
pozitie bekleden in vergelijking 
met de anderen. Het is onze 
wezenlijke plicht, deze mensen 
in woord en daad te steunen 
en hen zo een bewustwording 
geven dat zij inderdaad niet 
worden vergeten. Daarom heb 
ik dan ook bijzonder het bezoek 
van Mik Babyion op prijs ge
steld aan de tien Basken in hon
gerstaking. 

Doch dit alles gebeurt alleen 
bij bepaalde gebeurtenissen. 
Er zou een voortdurend kon-
ta -t moeten zijn tussen de ver
schillende europese volkeren 
onderling. Hun wezenlijkheid, 
doenwijze en hun zienswijze 
zou aan ons volkse demokraten 
via het weekblad «Wij» moeten 
kunnen meegedeeld worden. 
Mijns inziens is ook voor het 
Dosfelinstituut hier een taak 
weggelegd door bijvoorbeeld 
h e t inrichten van een collo
quium met Basken, Bretoenen, 
Elzassers, Katalanen enz. met 
gebruik van een simultaan-ver
taling. 

Willen wij echt evolueren 
naar een Europa der volkeren 
dan moeten wij niet eerst en 
vooral streven naar een toena
dering met Nederland (wat ik 
niet afwijs) maar wel naar een 
toenadering tussen de verschil
lende volkeren 

P.A., Roeselare 

KLEINE PARTIJ 

Het tijdschrift «Reflector» 
(Sistemen Keesing) is een uit
zonderlijk waardevolle perio
diek die enorm wordt gelezen, 
aangewend en verspreid via en 
door onze onderwijsinstellin
gen. 

De bijdragen over de belgi-
sche politiek wordei bijna 
steeds verzorgd door Manu 
Ruys, wiens teksten hel peil 
van «Reflector» alle eer aan
doen. 

Herhaalde malen echter voel 
je maar al te sterk dat hij de 
Volksunie helemaal niet tot 
haar recht laat komen. Het ligt 
voor de hand dat de V.U. van 
hem geen rechtstreekse publi
citeit moet verwachten. Ander
zijds dient iemand, die zich uit
geeft als strikt objektief ver
slaggever, bepaalde normen in 
acht nemen. 

Ik citeer uit «bijlage bij Re
flector», n". 8/maart 1970 : . . . 
«De drie kleinere, regionale 
partijen (Volksunie, Rassem-
blement Wallon en Front 
Démocratique des Francopho
nes) die hun voornaamste be
staansreden vinden in het kom-
munautai re geschil, zullen — 
wanneer België een nieuw 
evenwicht kan vinden — die be
staansreden verliezen en op hun 
beurt gekonfronteerd worden 
met de grote beleidsvragen, die 
door de maatschappelijke ver
anderingen gesteld zijn». 

Over dit stukje proza zou in 
het lang en het breed kunnen 
gediskussieerd worden. Ik doe 
het hier niet. Ik wijs alleen op 
de eenzijdigheid van de aan
gehaalde tekst bijv. de schema's 
in «Reflector» over het aantal 
parlementsleden : liberalen 
47 volksvertegenwoordigers. 
Volksunie 20. De V.U. een klei
ne, regionale parti j ? En de V.U. 
P.V.V. - verhouding dan voor 
Vlaanderen alleen ? 

H.V., Kapellen 

OPEN BRIEF AAN 
SINDIKATEN 

Op 1.5.1966 konden een zeer 
groot aantal lagere bedienden 
overgaan naar de graad van 
financiebeambte, 3e kategerie, 
met de belofte van de toenma
lige regering dat we na twee 
jaar en drie maanden dienst 
als financiebeambte zouden be
noemd worden tot eerste finan
ciebeambte, dit op 1.8.1968. Tot 
hiertoe is daar niets van in huis 
gekomen. Het zijn belovers. 
Ook het si.idikaat doet niets 
voor deze bedienden. 

Door deze overgang verlie
zen deze bedienden ± 3000 fr. 
per maand, nl. 1) verlies van 
50 th. vermindering op alle 
spoorwegen ; 2) verlies van 
overuren, nacht- en zondagpres
taties ; 3) aan geen enkel exa
men mogen meedoen ; 4) verlies 
van pensioen : 65 t / h in plaats 
van 70 t /h ; (N.v.d.r. ; lees resp. 
50 t /h en 60 t / h ) . 

Op 24 juni 1969 kunnen we 
deelnemen aan een examen 
voor opsteller ; er zijn 80 plaat
sen en er zijn meer dan 1000 
kandidaten, slechts 8 t /h slaag
de. 

Op 18.9.1969 wordt er terug 
een eksamen voor opsteller uit
geschreven, buiten het kader, 
met als reden : «de definitieve 
uitslag van het vergelijkend 
eksamen voor opsteller, dat in 
de loop van 1969 georganizeerd 
werd, volstaat niet om in de be
staande behoefte te voorzien». 
Hoe kunnen wij mensen van 
35 tot 55 jaar nog voor een eksa
men slagen ? We kunnen niet 
wedijveren met jongeren die 
een beter onderwijs hebben 
genoten dan wij. De staat ont
neemt ons brood, het zijn brood
rovers en belovers Het is anti
sociaal ! 

Ook het sindikaat doet niets 
voor deze mensen. Wij willen 
dat er klaarheid in deze zaak 
komt en voldoening gegeven 
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wordt aan deze bedienden. 

Voor alle Financiebeambten, 

(get.) X. te Z. 

ACHTERLIJK 
EN PROGRESSIEF 

Zijn vrouwen die thuis blij
ven achterlijk, zijn zij die gaan 
werken progressief ? Als huis
moeder kan ik heel wat meer 
tijd aan de opvoeding van de 
kinderen en aan mijn eigen kul-
turele ontwikkeling besteden 
dan buitenhuis werkende vrou
wen. Ik kan de tijd vinden om 
boeken, tijdschriften en dag
bladen te lezen. Wanneer kun
nen zij dat ? 

Ik moet ook ten zeerste pro
testeren tegen het profiteren 
op de maatschappij door deze 
progressieven, die alleen maar 
de kapitalistische produktie-
maatscifiappij dienen. Man en 
vrouw werken, de kinderen in 
een goedkope peuter tuin op 
staatskosten : dat is sociaal pa-
raziteren. Als zij die gaan wer
ken zoveel geld verdienen dan 
moeten zij die thuisblijven in 
verhouding evenveel krijgen : 
dat is maar billijk. 

Ik hoop dat ons blad in het 
vervolg wat meer oog zal heb

ben voor de thuisblijvende 
Vlaamse moeders. 

Een verontwaardigde moeder, 

L.S., Ekeren 

PHILIPS TE 
ST. GILLIS-DENDERMONDE 

Naar aanleiding van het ge
rucht van de overplaatsing van 
de afdeling «fabrikatie luid
sprekers» van Philips Hasselt 
naar St. Gillis werd in «Wij» 
een artikel gepleegd dat besloot 
met een zin waarin de zorg van 
steller blijkt voor de mensen 
van Limburg, zorg die wij 
trouwens met hem delen. Op 
een punt evenwel gaan wij niet 
helemaal akkoord. Wij zijn nl. 
op zijn minst even bezorgd voor 
de mensen van ons totaal ver
waarloosd arrondissement die 
de redaktie vergat in het geval 
te betrekken. Natuurl i jk vin
den wij ook dat het niet vol
staat een bedrijf naar het Den-
dermondse te laten verhuizen 
en hopen wij dat wat in Phil ips 
gebeurt expansie is en nog meer 
vlaam.se mensen brood bezorgt. 
Maar wij bidden ook voor het 
dagelijks brood van de mensen 
van ons gewest en konstateren 
terzelfdertijd dat er tot in een 
ver verleden al niet erg veel 
pogingen werden aangewend 
om deze pendelaarsstreek bij 
uitstek te vertroetelen. 

Wij hopen dus vurig dat die 
vestiging van Philips te St. Gil
lis er komt voor andere sluitin
gen van fabrieken nog eens zo
veel mensen op straat zetten. 
Dendermonde is een scholen
stad, maar wie er een diploma 
behaalde moest tot nu toe elders 
werk zoeken. 

Philips te St. Gillis zou hier 
de eerste vestiging van formaat 
zijn. Wij mogen er wel eens op 
wijzen dat men hier zo arm is 
dat men zijn armoe niet beseft 

En een kinderhand is gauw ge
vuld. Gelukkig wil niet ieder
een hier even arm van geest 
blijven. Op de duur zou de 
Volksunie van ons gewest het 
in haar hoofd gaan steken eens 
na te gaan hoe de balans er hier 
uitziet na zoveel jaren officië
le verwaarlozing. 

P.d.V., Dendermonde 

BRUSSEL - STAPELPLAATS 

Vandaag ben ik. Vlaming, 
een dagje naar het buitenland 
geweest, bij manier van spre
ken, welteverstaan. Ik had na
melijk bij Brussel-Stapelplaats 
toevallig een paar formaliteiten 
te doen. 

Wat ben ik ontgoocheld ge
weest door de totale onkunde 
t.a.v. van het Nederlands, de 
voornaamste voertaal van Bel
gië en van Benelux. Ik zie dat 
op alle bescheiden het Frans 
vooraan staat. 

Ik heb bij brief bij de direK-
tie een scherp en verontwaar
digd protest aangetekend tegen 
de meer dan stiefmoederlijke 
behandeling van de vlaams-
sprekende mensen door deze 
diensten, die toch voor alle Bel
gen moeten instaan . . . Zijn niet 
alle Belgen geliik voor de wet ? 
(art. 1 van de Grondwet ! ) 

Ook de Vlamingen betalen be
lastingen en veel en ook dieze 
diensten worden betaald met de 
:enten die hieruit voortvloei
en! 

J.N., Dilbeek 

De redaktfe ilraagt green vetw 
«ntwoordelljkhelcl voor de la-
hond der gepubliceerde lezer», 
brieven. Ze behondt eich het 
recht van keuze en Inkortlnf 
voor. Over de lezersbrleveil 
wordt eeen brfefwIsseHnjf f 
vnprA 

van de redaktie 
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• Hoe staat het in werkelijkheid ? 

schodelijk 
optimisme 
tegenover 
europa 
(aco) De komende integratie van de 

europese kapitaalmarkt staat er, on
danks de bestaande hinderpalen, goed 
voor : aldus een Belga-bericht van 
maandag jl. waarin een samenvatting 
gegeven werd van een toespraak gehou
den door de goeverneur van de Natio
nale Bank. baron Ansiaux. Hij hield een 
referaat op een kolloquium te Brussel, 
ingericht door de Kredietbank en ge
wijd aan vraagstukken in verband met 
de internationale rekeneenheid. 

Het spijt ons zeer, maar uit het refe
raat van goeverneur Ansiaux kon men 
volstrekt niet opmaken dat de integra
tie van de europese kapitaalmarkt op 
goede weg is. Integendeel : uit alles 
blijkt dat de E.E.G.-kommissie momen
teel niet in staat is om het hoofddoel — 
de integratie van de kapitaalmarkten 
van de zes landen — als dusdanig na te 
streven. Ze moet zich tevreden stellen 
met het opruimen van de sekondaire 
hinderpalen. 

Zelfs in het perspektiet van dit be
perkte doel trappelt men al sedert acht 
jaar ter plaatse. Indien sedert lang voor
bereide nieuwe direktieven er inder
daad komen, zullen we ons verheugen, 
maar onze blijdschap zal zeer gemengd 
zijn, want ook in dat geval is het werke
lijke startschot voor de integratie van 
de kapitaalmarkten niet gelost. 

Het Belga-bericht lijkt ons een voor
beeld van een welwillend en goed be
doeld, maar gevaarlijk en schadelijk op
timisme, waarmee de nieuwsmedia ge
woon zijn de europese integratievraag
stukken te behandelen. 

We zitten geplaagd met een weerga
loos europees konformisme, met een on
gegrond optimisme dat er toe geleid 
heeft dat de europese man in de straat 
ten onrechte is gaan geloven dat het ge
beurd is. en dat de europese integratie 
regelrecht naar haar ontknoping gaat. 

Tot de ontgoochelingen zijn gekomea, 
en de tegenslagen die onverklaarbaar 
leken omdat men de europese publieke 
ODinie, met haar mateloze welwillend
heid jegens Europa, in slaap had ge
wiegd door zegeberichten zonder vol
doende nuancering. 

Er zal voor de vooruitgang van de efi-
roDese integratie veel harder moeten 
gevochten worden dan de meeste Euro
peanen verwacht hebben. Onbereik
baar is het doel gelukkig niet. maar de 
europees gezinden moeten veel kri
tischer reageren, en zich met man en 
macht verzetten tegen een lauw en 

ambtelijk konformisme. 
Als men nagaat in welke verlaten

heid sommige europese milit&nten meer 
dan eens tegen de dadenloosheid van de 
E.E.G.-officials moeten optornen, voelt 
men zich geërgerd telkens als de kraan 
van het koud-noch-warme schijnopti-
misme wordt opengedraaid en een be
richtgeving verspreid wordt die ver
hindert dat de europese mensen de in
tegratie anders aanpakken dan tot 
nog in hoge regionen wordt gewenst. 

Europa's eenheid moet geboren wor
den uit een groot heimwee en uit een 
staalhard bewustzijn van onze aktuele 
noden, uit het hart en uit de geest van 
de volkeren, die in koncentrische fede
rale kringen elkaar ontmoeten en sa
menwerken aan een historische op
dracht. 

• leuren met Focant 

Waalse 
koehandel 
( voorlopig ) 
mislukt 
(red.) De Walen hebben de jongste 

weken een beetje « europese » pech met 
sommige van hun reuzeprojekten. Nadat 
ze met het britse mammoetkippenbe-
drijf in Luxemburg een nederlands dek
sel op de neus kregen wordt het als
maar duidelijker dat in het waalse dorp 
Focant geen deeltjesversneller van de 
europese kernvorserorganizatie komt 
(met de voorgespiegelde miljardenin
vestering en blijvende vestiging van 
duizende wetenschapsmensen). 

Negen jaar geleden leurde men reeds 
met Focant voor de bouw van een soort 
ruimte-antenne. Men koos uiteindelijk 
daarvoor een andere vestigingsplaats. 
Toen kwamen de technokraten van het 
« Centre europeen des Recherches Nu-
cléaires » (C.E.R.N.) te Geneve met het 
projekt voor een super-ciklotron voor 
de dag. Na hun monetaire tribulaties en 
hun gamele betalingsbalans kon zelfs 
de zageman Wilson (zoals ziin koningin 
hera noemt) niet anders dan verstek 
maken voor Groot-Brittannië. Waardoor 
het aandeel der anderen en vooral van 
Bonn zoveel hoger opliep. Iedereen zeg
de zijn rnedewerking toe met in het ach-
terhoofd'dê voorwaarde, dat de deeltjes
versneller bij hen zou worden gebouwd. 
Beigië kwam weer met Focant op de 
proppen, een dorpje ten zuiden van Di-
nant. 

Bij ons werd de zaak pas aktueel met 
de Mirage-aankoop door de (reeds ont
slagen) regering Van den Boevnsnts. 
De Fransen beloofden' steun voor Focant 
en zouden hun eigen plaats (Le Due) 

opgeven, wat hen niet belette ook aan 
Italië beloften tot steun te doen in ruil 
voor een franse keuze van het Italiaanse 
tv-kleurensisteem. Daarmee was de 
kous natuurlijk niet af want Bonn voel
de weinig voor de rol van voedsterva
der (of hoorndrager), zodat enkele waal-
se ministers te Bonn gingen pleiten voor 
Focant in ruil voor aankoop van duitse 
transportvliegtuigen... 

Intussen was de rel rond Zeebrugge-
De Saeger losgebroken wat de waalse 
politici en vakbondsleiders toeliet «kom-
pensaties» te vragen. Een daarvan was 
dat te Focant en elk geval iets zou ge
vestigd worden. Voor de « studie » en 
de « voorbereiding » was trouwens reeds 
een slordige 100 miljoen aan min over 
meer duistere « specialisten » en « ad-
vizeurs » gespendeerd... 

Ten slotte heeft men van het reuze-
projekt maar afgezien mede onder druk 
van duitse wetenschapsmensen, zoals 
professor Heisenberg, die het nut van 
dit reuzeprojekt niet inzien zelfs wan
neer het te Dreinsteinfurt zou geves
tigd worden. Het voorstel om te Geneve 
een bescheidener C.E.R.N.-installatie te 
vestigen is dus geen verrassing. 

Deze wending zal echter de Walen 
niet beletten, op betaling van hun Shy-
lock-rekening aan te dringen met (voor
namelijk Vlaamse) miljarden ter « kom-
pensatie » van de vlaamse havenplan-
nen (die nota bene noch financieel noch 
technisch vast omschreven ziin). On
middellijk na de het « exit Focant » 
heeft waalse haan Brasseur al gekraaid, 
om de regering nog maar eens aan de 
« kompensaties » te herinneren. En dat 
is slechts het begin van een nieuwe 
strofe uit het brutale waalse eisenkoor. 

• Pleidooi tegen kultuurautonomie 

c.v.p. 
beschaamde 
anti -
federalisten 

(red.) In de vergadering van de se
naatskommissie voor grondwetsherzie
ning van jongstleden dinsdag kwam de 
kultuurautonomie'tér - sprake én wel'iïï' 
eerste instantie over de wetgevende or
ganen, de zogenaamde (nederlppdse en 
franse) kuUuurraden. Volgens de vroe
gere voorstlllen waïën dat de «raden 
van senatoren» bestaande Uit de taal
groepen in de Senaat. ,̂  

Nu wordt voorgesteld dat zowefleden 
van de Kamer als leden van de Senaat 
daar zouden deel van uitmaken. 

Het voorstel van de Volksunie is al
tijd geweest : laat de taalgroepen in 
Kamer en Senaat de wetgevende macht 
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uitoefenen betreffende de kulturele 
aangelegenheden. Dat is grondwettelijk 
en praktisch veruit het eenvoudigste 
en geeft aan de kultuurraden ook meer 
gezag. Senator Baert heeft dit standpunt 
krachtig verdedigd in de kommissie. 

De regering en de leden van de meer
derheidspartijen (op een paar uitzonde
ringen na zoals de heer Calewaert) wil
len echter de samenstelling van de «kul
tuurraden» beperken tot een gedeelte 
van de leden van de Kamers. Men wil 
bovendien slechts één enkele Kamer. 
Een originele stelling werd daarom
trent verdedigend door de heer Vande-
kerckhove, voorzitter van de C.V.P. die 
wil terugkeren tot het vroegere sisteem 
van de raden van senatoren. Hij verde
digde dat met o.a. het argument dat de 
meerderheid in de taalgroepen er een 
andere zou kunnen zijn dan in de Ka
mers zelf, en dus een andere dan de re
geringsmeerderheid. Dat zou tot moei
lijkheden aanleiding geven wanneer te
genstrijdige stemmingen zouden gebeu
ren in de kultuurraden en in het parle
ment. De C.V.P.-voorzitter vergat daar
bij dat deze opwerning geldt tegen elke 
vorm van toekenning van wetgevende 
bevoegdheid aan nederlandse reso. fran
se raden. Met. anderei woorden de heer 

' Vöhdekerckhove hield, onbewust wel
licht doch tipisch, een pleidooi te
gen kultuurautonomie; Senator Baert 
wees hem daar oromo' on zodat de hï^er 
Vandekerekhove achteruitkrabbelde. 

"'bewerend'-dat hij-het-zo-niet bedoeld 
had. Maar een geloofwaardiger uitleg 
kon hii ook niet geven 

Het inci'lo-nt tekent de mentaliteit van 
deze traditionele grondwet^^horzieners. 
Ze ziin en bliiven beschaamde anti-fede
ralisten, die de drang van de gemeen
schappen alleen willen indijken. 

KINK IN DE KABEL 

Om, u\t de knel te geraken, waar
in de regering was terecht geko
men na de B.S.P.-eis (de ekono-
mische decentralizatie, reeds 
goedgekeurd in de Kamer, moet 
ongewijzigd door de Senaat goed
gekeurd worden, dus zonder de 
amendementen Hulpiau, die aan 
de ekonomische raden behalve 
ekonomische bevoegdheid ook so
ciale bevoegdheden wil toeken
nen) werd dinsdag tussen regering 
en regeringspartijen het zoveelste 
topberaad in het bestaan van de 
regering Eyskens gehouden. Ge
trouw aan zijn « ontwijkingstak-
tiek » had de premier er gauw iets 
op gevonden : het ontwerp zou on
gewijzigd gelaten worden, de 
C.V.P.-amendementen zouden in 
de uitvoeringsbesluiten verwerkt 
worden, evenals de bevoegdheid 
van de Ekonomische Raad voor 
Vlaanderen over de zes brusselse 
randgemeenten, tien maanden ge
leden beloofd door Eyskens in de 
Kamer « wanneer het onderwerp 
in de Senaat zou voor komen »... 

De B S.P. heeft uiteraard bijna 
onmiddellijk dit voorstel aan
vaard. Deze haast wordt toege
schreven aan de vrees van de 
B.S.P. bij een terugzending van 
het door de Senaat eventueel ge
wijzigd ontwerp naar de Kamer 
geen meerderheid meer te vinden 
daar de waalse socialisten aan toe
nemende druk van de waalse fe
deralisten (Perin en gezellen) 
blootstaan, die het ontwern als on
volledig bestrijden. Andere oor
zaken van inwendige verdeeldheid 
zouden zijn de deining rond Cól-
lard, op wiens aftreden als partij-

BEROEPSHALVE BEKEKEN 
voorzitter door bepaalde waalse 
socialistische partijleiders wordt 
aangedrongen en de ontevreden
heid over minister Vermeylen, die 
ook in eigen partijmiddens om zijn 
traagheid wordt gelaakt. 

De C.V.P. vraagt zich af, of ze 
van deze B.S.P.-malaise de dupe 
moet zijn, des te meer daar er bij 
ongewijzigde goedkeuring van het 
ontwerp van de door Eyskens 
vroeger plechtig aangegane gelijk
tijdigheid ekonomische decentra-
lizatie-kulturele autonomie niets 
in huis komt. Een verlenging door 
amendemering van het debat over 
de ekonomische decentralizatie 
zou de C.V.P. tevens welkom zijn, 
omdat ook de bespreking van het 
ontwerp nopens de kulturele au
tonomie ellendig traag vooruit
gaat, en als deel uitmakend van 
de grondwetsherziening een twee
derde meerderheid behoeft, in te
genstelling met de ekonomische 
decentralizatie, die bij gewone 
meerderheid kan tot stand ge
bracht worden. Van een twee-der
de meerderheid is de regering nog 
altijd niet zéker. Dat verklaart 
o.m. de flirtnartij in de senaats-
kom.missie voor grondwetsherzie
ning, waar de regering de raden 
van senatoren opgeeft (die de he
ren Tindemans, Vande Kerckhove 
en ks. nochtans zo nauw aan het 
hart liggen) om aldus de steun 
van de P.V.V. te verkrijaen en 
daardoor aan een twee-derde-
meerderheid te aemken. Voor een 
gesprek met de Volksunie om een 
echte staatshervorming in federa

listische zin of zelfs maar om een 
evolutie in die richting mogelijk 
te maken, daarvoor zijn de heren 
te bang, te hoogmoedig of te... uni
tair. Dit terloops. 

Behalve de frustratie bij de 
C.V.P. — waarvan de leiding toch 
zou moeten beseffen dat het steeds 
de C.V.P. is die kavituleert, ook al 
kan men aan de haast van het 
B.S.P.-bureau meten hoe weinig 
daar « vlaamse overwegingen » 
tellen — is er haar vrees dat wan
neer ze de amendementen Hulviau 
intrekt de Volksunie deze zal over
nemen, wat bij een stemmina het 
riziko voor de C.V.P. van verdeel
de stemmen met al de gevolgen 
vandien voor de meerderheid in
houdt. Dit riziko wordt zelfs open
lijk door de C.V.P. toegegeven. 

Het is dus niet te verwonderen 
dat de C.V.P. tegenstribbelt, hoe 
lang. dat zal nog moeten blijken, 
want ze is nu eenmaal gewoon, 
van door de knieën te gaan. Men 
leert misdienaarsgewoonten niet 
zo vlug af. Feit is dat na de eerste 
afwijzende verklaringen van Hou-
ben (opnieuw als nationaal C.V.P.-
P.S.C.-voorzitter opaedoken, hoe 
zit dat met die « autonome par
tijen » ' ) en Vande Kerckho^^e 
donderdag de C.V.P.-senaatsfrak-
tie besloot, de amendementen Hul
piau te handhaven en dus de zo
veelste Evskens-handigheid af te 
wijzen. 

Eyskens dreigt dus virtueel te 
zullen mislukken met zijn kom-
promisvoorstel. Dat brengt ook de 
grondwetsherziening in het ge

drang, waar de heren mekaar 
de verantwoordelijkheid pogen 
toe te spelen zoals de kleine ion-
gens dat doen. Zelfs de gevleu
gelde woorden van Eyskens, in 
een kwade bui na het bijwonen 
van een vergadering van de se-
naatf^kommissie voor grondwets
herziening (Straks zullen ze 
staatssekretarissen benoemen om 
de bloempotten buiten te zetten) 
bewijzen slechts dat ook hij ver-
antwoordelük is voor deze gang 
van zaken door een in de wereld 
unieke vermenging van unitaris
me en nseudo-federalisme aan ge-
meen^chavven te willen opdrin
gen, die deze 'ioev hoe langer hoe 
minder lusten 

Zoveel is zeker dat er vóór het 
parlementair verlof geen komaf 
met deze wanaedrochten zal ge
maakt zijn. zodat er al sprake is 
van verlenaing van de parlemen
taire zittijd. Er kan tegen die tijd 
nog van alles gebeuren met een 
renering. die in de eerste plaats 
bekommerd is om haar «uier iaar 
uit te doeny», doch waarvan be
paalde steunpilaren al van andere 
formules dromen die zelfs tijdens 
een reis naar .het verre Japan 
voortgedroomd worden. Hier be
landen we echter al in de fiktie-
romanliteratinir hoezeer de hele 
kommunautaire helgische jan-
boel zelf aan een — slechte — 
detective story gelijkt 

Ook de Jongste evolutie ver
sterkt Volksunie in haar overtui
ging, dat het echte federalisme 
onomkeerbaar en onvermijdplijk 
is. Naar deze overtuiging zal de 
Volksunie als vozitieve en bij de 
zaak blijvende oppozitiepartij 
voorts handelen. 
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Verkeken kans 

langzaam 

aan gaat 

niet voor 

zeebrugge 
(g.van in) Terwijl Brugge een interna
tionaal gezelschap van havenspecialis-
ten en ekonomisten (waaronder de mi
nister voor Streekontwikkeling !) her
bergde en zich folkloristisch — mis
schien al te folkloristisch — opmaakte 
om het 75-jarig bestaan van zijn zee-ha-
ven te gedenken, sloeg het bericht in als 
een bom. 

De verwachting was dat een van de 
grootste europese aluminium-producen-
ten, het zwitsers bedrijf Alui-Suisse, op 
1 juli 1970 zou beginnen met de oprich
ting van een nieuwe fabriek in het zee-
brugse hinterland. De eerste 12 ha wa
ren reeds vastgelegd, de onteigening was 
aan de gang, schikkingen voor het op
spuiten van het eerste perceel waren 
reeds getroffen, de spooi-wegen waren al 
gekontakteerd, financieringsvoorzienin
gen voor de infrastruktuurwerken lagen 
vast. De realizatie van dit opzet zou 
daarbij niet alleen werkgelegenheid be
tekenen voor ca. 500 gespecializeerde 
personeelsleden (mgenieurs en tech
nisch ingenieurs) en aanzienlijke toele-
veringsmogelijkheden openen voor al
lerhande westvlaamse bedrijven, doch 
daarbij voorzag de planning een uitein
delijke inplanting over 500 ha én de ont
sluiting van deze industriële zone via 
de 125.000 ton-sluis van het plan Ver-
schave ! 

Voor ieder ingewijde was het dus dui
delijk : indien deze vestiging de minis
teriële goedkeuring kreeg dan lag met
een de ekspansie van Zeebrugge vast, 
en meteen ook de idee van een industri
ële diepzeehaven ! 

Doch eens te meer is de maandenlan
ge ijver van de jonge westvlaamse eko
nomisten en technici gebotst op de lang-
zaam-aan aktie van de ministeriële 

diensten. Terwijl de waalse mmister 
voor Streekbeleid op nauwelijks afge
werkte dossiers gulhartig gouden hand
tekeningen zet, heeft het departement 
van minister Vlerick weken nodig om 
over de-voorlaatste komma en t laatste 
punt te diskusiëren. Tenzij men ergens 
te Brussel eens te meer voor de uiterste 
konsekwentie (d.i. beginnen met de uit
bouw van Zeebrugge tot industriële 
diepzee-haven) heeft gekapituleerd.^ 

Het voorlopig einde van het lied is 
voor het « feestvierende » Brugge de ze
kerheid dat Alui-Suisse een vestigings
plaats in het duitse Willemshaven vin
den zal en dat de reuze-schepen, geladen 
met bauxiet), de vlaamse kust voorbij 
zullen varen. TV-reporter M. De Wilde, 
die de aanwezigheid van minister Vle
rick wou aangrijpen om over het streek
beleid wat meer te vernemen, werd te 
Brugge door een spinnijdige bewinds
man voor schooljongen uitgekreten... Te 
Brugge en in geheel Vlaanderen moet 
men zich afvragen hoelang we nog als 
schooljongens zullen behandeld worden 
vóór het gros van politici en lokale po
tentaten de brusselse ministriële dien
sten even heftig zullen toebijten. 

• Voor de gehandikapten 

goede 
korrekties 
als sociale 

Een ander amendement voorziet de 
verhoging met 20 t.h. van de wedde-
schalen van het betrokken personeel. 
Voor het geval de wet in kwestie niet 
tijdig zou klaar komen als gevolg van 
partijpolitieke strubbelingen die in deze 
sektor bijna zeker te verwachten zijn, 
heeft senator van Haegendoren een 
wetsvoorstel ingediend om voor het lo
pend schooljaar een premie van 20 t.h. 
toe te kennen. 

Een derde amendement strekt ertoe, 
aan het buitengewoon onderwijs de mo
gelijkheid te geven, getuigschriften af 
te leveren op dezelfde formulieren als 
het gewoon onderwijs. 

Het vierde amendement strekt ertoe, 
per provincie een rijksinspekteur te 
voorzien, die vrij een beroep op deskun
digen mag doen terwijl het vijfde 
amendement bedoeld is om van meetaf 
rekruteringsmisbruiken streng te beteu
gelen. Instellingen die ten onrechte en 
opzettelijk leerlingen zouden opnemen 
die niet in het buitengewoon onderwijs 
thuis horen, zouden de rijkssubsidies 
verliezen. 

Senator van Haegendoren voorziet in 
een volgend amendement een pluralis
tisch wetenschappelijk centrum per 
taalgemeenschap, onder meer om het 
verschil uit te maken tussen gehandi-
kapte kinderen en kinderen met leer
moeilijkheden, terwijl met een volgend 
amendement het toekennen van gev9e-
lig hogere werkingskosten aan vrije in
stellingen, wordt voorgesteld. Dit voor
stel is in één adem te lezen met het 
vijfde amendement (strenge sankties) 
en steunt op objektieve cijfers. 

De laatste amendementen hebben be
trekking op de oprichting van rijksscho
len waar nodig, (art. 4 van de school-
paktwet), op de gelijkheid inzake rech
ten van de leerkrachten van het vrij 
buitengewoon onderwijs op het stuk 
van stabiliteit en politieke vrijheid zo
als in het officieel onderwijs en ten 
slotte op de mogelijkheid voor het vrij 
onderwijs de bouwlasten door langlo
pende voordelige leningen bij de Alge
mene Spaar- en Lijfrentekas te kunnen 
bestrijden, op voorwaarde dat alle mis
bruiken bij aanbestedingen, toewijzin
gen enz. worden uitgeschakeld. 

In één woord : een reeks noodzakelij
ke korrekties op een gebrekkig wets
ontwerp. 

• A.C.W.-monopolie 

nemen de 
sindikaten 
alles 
in handen ? 

dienst 
(red.) Senator van Haegendoren heeft 

een reeks amendementen ingediend bij 
het wetsontwerp op het buitengewoon 
onderwijs (nr. 154). Vooraf dient onder
streept dat deze amendementen nood
gedwongen inspelen op de huidige si
tuatie van verzuiling en dus geenszins 
beantwoorden aan de pluralistische toe-
komstvizie, zoals deze door de Volks
unie wordt voorgestaan. 

In grote trekken komen deze amen
dementen op het volgende neer. Ze 
voorzien advieskommissies voor het 
buitengewoon onderwijs per provincie 
m plaats van per zogenaamd hoofdtoe-
zichtsgebied, terwijl één inspekteur 
dient bevoegd te zijn. 

(red.) Zoals verwacht is de politieke 
toestand snel aan het bederven : de dub
belzinnigheid en de mistifikatie van het 
plan Eyskens (dat slechts een « ge
slaagde » publicitaire stunt was) hebben 
geleid tot een situatie die nog erger is 
dan zes maanden geleden. De meest 
enorme toegevingen (van het tipe Cha-
bert K.U.L.) worden nu door de «Vlaam
se» traditionelen overwogen zonder dat 
er nog iemand van schrikt. Wat gaat dat 
na een volgende verkiezingsronde (met 
nóg meer « kommmunautaire herrie ») 
worden ? 

Dat is geen reden om niet goed toe te 
kijken, hoe de nieuwe verdrukkers van 
de A.C.W.-technokratie hun pionnen 
vooruitschuiven om de politieke partij
en steeds verder uit te schakelen door 
hun parastataal sisteem. 

In dit verband was de « middenraad » 
van vorige zaterdag leerrijk (zie o.m. 
« Standaard » ; « A.(i;.W. beschermt ver
bruiker tegen geleide konsumptie »). 
Het A.C.W. zoekt kennelijk een « rekon-
versie » nu de arbeidersmarkt volledig 
is veroverd en alleen nog maar narig
heid belooft. 

Het A.C.W. eist voor de verbruiker 
« vrije keuze » maar weigert de arbei
der (door het vakbondsmonopolie) die
zelfde vrije keuze voor 't sindikaat. Het
zelfde geldt voor de « voorlichting » van 
de verbruiker : iedereen weet nu al wel 
hoe het A.C.W. de arbeider wil voorlich
ten ; en wat de demokratische inspraak 
betreft die de verbruikers wordt be
loofd, wel daar kunnen de limburgse 
mijnwerkers over meespreken. 

Het A.C.W. met haar leden-uit-dwang 
kan helemaal geen aanspraak maken op 
de funktie van beschermer van de ver
bruiker : dat is in wezen een politiek 
vraagstuk, dat alleen behoort tot de be
voegdheid van de partijen, die in tegen
stelling tot de A.C.W.-bonzen voorlopig 
nog door de waarheidsproef van de ver
kiezingen moeten gaan. 

Een 550.000 (vrije) V.U.-kiezers be
schermen nog steeds meer dan 800.000 
met premie en werkloosheid geketende 
A.C.V.-« leden ». Het aanbod tot « be
scherming » doet ergens denken aan ge
lijkaardige voorstellen van de kaïds uit 
de onderwereld... 

banditisme 
In de garderobe van Manneken Pis 

bevindt zich ook een uniformpje van de 
brussehe stedelijke politie. Die tam sa
men met andere belgische politie-organi-
zaties tegenover de moderne gangsters 
een folklore-figuur slaat, vooral na de 
reeks hold-ups van de jongste maanden. 
Deze hopeloos verouderde politionele 
versnippering en ergerlijke achterlijk-
lieid is een rechtstreeks gevolg van de 
dorpse mentaliteit bij de hoofdstedelijke 
bestuurders, die zich niet alleen vast-
klampen aan hun respektievelijke bur
gemeester- en schepensjerp en doch ook 
al zouden ze zich over achterhaalde in
terpretaties van de gemeentelijke auto
nomie kunnen heenzetten, wegens hun 
antivlaams thalimperialisme er niet in 
slagen, tot een echte grootbrusselse sa
menwerking komen. 

Dat is één element in het vetonlrus-
lend Chicagospel waarvan het Brusselse 
momenteel het onveilig toneel is. Er 
schijnt nu toch verandering op til te zijn 
vermits een kommissie van drie de mo
gelijkheid onderzoekt van de oprichting 
van een groot-brusselse anti-gang-briga
de, 150 man sterk. Of dat voldoende zal 
zijn om de indruk weg te werken van de 
« carabiniers van Offenbach » die tel
kens te laat komen of wat nog erger is —• 
zoals dat laatst te Brussel gebeurde — 
de anti-hold-up-oefeningen houden ter
wijl een zestal gangsters niet ver van de 
oefeningsplaats twee bank- en postover-
vallen plegen, is de vraag. 

Er komt echter meer om de hoek kij-
ken. Er is de konkurrentiementaliteit in 
de verschillende politiekorpsen, die elk 
voor zich belangrijke elementen achter
houden in plaats van ze door te geven 
aan de « konkurrent ». Er zijn wettelij
ke beperkingen aan het politie-op-
lieden, die in minder belangrijke zaken 
lüel verantwoord zijn, doch tegenover de 
stijgende vloed van internationaal 
gangsterdom in ons land een aanpassing 
vergen. Er zijn de ontoereikende kredie
ten, die een moderne technische uit
rusting onmogelijk maken. In België is 
e) nog lang geen sprake van gesloten tv-
kettingen, computers e.d.m. die bvb. in 
West-Duitsland en straks in Nederland 
de slagvaardigheid van de politie enorm 
verhogen. Het hoeft wel niet dat men, 
zoals een senator dinsdag tijdens 't de
bat over de justitiebegroting betoogde, 
hier zoveel geld tegen de be
strijding van de misdadigheid zou aan
gooien als in de Verenigde Staten (even
veel nota bene als voor 10 Apollo-pro-
gramma's...) maar met de huidige mond
jesmaat zal het zeker niet verbeteren. De
ze kredietverhoging zou het niet alleen 
mogelijk maken, de politie de noodza
kelijke technologische infrastruktuur te 
bezorgen (wat ook een verhoogde veilig
heid inhoudt) doch zou de veroudering 
van hei personeel en de aanweningsmo-
gelijkheden verminderen. Te gevaarlijke 
prestalies voor te weinig geld is voor nie
mand aantrekkelijk. Dit verklaart de 200 
vakante betrekkingen bij de brusselse 
stadspolitie, waaraan men nu tracht te 
verhelpen door de leeftijdsgrens zowel te 
verlagen (18) ah verhogen (35). 

Intussen mag men de klemtoon in dit 
probleem niet pogen te verleggen door 
aan te dnngen op maatregelen, te tref
fen door de privé-instellingen, overi
gens in Amerika doorgetrokken tot het 
bestaan van een leger privé-politie, die 
zelfs gehuurd woidl door bepaalde ame-
tikaanse regeringsdiensten ! Vooral bij 
de banken — waar de helft der overval
len plaats heeft — wordt tans aange
drongen op steviger veiligheidsinstalla-
ties, waarop de bankdirekties eerder on
gunstig reageren omdat deze het komfort 
en het onthaal in het gedrang zouden 
brengen én omdat de relatief geringe 
buit toch door verzekering is gedekt. 

In de gegeven omstandigheden doch 
zonder niemue vormen van veiligheids
maatregelen uit te sluiten ligt echter de 
verantwoordelijkheid bij de overheid. 
Die er nu eens komaf moet van maken 
en o.a. te Brussel van een operettenpo-
litie (wel « krachtdadig » tegen studen
ten en flaminganten '.) een echte, stevige 
beveiligingsmachine zou moeten maken. 
De mentaUtiet van de uvroede vaadren» 
in kwestie kennend vrezen we echter dat 
er nog heel wat water door de Zenne zal 
vloeien eer het zo ver is. 



LERAARS EN GEMEENTE-
RAADSVERKIEZINGEN 

De Vereniging van Vlaamse 
Leerkrachten protesteerde te
gen de beslissing van het bis
dom Gent, waarbi j aan alle 
leerkrachten van de katolieke 
onderwijsinstellingen verbod 
werd opgelegd zich kandidaat 
voor de gemeenteraden te stel
len De V V L acht zulks m 
strijd met de grondwetteli jke 
vrijheden en eist de intrek
king van dit verbod. 

OOK EEN PLANNETJE 

Grote ti tels verschijnen er 
niet over, en het gaat ook 
« maar » over een aantal nieuw 
op te richten gebouwen Maar 
het IS niet onbelangrijk, want 
het gaat weer eens om een ini
tiatief van de hoogste legerlei
ding Zowat overal in den lan
de beschikt het leger over 
gronden en gebouwen die vaak 
niet of slecht worden gebruikt. 

Dat hierin verandering komt is 
heel normaal Tans wil de le
gerleiding de generale staf, de 
centrale administratie en de 
diensten die hiervan afhangen, 
de verschillende algemene m-
spekties, het mili tair hospitaal 
van Brussel, het rekruter ing
en selektiecentrum, en het 
centrum voor de gezondheids
dienst (nu in Gent) , samen
brengen in nieuwe gebouwen 
die zullen opgericht worden op 
het gebied van de stad Brussel, 
en van de gemeenten Evere en 
S m t Stevens Woluwe 

Dit betekent dan dat er weer 
eens in feite wordt gecentrah-
zeerd ' Dat er weer eens een 
centrum van verfransing wordt 
bijgebouwd, dat weer eens 
« toevallig » de vlaamse ge
meente Smt Stevens Wolu 
er bij neemt Alsof het aka( 
misch ziekenhuis van Leuv( 
Frans al niet te veel was ' Kan 
dat zo allemaal m a a f b i j admi
nistratieve maatregel ' Zou het 
par lement hier niet scherp 
moeten toekijken en zich niet 
voor de afgewerkte gebouwen 
laten plaatsen ? 

' .jijiiiiyiiiiii I 

Verleden zaterdaq kwamen de misnoegde leraren nu ook te Turnhout op straat Ze werden er aan
gevoerd door volksvertegenwoordiger Jo Belmans en maakten op grote horden en door het uitdelen 
van pamfletten hun eu^en hekend aan studenten en studentinnen die wel wat voelen voor de noden 

van hun leraren De aktie gaat onverminderd verder. 

NOODFONDS 
LIMBURG 

Ook verleden vrijdag deelden aan de ingang van de scholen van Roeselare licentiaten onderwijzers 
en regenten vlugschriften uit en stelden op horden hun misnoegen ten toon om het uitblijven van 
hun maandloon De aktie, die heelwat belangstelling kende werd er onder leiding van Mik Baby

lon gevoerd. 
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in de senaat 

Vorige week donderdag werd de be
groting van Landbouw besproken 

Het is de begroting niet alleen van de 
vertegenwoordigers van de landbouw 
doch ook van de boerezonen die een 
ander beroep gekozen hebben Het is 
immers een bekend feit dat boerezonen, 
wat zii ook worden de landbouw m het 
nart blijven dragen 

Een voorbeeld onder velen is senator 
•ue i^aep van de Volksunie Bekend chi
rurg richtte hij een modelboerderij in, 
aie tanb dooi een van zijn zonen in be-
an j i is genomen Omwille van de mo-
aernste vooruitstrevende metodes wordt 
1 ^ i?^2°cht door vele vooruitstrevende 
landbouwers uit alle omringende lan-

Senator De Paep sprak over de bru-
ceiioze over de ongunstige wedderege-
"ng en over het gemis aan promotie-
Kansen voor 30 mspekteurs-dierenartsen 

•-̂ ok senator Jorissen bleef als boere-
zoon de landbouwers een warm hart 
i°^,di"agen HIJ pakte fors het fruitvraag-
^tuk aan en vroeg m afwachting van 
{?̂ J J '^ropees verbod van de dumpmgs-
Kit j ^ " van Frankri jk en Italië, ge-
ft« u ^ ^ beschermingsmaatregelen bij 
ons HIJ waarschuwde voor het samen-
^ U e n van de krachten van de hmburg-
f9 mijnwerkers, de limburgse fruitkwe-
*ers en de longe limbui-gse intellektue-
^ aan wie eigen universitaire instel-
nmen geweigerd worden. 

öenator Persyn, die sajn interpellatie 
2 ^ LAéco «itgesteld zag en als eerst 
•Wttandateerd* spreker van de Volks

unie als laatste het woord kreeg, protes
teerde vmnig, maar toch met humor 

Zijn rede die eens te meer de knapste 
was van heel de begroting, behandelde 
een hele waaier van vraagstukken De 
heer Persyn is daarbij een uitstekend 
redenaar, die zich met van de wijs laat 
brengen en die met westvlaamse kracht
dadigheid, waar nodig, rake klappen uit
deelt 

Van C V P -zijde spraken Sledsens, 
boerezoon, burgemeester van Borger
hout Martens en Dupont, limburgse 
direkteurs van zuivelbedrijven, de 
Waaslander De Bond en de westvlaam
se Leuvenaar Lagae een van de topfigu
ren van de Boerenbond en desniettemin 
een simpatiek en zeer degelijk man De 
P S C leverde Baltus, die aan huis zijn 
« plattusch » praat en Baudhum uit 
Borgworm 

Namens de P V V spraken Reuter 
Strivay en Gillet van waalse zijde en 
Vreven van vlaamse zijde De heer Vre-
ven sprak evenals zijn C V P -stadgenoot 
De Marneffe over het fruitvraagstuk 
In grote t rekken t r rden ze de stellingen 
van Jorissen bij" 

Ook de socialisten waren aktief m het 
debat met de Henegouwer Delhaye de 
Antwerpenaren De Keyser en Rombouts 
en de Brabander WiUems 

Voor het « Rassemblement Wallon » 
sprak de Waals-Brabander Stroobants 
zoon van vlaamse boeren en buurman 
van Willy Persyn op de senaatsbanken 
Over landbouwvraagstukken zijn zij het 
gewoonhjk roerend eens Zijn boeren 
van na tuur en uit t radit ie sterk volks
verbonden zelfs internationaal vinden 
ze gemakkelijk hun binding als boer 
terug. 

Minister Heger sprak tot wanhoop van 
de Senaat een kleine twee uur, steeds 
op zijn rustige gezapige toon, af en toe 
gekruid met een kurkdroge humor. Hij 
kent zijn zaken maar kan koppig zijn 
als een steenezel Zo voor het fruit waar 
hij persé het vraagstuk europees wil 
oplossen waar hi3 met m slaagt maar 

waar hij weigert om niet van inkonse-
kwentie beschuldigd te worden — van 
in ons land de fruitkwekers van gelijke 
mededmgmgswapens te voorzien 

Vorige dinsdag begon dan de begro
ting van Justit ie, van de advokaten 

Senator De Baeck, die betreurde dat 
het aantal juristen afnam kreeg het al 
onmiddellijk aan de stok met de B S P -
er van Hoeylandt die vond dat er nog 
te veel waren Staan de advokaten tra
ditioneel in een minder gunstige roep, 
feit IS toch dat ze, sinds de grondwets
herziening m de Senaat behandeld 
wordt tot buitengewone inspanningen 
verplicht woiden want ook de kommis
sie van Justi t ie is een drukke kommissie 
en ook elders moeten ze vaak een hand 
toesteken Het Par lement is inderdaad 
een wetgevend orgaan 

De antwerpse mtellektuele socialist 
Rombout als classicus daarbij tamelijk 
konservatief was verslaggever Hij is 
een verstandige en beminnelijke jongen, 
veel zachter dan een Calewaert die de 
blik van de krijgsauditeur bewaard 
heeft maar als spreker is hij moeilijk 
verstaanbaar wemig of geen bezieling, 
lange zinnen met veel rustpozen waar
bij men de draad kwijtgeraakt 

Pierson brusselse B S P -er en voor
zitter van de kommissie had het evenals 
de andere Brusselaars voor een deel 
over de gewapende overvallen die te 
Brussel schering en inslag zijn de jong
ste w eken 

Voor het F D F sprak Goffart, nogal 
aktief mzake het indienen van wets
voorstellen de jongste weken en de luik-
se P S C -mitrailleuse Herbiet, die verba
zend vlug maar verstaanbaar praat . 
Namens de Volksunie spraken Baert en 
Jorissen uitvoerig over amnestie, Baert 
meer over de juridische zijde, Jorissen 
meer over de morele kan t 

Baert haalde rake staaltjes aan, zo 
over een verklikking van 17 onbeken-
den, weerhouden in een vonnis Over de 
ekonomische koUaboratie zegde hij dat 
slechts 3,8 t h. van de beschuldigden ver

volgd werden en daarvan werd 19,9 t h. 
vrijgesproken Voor de politieke koUa
boratie werd er daarentegen 8,8 t h van 
de verdachten vervolgd en slechts 7,7 
vrijgesproken Dit om de bewering van 
minister Vranckx te weerleggen dat de 
ekonomische koUaboratie strenger ver
oordeeld werd dan de politieke. 

Baert zei dit alles zeer rustig, bedaagd 
en gentlemanlike op een docerende toon, 
waar geen tegenspraak tegen opgewas
sen was Die tegenspraak kwam er dan 
ook niet. 

Jorissen ging in op een vroegere uit
spraak van minister Vranckx over de 
opvoeding van de jeugd Hij vroeg de 
minister hoe hij aan de jeugd kon uit
leggen dat een Stijn Streuvela, een Fe
lix Timmermans en een Ernest Claes 
verdacht of vervolgd werden en dat 
haast alle zeventigers die voor de tv in 
de reeks « Ten huize van » verschijnen 
omdat ze iets merkwaardigs presteerden 
in hun leven last hebben gehad na de 
jongste oorlog Stonden al deze mensen 
aan de kant van de vijand tegen hun 
volk zoals de minister van mening is ? 
Leg het maar uit, zei de VU-sena to r , 
die het verder had over de kollektieve 
schuld Zo een politiek kollaborateur 
schuldig is aan de gaskamers, zo is de 
minister schuldig aan de atoombom en 
aan de moorden, plunderingen en ver
krachtingen van na de jongste oorlog. 
Zo het tweede niet juist is, is het eerste 
evenmin waar Het gaat niet op het na
zisme — terecht — onverdraagzaamheid 
en onmenselijkheid te verwijten en dan 
zelf onverdraagzaam en onmenselijk te 
blijven. 

De aandacht van de joernalisten ging 
ook naar de interpellatie van de P V V -
er Poma over de objektiviteit van radio 
en tv. Bij hem sloten zich de B S P - e r 
Calewaert en de VU.-er Jorissen aan. 
Minister van Mechelen hing de onschul
dige uit. 

voor donderdag stonden de Hoven 
van Beroep op de agenda Daarover vol
gende week. 
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BRUSSELSE TRAMS 

In de jongste zitting van de 
brusselse gemeenteraad werd 
geïnterpelleerd over de brus
selse trams. Vastgesteld werd 
dat de « ingenieuse » restruk-
turatie van de Brusselse Tram
wegen een reuzeflop is. De 
maatschappij maakt toch maar 
winst, maar ten koste van 
de verbruiker, die meer tijd 
verspeelt met op de brusselse 
tram te wachten dan ermee te 
rijden. De tienduizende pende
laars, aangewezen op openbaar 
vervoer, zullen deze vaststel
ling niet logenstraffen. We 
kunnen hun slechts de goede 
raad geven : neem liever een 
b^s. 

FEODAAL VLAANDEREN 

In zijn — vergeleken bij an
dere bladen zeer beknopt — 
verslag over de perskonferen-
tie van de Volksunie ter offi
ciële aankondiging van het par-
tijkongres had «De Standaard» 
het over het kongrestema : leef
bare gemeenten in een... fedo-
daal Vlaanderen. 

De voor de hand liggende 
verklaring is dat het ofwel om 
een verstrooide redakteur of 
een verstrooide zetter en kor-
rektor gaat, want het verschil 

tussen federaal en feodaal moe
ten ze toch op de Emiel Jacq-
mainlaan kennen. Tenware men 
in het huis zo doorgedrongen 
is van de er heersende feodale 
struktuur dat men dit feodalis
me overal ziet, zelfs daar waar 
de meest demokratische in
spraak een tweede natuur is. 

WILLEKEURIGE 
BENOEMINGEN 

Na heel wat geharrewar ging 
minister Major in het kader 
van de decentralizatie over tot 
personeelsbenoemingen in het 
Rijksfonds. Vanwege verschei
dene verenigingen (w.o. de 
Katolieke Vereniging voor Ge-
handikapten) was geëist dat 
deze benoemingen door exa-
m,enis zouden, voorafgegaan wor
den en ten tweede dat bij voor
rang gehandikapten zouden be
noemd worden. Het een noch 't 
andere is gebeurd. Minister Ma
jor heeft het zo geregeld dat 
hij kon benoerrten en bevorde
ren wie hij wilde. Waardevolle 
kandidaten met bekwaamheid 
en d i p 1 o m a's werden ge
woon over het hoofd gezien 
ten gunste van de politieke 
vriendjes. Ook werden zeer 
weinig gehandikapten aange
worven. Of met deze benoemin

gen de traagheid qua klasse
ringen weg werken, valt ten 
zeerste te betwijfelen. 

Dit precedent belooft tevens 
weinig goeds voor de kaderuit-
breidmg en de inrichting van 
provinciale bureaus van het 
Rijksfonds. « Demokraat » Ma-
jo(o)r staat immers borg voor 
personeelsuitbreiding in zuiver
ste kazernestijl. Voor het overi
ge zijn de B.S.P.-bonzen demo-
kraten, humanisten en gewon
nen voor de herwaardering van 
het openbaar en semi-openbaar 
ambt... 

GENERAL BISCUIT 

De tribulaties in verband met 
General Biscuit (waarvan het 
aandeel vóór het I.T.T.-bod een 
zware beursinzinking kende) 
zouden geen politiek vraagstuk 
zijn indien onze twee grote 
vakbonden geen voorkeur had
den, waarvan de ene naar de 
firma in kwestie uitgaat ter
wijl I.T.T. op een extra-goed 
blaadje van de andere vakbond 
staat. Het is niet moeilijk om 
raden wie dat zijn als we er 
aan toevoegen dat I.T.T al een 
paar ex-B.S.P.-bonzen met pu-
blic-relationsjobs heeft bedacht 
(Spaak en oud-goeverneur De 
Clerck). 

De regering die over een kre
dietaanvraag van de firma 
moet beslissen zal wel de sin-
dikale druk voelen, van vak
bonden die elk voor zich zijn 
« goede » (en uiteraard ook zijn 
«slechte») kapitalist als «klant» 
heeft. Het is toch maar een 
weet zouden we zeggen. 

VERDACHT, 
NIET VERDACHT 

De geruststellende verklaring 
van minister Lefèvre na de iet
wat alarmerende besluiten van 
een onderzoek van de europese 
kustwateren door het belgisch 
instituut voor natuurweten
schappelijk onderzoek en de in 
dezelfde lijn lopende verklarin
gen van een semi-officiële toe
ristische instantie hebben niet 
belet dat er nieuw alarm over 
onze Noordzee wordt geslagen. 

Het zee-preventorium te Den 
Haan moest bepaalde zeekuren 
afgelasten, terwijl op een kol-
loquium te Heist professor Polk 
van de Vrije Universiteit Brus
sel een nieuwe waarschuwing 
liet horen over de bevuiling 
van het zeewater en « de be
smetting van sommige vissen 
met voor de mens gevaarlijke 
giftstoffen ». 

C.V.P.-burgemeester-senator 
Piers van Oostende mag dan al 
een interpellatie over deze alar
merende verklaringen aankon
digen, het aantal gezaghebben
de stemmen die op maatregelen 
aandringen wordt te groot om 
te kunnen spreken van « over
drijvingen ». Het wordt tijd dat 
men er iets voor doet in plaats 
van alles te minimalizeren ! 

GESUKKEL 

Maandag had bij premier 
Eyskens een bijeenkomst plaats 
met de twee kultuurministers 
en de twee ministers voor ge
meenschapsbetrekkingen. Er 
werd twee uur aan een stuk ge
debatteerd over « objektieve 
kriteria voor de verdeling van 
de kultuurbegrotingen », zon
der rezultaat. Een eenvoudig en 
juist kriterium is nochtans de 
bevolkingsverhouding 60 - 40. 
Waarom kunnen onze fransta-
ligen dat niet aanvaarden ? En 
waarom kunnen de vlaamse 
kleurpolitici dat hun partij- en 
regeringsgenoten « van over de 
schreve » niet eens kordaat dui
delijk maken ? 

Daags nadien was het de 
beurt aan de zoveelste top met 
regering en de twee partijlei-

In het Antwerpse werd vorige zondag Willem De Meyer naar aanleiding van zijn zeventigste ver
jaardag gehuldigd, 's voormiddags met een dankmis en een ontvangst ten gemeentehuize van zijn 
woonplaats Borgerhout, 's namiddags met het optreden van elf vlaamse koren uit de vijj vlaamse 
provincies in de antwerpse stedelijke feestzaal. Het uitblijven van applaus toen feestredenaar mi
nister Tindemans het podium besteeg toonde te vens duidelijk, welk publiek deze overigens groot
se en hartelijke hulde bijwoonde. 
Op onze foto • de gevierde omringd door Valeer Portier, Karel Peeters, V.U.-provincieraadslid Wo-
gemans en Mon De Clopper. Aan de « Willem » wenst « WIJ » van harte nog vele jaren. 

dingen om uit het zoveelste 
slop van de grondwetsherzie
ning te geraken. Zo duurt de 
kommunautaire sukkelgang 
voort. De sukkelgang der blin
den, die eerder vroeg dan laat 
zoals bij Breugel in de sloot 
zullen terecht komen. We zul» 
len er warempel niet om we
nen. 

BELGISCHE 
BOOMPLANTING 

Bijna een maand na de 
vlaamse boomplantingsdag was-
het vorig week-end de beurt 
aan de «Belgen» om een boom
pje te planten. Prinses Paola 
was met de kinderen van de 
partij samen met de gebruike
lijke horde bewonderaars en 
persfotografen. 

Ook de stad Brussel plantte 
een boompje, maar dan een 
echt, degelijk « vaderlands » 
boompje, een veel beter dan 
het boompje dat de Vlamingen 
bij verbod van Cooremans en
kele weken geleden in « la ca-
pitale » niet mochten planten. 
Cooremans woonde de « plech
tigheid » bij doch zweeg in alle 
talen (hij kent er trouwens 
maar één) en maakte ook zijn 
handen niet vuil. 

En intussen moesten in het 
Brugse ettelijke natuurvrien
den en verenigingen ijlings bij 
Openbare Werken aandringen 
om de nodeloze slachtpartij on
der een stel nog steeds gezonde 
en kloeke bomen stop te zetten. 

We leven inderdaad in een 
gezegend land. Waar men ech
ter met de logika op velerlei 
gebied heel flink overhoop ligt. 

de nieuwe klasse 
Het is algemeen bekend dat wij in een tijd leven die 

verdraagzaam is als nooit tevoren. Wij genieten van open
heid en van dialoog op een wijze die vroeger zelfs in een 
droom niet mogelijk was. Daarom worden ook de knok
ploegen, met helmen en niet on-gewapend, steeds 
krachtdadiger om de onverdraagzamen de kop dicht te 
slaan. En niemand kan weigeren de aandacht en de be
langstelling te bewonderen waarmee niet alleen de tegen
sprekers, maar zelfs de tegenstanders tegenwoordig over
al beluisterd worden, telkens zij aan het woord komen. 

Bovendien is niet alleen onze zorg voor de waarheid 
groter dan ooit (eigenlijk hebben wij dié zorg pas ont
dekt !), maar we hebben zelfs een onfeilbare maatstaf 
gevonden waarmee de waarheid kan gemeten worden. 
Als twee mensen of twee groepen van mening verschillen 
is het immers voldoende te vragen, gewoon te « informe
ren » zoals men dat zeggen moét, wie de jongste is. Dan 
heeft men ook al het antwoord : de jongste heeft gelijk, 
zelfs al zou het verschil slechts maanden of dagen bedra
gen. 

Toen Milovan Djilas in 1957 zijn boek « The New 
Class » publiceerde en er daarna voor in de gevangenis 
terecht kwam, handelde hij alleen over dat gedeelte van 
de wereld dat zich officieel kommunistisch noemt, en 
dacht hij helemaal niet aan die andere ontwikkeling in 
het Westen. Trouwens onze nieuwe klasse schijnt in zijn 
wereld minder kans te krijgen dan waar ook. 

Maar het is wel zo dat waar een nieuwe klasse ont
staat ook een nieuwe klassestrijd begint. Zoals elk volk, 
min of meer bewust, zwak of intens, vreedzaam of ge
welddadig zijn bestaan verdedigt, zo streeft ook elke klas
se naar zelfbevestiging. Elke macht, hoe klein ook, en 
wellicht vooral de vrijwel machtelozen, trachten naar 
een grotere macht. 

De inleidende ironische bemerkingen hebben wellicht 
de indruk gewekt dat dit geschrijf tegen de jonge mensen 
is gericht. Dat is echter helemaal niet de bedoeling, want 
het gaat niet om wie jong is, maar om hen die het jong-
zijn vereren als het onaantastbare teken van waarheid 
en gerechtigheid. Het gaat om hen die zich in die zin 
« jong weten ». Het gaat ook niet om hen die het nieuwe 
willen omdat zij naar het betere verlangen (en dat het 
oude niet volmaakt is, hoeft men de oude Nemrod niet te 
vertellen !), maar om hen die het nieuwe verlangen zon
der zich zelfs maar de vraag te stellen of het ook goed 
i s ! 

De nieuwe klasse die we bedoelen is die groep van jon
ge of oudere, totaal onproduktieve mensen die van de 
rijkdom en de mogelijkheden van de konsumptiemaat-
schappij met gretige handen genieten, die zich als de ech
te en enige voorvechters van het menselijke verlangen 
maar rechtvaardigheid en geluk beschouwen, die menen 
voor alle mogelijke vragen te weten waar ten minste het 
begin van het antwoord ligt, die onverstoorbaar zetelen 
als rechters over alle anderen in heden en verleden (als 
ze daar ooit iets over horen) en als de echte leiders naar 
de enig mogelijke toekomst optreden. De nieuwe klasse 
bestaat. Ten minste in het Westen. Zij heeft geen sociaal-
ekonomisch karakter, wel oorzaken van die aard, zij is 
geen generatieverschijnsel, wel een kultus. Zij is vooral 
iets psichologisch. Zou een tijd van ernstig werken hen 
niet wat realistischer, wat redelijker en wat gematigder 
kunnen maken ? 

NEMROD. 



E.E.G.-TAAL 

Er zijn in België nog altijd 
heel wat politiekers die menen 
dat taal en ekonomie niets met 
elkaar te maken hebben. Regel
matig moeten we horen dat de 
voornaamste reden om "gedaan 
te maken" met de gemeen
schapsproblemen is dat men 
daarna de "eigenlijke, de échte 
problemen" moet aanpakken. 
Hoe nauw echter taal en eko
nomie verbonden zijn blijkt 
toch nog maar eens uit een ar
tikel in de londense "Financial 
Times" waar gewoonweg wordt 
voorgesteld om van het taal
gebruik in de E.E.G. een lok
middel te maken voor Frank
rijk. Deze krant stelt namelijk 
voor dat Engeland als gebaar 
van welwillendheid zou voor
stellen, van het Frans de enige 
E.E.G.-taal te maken bij zijn 
toetreding tot deze gemeen
schap. De kulturele ijdelheid 
van Frankrijk zou hierdoor 
natuurlijk gevleid worden, 
maar zoveel weten de Britten 
dan toch al over het kontinent 
dat zij verwachten dat er van
wege de Vlamingen tegenstand 
zal zijn. Terecht trouwens. 
Want hoe belangrijk ekonomie 
ook is, wij weten nog dat de 
gehele mens, dat het gehele 
volksleven nog veel meer is. 
Nog belangrijker is. 

NIEUWE NAMEN 

« Le Soir » betreurt dat door 
de fuzie van de gemeenten St. 
Pieterskapelle en Mannekens-
vere met Slijpe en Schore « de
ze roemrijke namen uit 1914-
18 » zullen verdwijnen, ten 
voordele van de benaming 
Spermalie « die aan de over
grote meerderheid van onze 
landgenoten volkomen onbe
kend is in tegenstelling met de 
oude, glorierijke namen ». 

Dat Spermalie aan de Soir-le-
zers niet bekend is nemen we 
grif aan. Maar dat is — geluk
kig — niet « de overgrote meer
derheid van onze landgeno
ten ». Overigens zijn het toch 
maar namen, waarde Soir, 
waarheen uw adepten en gees
tesverwanten alle vlaamsbe-
wusten terug wensen (Keer te
rug naar uw dorp). Of de ge
meenten in kwestie tijdens de 
eerste wereldoorlog zo gediend 
waren met de roem valt trou
wens ten zeerste te betwijfelen. 

Waarmee bemoeit deze F.D.F.» 
krant zich trouwens ? 

PARITET TE BRUSSEL 

De stad Brussel heeft een 
nieuwe, eentalig franse stads
ontvanger benoemd, terwijl er 
sprake is van de benoeming 
van een franstalig stadsdirek-
teur. Daardoor zou de taaiver
houding in de hoofdstedelijke 
ambtenarij van afdelingshoofd 
af op zes nederlandstaligen te
genover tien maal meer of zes
tig franstaligen neerkomen. 
Volgens de hertoginnedalse wet 
van 1963 moest vanaf afdelings
hoofd te Brussel tegen 1973 de 
pariteit bekomen worden. Ze
ven jaar zijn voorbijgegaan, de 
pariteit is verder dan ooit ver
wijderd. De « overwinningen » 
van Hertoginnedal, waarover 
de Vlaamse C.V.P. het had, zijn 
zovele nederlagen gebleken, die 
dreigen bestendigd te worden 
door een nieuwe koehandel 
rond Brussel, waartoe de C.V.P. 
eens te meer blijkt bereid te 
zijn, mitsgaders nog blauwe en 
rode « leeuwen » allerhande. 

Hoe zit dat overigens met de 
franstalige direkteur voor liet 
gemeentelijk onderwijs te 
Brussel, wiens benoeming her
haaldelijk werd gewraakt en 
geschorst en even herhaalde
lijk door Cooremans en kriste-
lijke konsoorten werd getrot
seerd en omzeild ? 

NEEN AAN EYSKENS 

De bijeenkomst van het poli
tiek kader van de Vlaamse 
Volksbeweging heeft vorige za
terdag te Brussel de eerste kri
tiek van de V.V.B, op de rege
ringsvoorstellen inzake staats
hervorming bevestigd. De voor
stellen bevatten wel een aantal 
beginselen die de autonomie 
van de twee g:emeenschappen 
erkennen doch deze beginselen 
wqrden ni^t konsekwent door
getrokken. Sommige voorstel
len die wel een konkrete vorm 
aannemen zijn ofwel onvolle
dig ofwel gevaarlijk. De V.V.B, 
maakt vooral bezwaar tegen 
het toekennen van diezelfde be-
voegdheden als aan de vlaamse 
en Waalse ekonomische gewes
ten aan het brusselse gewest, 
tegen het niet invoeren van ge
scheiden bevolkingsregisters te 
Brussel en het uitstellen van 
de pariteit in de hoofdstedelij-

Te Leuven herdachten de socialisten zaterdag de zes arheiders die op 19 april 1902 door de burger' 
wacht werden neergeschoten tijdens een betoging voor het algemeen stemrecht. Minister van Jus
titie Vranckx voerde op deze herdenkingsplechtigheid het woord. Uiteraard sprak hij niet over de 
neergeschotenen van Zwartberg (onder een socialistische minister van Justitie) noch over de be
knotting van het algemeen stemrecht (grendels in de grondwet en op de vlaamse meerderheid, 

mede door de huidige socialisten voorgestaan). 

ke bestuursorganen, de pariteit 
in de regering vóór volwaardi
ge kulturele autonomie, tegen 
de grendels, dubbele en bijzon
dere meerderheden. 

Voor een demokratische 
staatshervorming kondigt de 
V.V.B, trouwens op 29 novem
ber te Antwerpen een betoging 
aan... 

GEEN FACILITEITEN 

Het Rassemblement Wallon 
eiste vorig weekend de afschaf
fing van de faciliteiten in 
Moeskroen-Komen, gewest dat 
in 1963 van West-Vlaanderen 
naar Henegouwen en dus van 
Vlaanderen naar Wallonië werd 
overgeheveld, 

In tegenstelling met de zes 
brusselse randgemeenten en de 
Voerstreek (zgn. « tegenpresta
tie » van Waalse zijde voor Je 
aanhechting van Komen-Moes-
kroen) is er van faciliteiten 
voor de Vlamingen in Komen-
Moeskroen praktisch geen spra

ke geweest. In feite eist het 
R.W. de afschaffing van iets 
dat nooit werd toegepast. Dank 
zij de godvergeten tamheid en 
lamheid der kleurpartij-Vla-
mingen op Hertoginnedal en 
daarna. Wat de franstaligen en 
Walen toelaat telkens opnieuw 
met de regelmaat van een klok 
nieuwe eisen te stellen, terwijl 
ze de door hen «plechtige aan
gegane verbintenissen » feeste
lijk aan hun laarzen lappen, in 
het Brusselse, in Komen-Moes-
kroen en in de Vp^^eek. 

BELGISCHE FEDERALE 
REREPUBLIEK 

Er blijkt een « belgische re
gering in ballingschap» te New 
York te bestaan, voorgezeten 
door een zekere Jean Toche 
« prezident van de republiek 
van de federale socialistische 
staten van België ». In een ge
stencilde engelstalige brochure 
worden de redenen uiteengezet 

waarom er een belgische rege-
ring-in-ballinschap in de Vere
nigde Staten werd opgericht : 
om de strijd tegen het frans 
kolonialisme en kapitalisme te 
kunnen voeren. 

Deze « regering » dateert al 
van mei 1969. Belang hoeft men 
er uiteraard niet aan te hech
ten, ware het niet, dat de bel
gische gemeenschapsvraagstuk
ken tamelijk objektief in deze 
brochure worden ontleed en 
dat de vlaamse zienswijze be
trekkelijk goed aan haar trek
ken komt. Hoe relatief dit alles i 
ook moge zijn de brochure in 
kwestie is dan toch ergens een 
kleine bijdrage voor een bete
re voorlichting over België in 
het buitenland, officiële voor
lichting die van vlaams stand
punt uit alles te wensen over
laat en die hier uit een zonder
linge en onverwachte hoek een 
zekere korrektie verkrijgt, 
naast overdrijvingen die we 
vanzelfsprekend voor rekening 
van « prezident » Toche laten. „ 

wij in nedcriand wij in nederland wij in nederland wij in nedcrfand wij in nederland wij in nederland wij in nederfand 

(jeeveedee) Het verschijnsel van de koncentratie 
(tuzies, redaktionele samenwerking, technisch sa
mengaan, enz.) in de dagbladwereld blijft ook in 
Nederland de aandacht trekken, en zo pas zijn op 
dit terrein weer enkele markante dingen bekend 
geraakt. Het meest de aandacht trok de afgelopen 
week het nieuws dat twee aloude kranten, de 
« Nieuwe Rotterdamse Courant » (127ste jaargang) 
en het in Amsterdam verschijnende « Algemeen 
Handelsblad » (143ste jaargang) een totale redak
tionele fuzie zullen aangaan. De twee dagbladen — 
van liberalen huize — zullen op 1 september a.s. 
ophouden te bestaan en in de plaats daarvan zal 
een nieuwe krant uitkomen met een op dit moment 
nog niet bekende naam. Dat moet dan een krant 
woroen in de trant van « Le Monde » of de « Neue 
/lurcher Zeitung », twee gerenommeerde kwali-
tertsbladen in West-Europa. 

Het zou overdreven zijn om te verklaren dat dit 
tuzie-nieuws als een bom is ingeslagen. De twee 
kranten werken namelijk al enige jaren samen. 
Under de druk van de konkurrentie der neder-
landse ochtendbladen '(« De Telegraaf », de « Volks
krant », het « Algemeen Dagblad » en « Trouw »), 
wat samenhangt met het verschijnsel dat sinds de 
oorlog de Nederlanders de voorkeur geven aan 
een « krant bij het ontbijt », en in de kompetitie 
met de talrijke sterk gegroeide provinciale bladen. 
IQIK!^ '^ °^ beide liberale (avond-)bladen reeds in 
laöö tot oprichting van de « Nederlandse Dagblad
unie ». In deze maatschappij ging het aanvankehjk 
nog slechts om samenwerking op het gebied van 
abonnementen-werving en publiciteit, maar allengs 
gmgen ook de redakties bepaalde rubrieken samen 
verzorgen. Zo treft men al geruime tijd in het rot-
terdamse blad (dat al generaties lang de N.R.C, 
wordt genoemd) dezelfde parlementaire beschou
wingen aan als in het « Algemeen Handelsblad ». 
tt.ort geleden werd ook bekend dat het zaterdagse 
DIJ blad van de twee kranten gekombineerd zou 
worden tot een uitgave, een plan dat nog niet is 
uitgevoerd maar dat tans ook van minder belang is 

omdat over vier maanden de komplete fuzie toch 
een feit zal zijn en daarmee ook nog maar één bij
blad behoeft te verschijnen. 

De N.R.C. heeft een kleine zestigduizend abon
nees en het « Algemeen Handelsblad » enige dui
zenden meer. Men rekent erop straks voor de nieu
we krant honderdduizend abonnees te kunnen in
schrijven. Ook dan nog wordt de kombinatie over
troefd door de « Volkskrant » die royaal boven de 
200.000 abonnees zit, door het « Vrije Volk » (de 
vroegere socialistische partijkrant) met 250.000 
abonnees en uiteraard door de « Telegraaf » die sa
men met haar avondblad «Het Nieuws van de Dag» 
een oplage haalt van meer dan een half miljoen. 

Het pikante aan het hele geval is dat de hierbo
ven genoemde « Nederlandse Dagblad-Unie » sa
menwerkt met het Telegraaf-concern in de N.V. 
Unitel. Deze samenwerking is tot nu toe louter van 
technisch-kommerciële aard, maar al meer dan eens 
is op de redakties van de « Nieuwe Rotterdamse 
Courant » en het « Algemeen Handelsblad » de 
vrees uitgesproken dat het nog eens tot een redak-
tioneel samengaan zou komen. Dit gevaar lijkt tans 
afgewend omdat een nederlandse « Le Monde » 
toch wel 'n totaal andere krant zou zijn dan een op 
populariteit en sensatie gerichte « Telegraaf ». Bo
vendien geeft de N.R.C, zélf een meer « volkser » 
ochtendblad uit, het « Algemeen Dagblad » dat ook 
al boven de tweehonderdduizend abonnees zit. Eer
der zou er een fuzie tussen de « Telegraaf » en het 
« Algemeen Dagblad » in het vet zitten. In dat ge
val zou de Unitel de gezinnen die 's morgens vroeg 
de krant in huis willen hebben, kunnen bedienen 
met een populaire, vlot geschreven uitgave, terwijl 
de meer bezadigden zich 's avonds zouden kunnen 
verdiepen in het nieuwe op stapel staande dagblad. 

Een soortgelijke ontwikkeling is zich aan het 
voortdoen aan het front van wat men hier de linkse 
pers noemt. (Het woord « links » is echt wel met 
een korreltje zout te nemen !). De « Volkskrant », 
vroeger geheten « Katoliek dagblad voor Neder
land », ging enkele jaren geleden een werkgemeen

schap aan met het « Parool » (220.000 abonnees; m 
de n.v. « Perskombinatie ». Van enige redaktionele 
samenwerking is in dit geval geen sprake : tech
nisch en administratief is wél een totale integratie 
tot stand gebracht. Momenteel echter wordt naar
stig onderhandeld tussen de « Perskombinatie » en 
het « Vrije Volk » om eveneens tot een nauwe sa
menwerking te komen. Enkele maanden geleden 
schreven wij in deze nederlandse korrespondentie 
voor « Wij » over het verdwijnen van het « Vrije 
Volk » uit Amsterdam. Deze krant zocht toen haar 
heil in Rotterdam waar ze aanzienlijk meer abon
nees telt. De stap van de hoofdstad naar de Maas
stad blijkt slechts een tussenfaze te zijn geweest, 
want het ligt nu ernstig in de bedoeling dat het 
« Vrije Volk » wordt opgenomen in de « Perskom
binatie ». Eenmaal deze verbinding tot stand ge
bracht, kan de « Volkskrant » fungeren als de och
tendkrant van de onderneming, en kunnen het 
« Parool » en het « Vrije Volk » samen, al dan niet 
onder een nieuwe naam, tegen de avond uitkomen. 

Er zijn dus aanmerkelijke verschuivingen aan de 
gang op de nederlandse dagbladenmarkt. Wie het 
met al die vérstrekkende plannen niet altijd eens 
zijn, dat zijn de redakteuren van de bestaande 
kranten. Het gaat per saldo om hun artikelen en 
ideeën, en het stuit nogal eens tegen de borst dat 
over hun hoofden heen beslissingen worden geno
men die rechtstreeks hun werk kunnen beïnvloe
den. (Ook al zijn zulke beslissingen in deze tijd 
ekonomisch gezien onvermijdelijk en noodzake
lijk). De redaktie van de « Volkskrant » heeft dan 
ook de afgelopen week fel verzet aangetekend te
gen de handelwijze van haar direktie die maatre
gelen had genomen om binnen het verband van de 
« Perskombinatie » het kontakt met het Parool 
nauwer te maken. Tot de hoogste baas van de kom
binatie, de voorzitter van het Nederlands Katoliek 
Vakverbond, Jan Mertens, moest eraan te pas ko
men om te trachten de gemoederen te kalmeren 
Het is voorlopig gelukt, maar men blijft met arg
waan de ontwikkeling volgen. 
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NAUWELIJKS EEN DAG SCHEIDT ONS VAN HET TWAALFDE PARTIJKON-
GRES VAN DE VOLKSUNIE, MORGEN ZONDAG 26 APRIL IN HET KON-
GRESSENPALEIS TE BRUSSEL, WAARVAN DE VOOR DIT KONGRES GEHUUR
DE ZALEN NAAR WE HOPEN TE KLEIN ZULLEN ZIJN OM ALLE DEELNEMERS 
EN BELANGSTELLENDEN TE BEVATTEN. 

DIT KONGRES WERD ZEER GRONDIG VOORBEREID. VORIGE MAANDAG 
HIELD DE VOLKSUNIE EEN DRUK BIJGEWOONDE PERSKONFERENTIE TE 
BRUSSEL, WAAROP DEZE VOORBEREIDING WERD GESCHETST, OPZET EN 
INHOUD WERDEN TOEGELICHT EVENALS DE WERKWIJZE. DE JOERNALIS-
TEN ONTVINGEN TEVENS DE TEKST VAN DE ONTWERPBESLUITEN EN 
AMENDEMENTEN : OPEN, EERLIJKE EN VOLLEDIGE INFORMATIE, ZOALS 
DE VOORBEREIDING BINNEN HET KADER VAN DE PARTJ ZEER DUIDELIJK 
EN ZELFS NADRUKKELIJK DE INSPRAAK VAN DE BAZIS LIET GELDEN. 

UIT DE BELANGSTELLING VAN DE PERS EN DE NADIEN MIN OF MEER 
BONDIGE SAMENVATTINGEN VERSCHENEN IN DE NEDERLANDS- FRANS
TALIGE PERS (IN SOMMIGE FRANSTALIGE BLADEN ZELFS UITVOERIGER 
DAN IN EEN PAAR NEDERLANDSTALIGE) IS GEBLEKEN DAT DE NIET-
VOLKSUNIEWERELD ONZE PARTIJKONGRESSEN EN MANIFESTATIES NIET 
LANGER NEGEERT OF MINIMALIZEERT ZOALS DIT VOOR ENKELE JAREN 
NOG GEBEURDE. DIT IS SIMPTOMATISCH VOOR DE PLAATS DIE DE VOLKS
UNIE IN DE POLITIEKE STRUKTUUR VAN ONS LAND HEEFT INGENOMEN 
EN IS EEN PRIKKEL UIT EEN ONVERDACHTE HOEK OM DIT KONGRES ZO 
TALRIJK MOGELIJK BIJ TE WONEN. EEN ONVERDACHTE AANSPORING. 

voor een leefbare gemeente 
in een federaal Vlaanderen 

VOLKSUNIEKONGRES 26.4.1970 

TWAALFDE PARTIJKONGRES 

Het twaalfde partijkonfires is gewijd aan het te-
ma : « leefbare Remeenten in een federaal Vlaan
deren ». 

De Volksunie wil hiermede duidelijk aantonen 
he t grote belang dat zij hecht aan een gezond en 
modern gemeentebeleid als onderdeel van het al-
Kemeen beleid in de federale vlaamse gemeenschap 
van morgen. 

Tevens wil de Volksunie met dit Kongres eens 
te meer het bewijs leveren dat zij in een federale 
staat een volwaardige-beleidspartij is en dit niet 
alleen op nationaal maar ook op lokaal vlak. 

Aldus sluit dit kongres nauw aan bij het vorige 
partijkongres van 1969 waarop onder het motto : 
« gelijkheid en vrijheid in een leefbare wereld » 
een ruim algemeen beleidsprogramma werd uitge
werkt vanuit een moderne maatschappijopvatting. 

ZEVEN WERKINGSGEBIEDEN 

Het gemeentelijk beleid werd in de ontworpen 
besluiten onderverdeeld in zeven werkingsgebie-
dcn. 

In de eerste plaats 'wordt het probleem behan
deld van de zin en de waarde van de gemeenteliike 
autonomie en de gevolgen die hieruit afgeleid moe
ten worden in verband met fuzies van gemeenten, 
interkommunale samenwerking en agglomeratie
vorming. 

Ten tweede wordt de gemeente bestuurd als 
publiekrechtelijk orgaan, met onder meer, een 
vof)rsteI tot het invoeren van de evenredige ver
tegenwoordiging in de schepenkolleges. Verder 
worden hierbij de vprhT5uding tot de centrale over
heid, de gemeentelijke financiën enz. behandeld. 

In een deide hoofdstuk wordt grote aandacht be
steed aan het zo dringende vraagstuk van de 
ruimtelijke ordening. Hierin worden maatregelen 
voorgesteld in verband met plannen van aanleg, 
stedobouwkundige voorschriften, een doeltreffend 
grondbeleid (mobilizcring van overheidsgronden, 
het aanleggen van grondrezerves, het invoeren van 
een recht van verkoop voor de overheid en het 
neutralizeren van misbruiken inzake verkavelings
vergunningen ) en het vrijwaren van een mens
waardig leefmilieu. 

Het vierde hoofdstuk handelt over de ekonomi-
sche taken van het gemeentebestuur. Het inscha
kelen van het gemeenteliik beleid in de regionale 
jndustrializering. dè landbouwsanering en de ge
volgen hiervan voor de onderwijsinfrastruktuur 
komen hier m de eerste plaats ter sprake. 

Tenslotte wordt in een zevende hoofdstuk gewe
zen op de rol die de gemeentbesturen kunnen spe
len in de bewustwording van de vlaamse mensen 
als leden van een nationale gemeeschap. 

Met deze ontwerpbesluiten wordt een breed pro
gramma ge.schetst voor een modern gemeentebe
leid, dat geen aanspraak maakt op volledigheid 
noch pcrfcktie. maar dat alleszins wijst op de dui
delijke wil van de Volksunie op alle niveaus van 
het gemeenschapsbeleid op te treden als een ver
antwoord en betrouwbaar alternatief. 

In hoofdstuk vijf worden voorstelllen geformu
leerd om op gemeentelijk vlak de klassieke «ondei'-
standsplicht» om te bouwen tot een globale taak 
van maatschappelijke zorg in de breedste zin. De 
aandacht gaat hierbij in de eerste plaats naar de 
zwakkeren, de kwetsbaren, behoeftigen. gehandi-

voor 
een 
leefbare 
pemeenie 
in 

federaal 
Vlaanderen 
kapten en bejaarden. Verbetering van de informa
tie, preventief optreden en begeleiding door een 
gemeentelijke dienst voor sociaal dienstbetoon 
wordt beschouwd als een middel om de verouderde 
post-factum onderstand met al zijn nadelen te be
perken. Bij deze maatschappelijke zorg worden 
ook het gezinsbeleid, de hui.svesting en nogmaals 
de kindcrproblemen behandeld. 

Het kulturele leven, onderwijs en menselijk kon-
takt worden in het zesde hoofdstuk behandeld. 
Hierbij wordt de nadruk gelegd op de eerbied voor 
de pluralistische samenstelling van de bevolking 
(vaiorizatie van de gemeenteschool en ombouw tot 
pluralistische gemeenschapsscholen), op de nood
zaak kuituur in een uitgesproken sociale dimensie 
te plaatsen en op het gevaar voor het « verambte-
lijken » van de kultuurzorg. Jeugdwerk, rekreatie 
en sport komen hierbij eveneens ter sprake even
als de godsdienstbeleving. 

GRONDIGE EN LANGDURIGE 
VOORBEREIDING 

Op voorstel van het Part i jbestuur besliste de 
Part i jraad reeds in de zomer 1969 een globaal pro
gramma voor gemeentebeleid uit te werken en aan 
de goedkeuring van een algemeen partijkongres t e 
onderwerpen. 

De voorbereiding van dit programma werd gron* 

dig aangepakt. De parti jraad duidde volksverte
genwoordiger J o Belmans aan als kongresvoorzit-
ter , onder zijn leiding ontwierp een uitgebreide 
kongreskommissie, samengesteld uit politici en des
kundigen een programmaschema. 

Aan de hand van prae-adviezen werden de onder
delen van- dit schema besproken en werden ont
werpbesluiten geformuleerd. 

INSPRAAK VAN DE BAZIS 

Deze cmtwerpen werden in januari 1970 aan al
le lokale afdelingen overgemaakt met opdracht 
vanwege het parti jbestuur er een bespreking aan 
te wijden en eventuele voorstellen tot amendering 
aan hun arrondissementele besturen te zenden. 

In februari vergaderen in alle arrondisseme^nten 
speciale arrondissementsraden samengesteld uit de 
afgevaardigden van alle afdelingen en kregen de be
voegdheid amendementen te formuleren en door 
te zenden naar het partijbe.stuur. dat deze amen
dementen voor advies aan de kongreskommissie 
overmaakte. 

MINI-KONGRES IN M A T Ï A T O N Z I T T I N G 

In de maand maart werd dan de part i j raad sa
mengeroepen, aangevuld met alle bestuursleden 
van de arrondissementen om een eerste bespreking 
te wijden aan de ingediende amendementen. Dat 
de bazis van de parij de ontwerpbesluiten grondiiï 
onder de loupe had genomen blijkt wel uit het 
feit dat meer dan zestig bladzijden amendementen 
voor de kongreskommissie van advies werden voor
zien en door de uitgebreide par türaad behandeld. 

Volgens de vastgestelde procedure werden de 
ontwerpbesluiten of de voorgestelde amendemen
ten in eerste lezing aangenomen of verworpen. 
Telkens de afgevaardigden van minstens zes arron
dissementen bezwaar maakten tegen de voorlopige 
aanvaarding of de verwerping word het desbetref
fend punt voor definitieve beslissing verwezen 
naar het kongres 

TWEEDE LEZING IN GLOBALE STEMMING 

Het kongres zal zich dus bij wijze van globale 
stemming per hoofdstuk uitspreken over de beslui
ten en de amendementen die in eerste lezing wer
den aangenomen en bij wijze van bijzondere stem
ming over de besluiten en amendementen die m 
eerste lezing werden voorbehouden. 

Het aantal stemmen op het kongres is evenredig 
aan het aantal leden per afdeling er de besilissm-
gen worden genomen bij gewone meerderheid der 
aanwezige stemgerechtigde leden. 

STELSELMATIGE PROGRAMMA-UITBOUW 

Men mag dus wel zeggen dat de Volksunie sislo-
matisch haar algemeen politiek programma verder 
uitbouwt en hierbij de demokraüsche inspraak van 
haar bazis sterk stimuleert. . 

Met het oog hierop werden tijdens het i^^tsn 
jaar t rouwens in de vijf vlaamse provincies druK 
bijgewoonde kaderdagen en vormingsciklussen gs-
organizeerd, gewijd aan de problemen van het fi^' 
meentelijk beleid. 
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VOLKSUNIEKONGRES 26,4.1970 

PROGRAMMA 
— 10 u. opening : Toespraak van volksvertegenwoordi

ger M. Coppieters « Voor een nieuw gemeentebeleid » 

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

menten-stemmingen 

— 12 u. 45 : pauze 

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

jeugdspreker 

— 15 u. Projektie van de f i lm « Mooi Vlaanderen ? » 

- 15 u. 30 : Toespraak van de algemene voorzitter Frans 

van der Eist « De Volksunie en de politieke aktualiteit » 

- 16 iT. 30 : Slotwoord van de kongresvoorzitter volks

vertegenwoordiger Jo Belmans. 

Er is mogelijkheid tot middagmaal In de Galerij Raven-

stein en in het Centraal Station (v lakb i j ) . 

AI 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 staalfabrikanten in België (die 
ook mede-eigenaars zijn van de 
Kempense Steenkolenmijnen ) heb
ben sedert enkele jaren (1966) de 
stelling gevestigd dat de belgische 
staalindustrie haar behoeften aan 
cokeskolen moet kunnen dekken 
tegen de wereldmarktprijs en dat 
de wereldmarktprijs de amerikaan
se prijs is. 

Toen in '69 de amerikaanse prijzen 
te fel gingen oplopen ging men de 
prijzen van de poolse kolen betrek
ken in de bepaling van de prijs van 
de kempische cokeskolen... 
We geven hieronder informatie over 
de amerikaanse kolenmarkt. 

SITUATIE IN DE AMERIKAANSE 

KOLENNIJVERHEID 

Cobechar publiceert in zijn persbericht 
van 9 april een artikel uit 
« The Wall street Journal » over de 
huidii?e toestand van de amerikaanse 
steenkolennijverheid, dat we 
hieronder samenvatten. 
De huidige betwiste voorspoed van de 
amerikaanse kolennljverheid wordt 
afgeremd door de afwezigheid van een 
produktiebeleid, door de 
arbeidsproblematiek (tekort aan 
mijnwerkers-stakingen), en door de 
organizatie in het vervoerwezen. ' 

KC ïilCiTEIT 

"*Mcn vreest aat aeze toestafid de ' "̂  
elektncitei tsbevoorradmg zal in gevaar 
brengen. De overschakelmg op 
atoomenergie verloopt lang niet zo 
snel als voorzien zodat de 
jarenlange vertraagde kolenproduktie 
tans niet meer voldoet aan de 
gestegen vraag Het 
elektriciteitsverbruik steeg sneller dan 
verwacht en bovendien hebben derde 
landen -jrote hoeveelheden 
amerikaanse kolen afgekocht. 
De amerikaanse produktie bleef + 55u 
miljoen ton bedragen in de jongste 
jaren terwijl het verbruik steeg 
van 530 naar ü60 miljoon ton. Men 
teert dus op de stocks. De . . . 
rezerve-voorraden bij de maatschappi] 
« Tennessee Valley Authority », 
de grootste kolenafnemer daalden van 
8 miljoen ton 2.R miljoen ton, 
waarvan de helft verdeeld is 
onder de twee voornaamste centrales, 
zodat de negen andere slechts over een 

rezerve van 1 of 2 weken beschikken. 
Deze schaarste zal nog verergeren. 
Op 1 april 1970 trad een 
nieuwe drakonische reglementering 
op de veiligheid en de hygiëne in de 
mijnen in voege, waarvan men 
verwacht dat ze de produktie 
zal remmen en de kleine marginale 
miinen tot sluiting zal dwingen. 
De vrees voor de gevolgen van de 
kolenschaarste heeft de « Armco Steel 
Corporation » ertoe bewogen 
te suggereren de steenkolenuitvoer te 
beperken. 

KOLEN EN STAAL 

Voor de amerikaanse nijverheid is de 
toestand ingevolge de kolenschaarste 
nog pijnlijker. Zij beschikken 
nog over een rezerve van 19 dagen, 
waar deze in 1968 49 dagen bedroeg en 
liefst 60 dagen zou behoren 
te bedragen. 
De steenkolenverbruikers zullen 
niet ontsnappen aan een 
verdere prijsverhoging. De 
steenkolenmijnen zagen hun 
kostprijzen zwaar verhogen door de 
verhoging der loonlasten der 
uitrustingskosten Volcens de voorzitter 
der « Occidental Petroleum 
Corporation » verhoogden de priizen 
reeds in 1969 met 10 t.h. en in 1970 
— vanaf 1 april, datum van de nieuwe 
wet — zullen ze nog met 15 a 20 t.h. 
stijgen. 

OORZAKEN VAN DE SCHAARSTE 

Behalve het feit dat talrijke stakingen 
d^, produktie deden dalen dient de 
schaarste vooral verklaard 
door de gestegen vraag bij een 
vertraagd aanboc" De vooruitzichten 
op een spoedige overschakeling naar de 
atoomenergie deden vele 
kolenproducenten voorbarig 
besluiten geen nieuwe mijnen te 
openen. 
De installatie van een nukleaire 
centrale vergt zeven jaar in plaats van 
twee zoals aanvankelijk voorzien. 
De kostprijzen ervan stegen 
pijlsnel en er groeide verzet tegen de 
bouw op vele plaatsen wegens de 
gevaren eraan verbonden van 
luchtbesmetting. 
Een gevolg hiervan is de terugkeer van 
de elektriciteitscentrales naar de 
steenkolen. Doch het in explotatie en 
op rendement brengen van een nieuwe 
mijn vergt twee tot vier jaar. 
Tot overmaat van r amp kochten 
de Japanse staalfabrikanten meer en 
meer amerikaanse kolen op. 
Op korte termijn is dus geen herstel 
van het evenwicht tussen vraag en 
aanbod te verwachten. Een belangrijke 
staalproducent die een tekort 
van 20 t.h. kolen voorziet, overweegt 
de kolenmijnen die haar 
toebehoren 's zaterdags uit te baten 
en de werknemers te betalen 
on bazi« van het overuren-tarief. 
Een ander prohlpem waarmee 
de kolenro^^auLenten worstelen is 
dit van het vervoer. Ër is een tekort aan 
wagons en kolenhavens slagen 
er niet in ze te volgen met het lossen 
der kolen. Aldus wachtten op 
22 februari jl. in de havens van 
Norfolk en Hamnton Roads 19.000 
wagons op lossing : 8521 andere waren 
onderweg. De lossingskapiciteit 
per dag bedraafft evenwel slechts 2000 
wagons. 
Wii publiceren dit artikel samengevat 
ter attentie van al diegenen die de 
ekonomische overtolligheid van de 
kempische steenkolen als een 
avioma stellen. 
Als men weet dat Duitsland met 
derelfde problemen worstelt dan krijgt 
dit artikel nog een groter betekenis. 
Wij besluiten daaruit : niet dat 
de kempische mijnen op een 
lange termijn leefbaar 7Ullen blijken te 
zijn maar wij wagen er ons zeker 
niet aan het teffendeel voorop te 
stellen. 
De verantwoordelijken van het 
energiebeleid in ons land moeten 
hoogdringend hun Vr^nsekwenties 
t rekken uit de situatie, 

J . OLAERTS 
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de wereld 
OM MEER DAN ÈÈN REDEN VALT 

DE UITROEIING VAN DE FAUNA IN 
DE WERELD TE BETREUREN. DE 
SENTIMENTELE EN MORELE REDE
NEN ZIJN NIET DE ENIGE DIE HET 
PROTEST INSPIREREN TEGEN DE 
VAAK STELSELMATIGE UITROEI
ING VAN TAL VAN DIERENSOOR
TEN. HET EXTREME VOORBEELD 
IS DAT NATUURLIJK VAN DE MO
DERNE SAFARI - JAGER, DIE PER 
VLIEGTUIG NAAR AFRIKA TREKT, 
DAAR ZIJN UITRUSTING IN ONT
VANGST NEEMT EN PER HELIKOP
TER GEBRACHT WORDT NAAR DE 
PLAATS WAAR ETTELIJKE OLI
FANTEN ALS HET WARE GEREED 
STAAN OM DOOR DE HEER SAFARI
JAGER MET EEN «WELGEMIKT 

SCHOT» (UIT DE LOOP VAN EEN 
MET KIJKER UITGERUST GEWEER) 
NEERGELEGD TE WORDEN. DAT 
NIET ALLE SAFARI'S ZO VERLOPEN 
WETEN WE OOK, MAAR DAT ER 
HEEL WAT DIEREN OP DIE MA
NIER GEDOOD WORDEN IS ZEKER. 
SAFARI BEHOORT NU EENMAAL 
TOT DE «STANDING» VAN EEN BE
PAALDE SUPERKLASSE UIT DE IN
DUSTRIELANDEN, DIE ZICH OVERI
GENS WEINIG BEKREUNT OM DE AL 
DAN NIET AANWEZIGHEID VAN 
EEN BEPAALDE «JAGERSROMAN-
TIEK», DIE HEN VEEL MINDER IN
TERESSEERT DAN HET KOMFORT, 
WAARMEE DEZE RIJKEMANSSAFA-
RI MOET GEPAARD GAAN. 

GEEN PLAATS 
VOOR HEN 

U herinnert zich zeker wel de schrij
nende film «Kein Platz für wilde Tie-
re», waarin de uitroeiing van het groot 
wild in pakkende beelden ons, toeschou
wers, als het ware overspoelt. Er is al 
meer dan één pakkende dokumentaire 
over dit onderwerp op het scherm ver
schenen, maar er wordt weinig of niets 
ondernomen om aan deze vernietiging 
paal en perk te stellen. 

Nochtans is dit nodig, ook al kan men 
begrip opbrengen voor bepaalde afri-
kaanse staten, die omwille van de voed-
selbevoorrading van hun bevolking re
gelmatig jachtpartijen op groot wild 
toelaten, omdat er anders niets te eten 
valt. Wat een enorm verschil echter met 
de vele schoten, die alleen omwille 
van de «sensatie» en de «standing» ge-
Jost worden 

Behalve de morele gronden zijr. er de 
wetenschappelijke en de utilitaire re
denen die in de huidige omstandig-
'heden het verzet steunen tegen een ver
dere ongebreidelde uitroeiing van die
ren en planten. Ze maken toch integraal 
deel uit van het natuurlijk leefmilieu. 
De nog steeds onvolledige studie van de
ze flora en fauna is van aard om eens 
te meer licht te werpen op de biologische 
wetten, vooral wat betreft de aanpas
sing van het milieu en het funktioneren 
van de dierengemeenschappen. 

Echter ook zuivere nuttigheidsoverwe
gingen spelen hier een rol. Nemen we 
als voorbeeld de tijdige stopzetting van 
de uitroeiing der oorrobben op de Pri-
biloff-eilanden in het noorden van de 
Sille Oceaan. Tegen 1900 was de oorrob 
in dit gebied met volledige verdwijning 
bedreigd. Door een totaal jachtverbod 
ïn te stellen en tot een oordeelkundige 
kweek over te gaan leven er tans in dit 
gebied anderhalf miljoen van deze die
ren, waarvan de natuurlijke sterfte 
[(jaarlijks ongeveer 60.000) een zeer wel
kom inkomen betekent voor deze eko-
«lomisch onderontwikkelde eilanden. Een 
ander voorbeeld : door het instandhou
den van de afrikaanse buffel in bepaalde 
streken van Afrika heeft men vastge
steld dat hun proteine-produktie niet 
alleen groter en beter is dan bij gelijk 
welk huisdier doch dat deze dieren in 

staat zijn zich te handhaven op zeer ma
gere gronden en zich beter aan de kli-
maatsomstandigheden aanpassen dan 
juist de huisdieren, die qua onderhoud 
veel meer aan de mens kosten. 

De studie van plant en dier is lang 
niet ten einde. Dieren en planten die 
men vandaag nog als nutteloos be
schouwt kunnen morgen nog wel nutti
ge elementen blijken te zijn voor het 
menselijke leefmilieu, nog afgezien van 
de zuiverende en verkwikkende rol, 
die de flora vervult. 

De achteruitgang van de wilde fauna 
is een zeker teken van de ontaarding 
van het menselijk leefmilieu, al is het 
verband tussen beide niet onmiddellijk 
duidelijk. ledere soort draagt nochtans 
bij tot het noodzakelijk biologisch even
wicht dat ons slechts kan ten goede ko
men. Het is hoog tijd dat de mens zich 
daarvan bewust wordt en dat hij ernaar 
streeft, het roer om te gooien, want we 
zullen een grote krachtinspanning rnoe-
ten doen om het verstoorde evenwicht 
te herstellen, evenwicht waarin ook de 
wilde flora en fauna hun plaats opeisen, 
niet alleen omdat ze willen leven doch 
omdat hun leven onze planeet bewoon
baar zal houden, vooral dan in verband 
met de vruchtbaarheid van de bodem. 
In extreme gevallen zal het er op aan
komen met venietiging bedreigde soor
ten in gevangenschap in leven te houden 
om bij voldoende aangroei en bij ver
vulling van een aantal voorwaarden op
nieuw in vrije voortplanting losgelaten 
te worden. Dergerlijke experimenten 
werden reeds herhaaldelijk met goed ge
volg gedaan, waarbij zelfs werd vast
gesteld dat dor geworden gronden na 
de verschijning van de vroeger verdwe
nen bewoners opnieuw vruchtbaar wer
den (o.a. op Hawaï). 

De voorspoed van de wilde fauna is 
een al te weinig belicht element van het 
natuurlijk evenwicht in de algemeen 
menseljke leefruimte. Is het trouwens 
niet zo dat bij een voortschrijdende ver
mindering resp. verdwijning van de fau
na in de wereld uiteindelijk ook de men
selijke soort met ondergang is bedreigd, 
door een door hem veroorzaakte ver
storing van de natuurlijke stabiliteit ? 

«ill 

% 
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Wie tracht enig inzicht te verwer
ven in een menselijke en politieke 
toestand zou eigenlijk altijd moeten 
beginnen met het verzamelen van 
enkele zeer eenvoudige gegevens. Het 
meeste wat daarna komt is ofwel on-
zeker.ofwel niet veel meer dan be
twistbare interpretatie vanuit onuit
gesproken veronderstellingen. Zo zal 
wis van een land en een volk houdt 
niet zo gemakkelijk zelfs maar de mo
gelijkheid willen aanvaarden dat ook 
daar, in dat geliefde land, bij dat be
wonderende volk, de minder goede ei
genschappen van de mens zich doen 
gelden. Meent men een volk te ken
nen als welwillend en rechtvaardig, 
dan wordt de mogelijkheid dat ook 
daar kuiperijen en onrechtvaardig
heden zouden bestaan als het ware 
in«;tinktief afgewezen. 

Over Azië bestaat zo de vage, maar 
sterke indruk, dat daar alleen maar 
vredelievende, welwillende, zacht
zinnige en zeer beleefde mensen wo
nen. Dat Azië een gedeelte van de 
wereld is waar alleen onze westerse 
agressiviteit en wreedheid, oorlog en 
el'ende hebben binnen gebracht. 

De moderne en technische oorlog
voering hebben wij daar natuurlijk 
binnen gebracht : het geweer, het ka
non, vliegtuigen en raketten ziin onze 
uitvindingen. Maar de eigenlijke oor
zaken waaruit oorlogen en moorden 
ontstaan zijn overal aanwezig, waar 
gewoonweg mensen wonen. De wel
licht honderden of duizenden doden 
die tans door de Mekong-stroom wor
den meegevoerd werden meestal met 

DODEN 
INDE 

MEKONG 
onze geweren (hoeveel FN's zou
den er bij zijn?) gedood, maar zij 
werden neergeschoten uit rassenwaan 
en gewelddadig eigenbelang. 

De Mekong loopt door een reusach
tig gebied : Tailand is niet zo heel veel 
kleiner dan Frankrijk ; Laos is niet 
zo veel kleiner dan de duitse Bonds
republiek en Kambodja is iets groter 
dan het oostduitse gebied en België 
en Nederland samen. Noord- en Zuid-
Vietnam samen zijn merkelijk groter 
dan Italië. Tracht men zo de kaart 
van dit gebied te vergelijken met 
Europa, dan krijgt men enig idee van 
de ruimte waarin deze mensen leven. 

In Tailand wonen 31 miljoen men
sen, 90% ervan zijn Tais, maar 20 
tot 25 'c hebben een of ander chinese 
voorvader. Er wonen echter ook nogal 
wat Tais in Laos, waar zeker niet 
meer dan twee miljoen mensen wo
nen. In Kambodja wonen niet veel 
meer dan zes miljoen hoofdzakelijk 
Kherms, maar ook misschien een tien
de Vietnamezen. Vietnan. is zowel 
in het zuiden als in het noorden (het 
meest ontwikkelde gedeelte, ook tij
dens de kolonizatie) het relatief 
meest bevolkte gebied : in het noorden 
een negentien miljoen en in het zui
den een zeventien miljoen mensen. 

Ruimte en aantal en verder kli
maat, plantengroei en geschiedenis 
hebben er sterlier afgescheiden en te
gengestelde groepen in stand gehou
den dan in Europa. Pas een jaar ge
leden zou «stammenoorlog in Azië» 
ongelooflijk hebben geklonken. De 
doden in de Mekong tonen dat ook 
daar maar mensen wonen. 

DEZE WEEK 
IN DE WERELD 

ApoUo 13 na incidentenrijke vlucht 
rond de maan behouden terug op 
aarde op slechts 7,5 km. afstand van 
de voorziene landingsplaats, doch 
precies op het voorziene tijdstip. De 
drie astronauten Haise, Lovell en 
Swigert ontvangen in Honoloeloe uit 
handen van prezident Nixon de 

hoogste burgerlijke amerikaanse on
derscheiding. 
De arabische rondreis van de ameri
kaanse adjunkt-staatssekretaris Sis-
00 is virtueel op een mislukking uit
gelopen ; van een verbetering van 
de betrekkingen tussen de USA en 
de arabische staten is er geen sprake. 

Leninherdenking begonnen in So-
vjet-Rusland. De zieke partij- en re
geringsleiders doen een na een op
nieuw hun verschijning in het open
baar, zodat er voorlopig in de Krem-
lintop geen vuiltje aan de hemel zou 
zijn. 
Nieuwe slachting door kambodjaan-
se soldaten onder Vietnamezen in 
een kambodjaans vluchtelingen
kamp. De kambodjaanse regering 

vraagt officieel amerikaanse mili
taire bijstand, nadat Vietkongeenhe-
den op nauwelijks dertig km. van de 
hoofdstad Pnom Penh zijn genaderd. 
Hevige veldslag tussen Vietkong en 
kambodjaanse troepen leidt tot her-
overing op de Vietkong van het 
plaatsje Saang. 
Vijf overlevenden van lawineramp 
van Roc-de-Fiz (Fr. — 71 doden) leg
gen klacht tegen onbekenden neer. 
Invazie (op verjaardag van de mis
lukte invazie in de Varkensbaai in 
1961) van anti-Castro-elementen op 
Kuba mislukt. 
Besprekingen tussen socialisten en 
(kristen) volkspartij in Oostenrijk, 
na de recente verkiezingen, tot vor
ming van een regering onder de so

cialist Bruno Kreisky, definitief af
gesprongen. Kreisky zou een minder
heidsregering vormen. 

Labourparlementslid William Owen 
voor de rechtbank te Londen onder 
beschuldiging van landverraad, meer 
bepaald wegens het overmaken van 
staatsgeheimen aan Tsjecho-Slova-
kije. 

Russisch-amerikaanse besprekingen 
te Wenen over beperking van de 
strategische bewapening (S.A.L.T.) 
verlopen in « een hartelijke en doel
matige sfeer ». 

Koning Hoessein van Jordanië wij
zigt zijn regering door opname van 
ministers, die de palestijnse verzets-
organizatie gunstiger gezind zijn dan 
de ontslagnemende ministers. 
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HULP UIT ZAMBIA 

De door de blanken geregeerde republiek Rode-
zia ligt vlak naast de onafhankelijke zwarte staat 
Zambia .Vroeger waren zii t rouwens allebei delen 

I van de federatie Rodezië. Sinds de scheiding en 
I vooral sinds de onafhankelijkheidsverklaring van 
t ifan Smith is de tegenstelling tussen de beide ge

bieden steeds maar groter geworden. Dit neemt 
niet weg dat zii ook in de toekomst nog nauw aan 
elkaar gelDonden blijven. Dit maakt tan Smith 
sterk als hii protesteert tegen de hulp die de rege
r ing van Zambia blijkbaar verleent aan de terro
risten of nationale verzetsstrijders die vanuit haa r 
gebied nu en dan in Rodezia t rachten binnen te 
drmgen. 

Ms deze hulp, volgens het oordeel van de rege
ring van Rodezia, te groot en te gevaarlijk wordt 
heeft zij een zeer stevige stok in de hand : het af
sluiten van de elektriciteitsvoorziening voor de ko
perwinning, waarvan het gehele ekonomische le
ven in Zambia afhangt. De waarschuwing die lan 
Smith onlangs uitsprak, zal door de regering van 
Zambia beslist niet glimlachend opzii gelegd zijn. 

LOON OF WEDDE 

In de termen <doon» en «wedde» ligt natuurl i jk 
vooral een standsverschil. De cijfers die het uitbe
taalde bedrag weergeven liggen soms helemaal 
omgekeerd. Maar er is meestal toch nog het prak
tisch verschil dat een wedde per maand wordt 
uitbetaald en dat zij soms ook overgemaakt 
wordt op een bankrekening of een post-gi-
ro-nummer. Ook dit laatste verschil schijnt nu weg 
t e vallen. Ten minste in een aantal grote duitse 
'bedriiven : daar bestaat geen betaaldag meer, er 
wordt maar eens per maand betaald en soms ook 
door overschrijving op de gewenste wijze. 

Mercedes betaalt de vijfentwintig duizend werk
nemers eens per maand, hetzelfde gebeurt bij 
Hoechst, en bij Degussa wordt de «wedde» of het 
«loon» zelfs al op de 15de van elke maand, dit is 
twee weken vooraf, helemaal uitbetaald. Ook Man-
nesmann betaalt eens per maand en per overschrij
ving. Vanzelfsprekend betalen deze duitse « arbei
ders » of « aangestelden » dan ook huri huishu'ur, 
gas en elektriciteit, enz. langs de bank om. 
De proletariers die Marx heeft gekend sterven be
slist uit. 

SCHEEL WERD MINISTER 

AI zo lang hij minister van Buitenlandse Zaken 
is, wordt Walter Scheel, de leider van de duitse li
beralen, door zijn bondskanselier Brandt netjes in 
de vergeethoek geduwd. De Bondsrepubliek onder
handelt maar, meer dan ooit tevoren maar wie er 
niet bij te pas schiint te komen is de minister die 
daarvoor in aanmerking komt, Walter Scheel. Nu 
hij naar aanleiding van de ontvoering en de daar
op volgende moord op «zijn» ambassadeur in Gua
temala, graaf von Spreti, toch in het nieuws kwam 
was dat allesbehalve gelukkig. 

Op he t ogenblik van de ontvoering was Scheel 
met vakantie, Willy Brandt was op reis in de Ver
enigde Staten. Vier dagen lang oordeelde Scheel 
het niet nodig om zijn vakantie te onderbreken. 
Toen hem daar later een verwijt werd van ge
maakt was zijn antwoord dat hij ook in zijn va
kantieverblijf over telefoon en telex beschikte. 
Dat hij dan ook met een rad^o-verbinding op de 
Noordpool kon blijven zitten heeft de man er niet 
bij gezegd. 

Daarna ging hij echter grote initiatieven nemen: 
hij zou zelf naar Guatamala vliegen om daar het 
lijk van de vermoorde ambassadeur te groeten en 
naar huis begeleiden. Tussenin zou hij even af
s tappen om «besprekingen » te voeren met Brandt 
in de Verenigde Staten. Zelfs zijn vriend Brandt, 
die aan Scheel zijn kanselierstitel dankt, vond dat 
wel kras. Zover zelfs dat hij tot zijn medewerkers 
zei : «Right or wrong my Scheel». Niet schitterend, 
EO minister worden, en nog minder zich zo in he t 
n ieuws moeten werken. 

OOK CIJFERS 

Iedereen weet wel dat wa t men geeft om te 
helpen niet altijd volledig bij hen terecht komt 
voor wie het bestemd is. Maar men moet dan toch 
d e wegen gebruiken die bestaan, en men kiest de 
weg die als de meest betrouwbare voorkomt. Voor 
de hulp aan Biafra voor de periode van 1968 tot 
•1970 zijn voor de Bondsrepubliek de cijfers nu be
kend : het Rode Kruis verzamelde 6,984 miljoen 
Mark : he t Diakonische Werk (protestants) 28,052 
miljoen en Caritas 35,1 miljoen Mark. In elk geval 
zeer merkwaardige cijfers. Zonder kommentaar ! 

NATTE HOOGOVENS 

De ui tdrukking «natte hoogovens» is een vak-term 
geworden in de staalindustrie. Deze ontzettend be
langrijke bedrijfstak moet willens nillens verhuizen 
naar de kustgebieden : alleen zo kunnen de grote 
transportkosten voor de gebruikte grondstoffen en 
ook voor het vervoer van een niet onbelangrijk deel 
van de produktie gedrukt worden. De «Glöckner-
Werke» uit Duisburg bouwden reeds In 1956 in B r e 
men, de «Hoesch-Konzern» sloot een kontrakt me t 
de « Koninklijke Nederlandse Hoogovens en Staal- , 
fabrieken N.V.» om samen te bouwen aan de west
hollandse kust, het staatsbedrijf «Italsider» in 
Italië bouwde in Tarente. In Nederland ligt negen
tig procent van de staalproduktie aan de kust, in 

Italië vijftig procent ; bij de grote producenten na
melijk de Bondsrepubliek, Groot-Brtitanië en 
Frankri jk is dat voorlopig maar tien procent. Oe 
«na t t e hoogovens» hebben toekomst : maar hier 
vechten de luikse hoogovens nog steeds tegen Sid-
mar ! 

-,b-

be poütie[vafi'Toronto neemt proeven met vink-
lichten op teleskopische masten hoven op de wa-
gens.'^Tot zelfs 3 m. hoog zijn de masten. Opvallen 

zullen ze in elk geval... 

BILLY GRAHAM 

£ c seheimzinnigheid over de al dan niet verdxoenen 
l^ssische duikboot blijft verder duren. Ondertussen 
i'^P^n vier engelse en een australische duikboot de 
wiüen r a n Londen hmnen Voor een officieel hezoek 

zegt men... 

'(Argos). Dezer dagen heeft de amerikaanse 
evangelist Billy Graham van uit de Westfalenhalle 
te Dortmund opgeroepen tot het gebed : tien dagen 
les in gewijde welsprekendheid en oratorische sti
listiek. Zijn apostrofen en paradoksen, zijn sugges
tieve preterities, obsederende herhalingen en 
adembenemende klimaksen heeft hij over tiendui
zenden vrome luisteraars in 36 konferentiezalen 
uitgestrooid. En dit hebben we alvast begrepen : 
wat de taal van een redenaar ons te verstaan 
geeft is niet het woord als zodanig, maar veel meer 
de muziek achter de woorden, de hartstocht. 

Tien dagen lang heeft de amerikaanse baptist 
(51) zijn vrome aanhangers begeesterd, een massa 
die zo lichtgelovip naar zweverige gedachten over
helt, die zo eenzijdig, zo intolerant en zo konserva-
Uef kan zijn. Als een magiër heeft hij die massa 
haar bewuste ik gestolen, heeft hij haar gedachten 
en gevoelens genivelleerd, haar de onniiddellijke 
realizatie voorgespiegeld van persoonlijke wens
dromen en van vizionaire, mistisch gekleurde anti
cipaties. Op een gebaar van zijn waaierende hand 
heeft die massa het hoofd genegen te Dortmund en 
te Oslo. in de expo-hal te Hilversum en te Ham
burg, te Swansea en te Zagreb. 

Op enorme beeldschermen projekteerden tv-ka-
mera's de religieuze monsterhow van de eeuw. 
Transpirerende simultaanvertalers haakten de 
woorden van Billy Graham los uit het taalkoloriet 
van de Middle West en financiële deskundigen be
rekenden dat de boodschap van de massa-missio-
nans, inkluzief de geciteerde bijbelteksten en de 
etisch verklaarde evangeliepericopes 3,2 miljoen 
D.M._ heeft gekost. Intussen maken demoskopen 
via ingewikkelde machines het bestek op van die 
weergaloze prozelitische ijver. 

En toch ïs stuntman Billy Graham niet de koU 
dermaioor in kamavalstijl van zijn ongunstige faam. 
Ah zijn krachtig energiek gela(rt op het beeld
scherm verschijnt metamorfozeert men hem van

zelf tot een moderne Johannes Bapista, zijn gees
telijke voorloper en vader. In het besef van die, 
bedrieglijke, gelijkenis denkt de baptisten leider met 
de hersenen van die schare, identificeert hij zich 
subtiel met haar taal en gebaren en deelt hij met 
haar ontmoedigende alomtegenwoordigheid imn 
het kwaad, in de troostende wetenschap dat geen 
sterveling zonder zonde is Het aureool van heilig
heid waarmee zijn bruisende aayihangers hem fi
guurlijk gelauwerd hebben wijst hij met auto-kri
tische beslistheid en haptistische onthechting van 
de hand. «Ik ben evenmin een heiligey> zo roept hij 
uit, « mijn verworpenheid schuwt het daglicht Ik 
ben de onwaardigste onder de zondaars ! ». 

Op zijn manier is Billy Graham in onze tijd een 
teken van tegenspraak en een steen des aanstoots. 
Zijn leerstelligheid wordt het best samengevat in 
het lied « Give me the old time religion » dat zi^n 
toespraken onveranderlijk en leger-des-heils-achtig 
afsluit. Verder zweert Billy hij een psichlogische 
dooddoener : «The heart of man is still the same», 
waarmee hij zijn haast patologische afkeer voor 
wijzingen in het maatschappelijk bestel onder
streept Meer dan eens heeft hij een afstands kon-
servatisme gemanifesteerd. Twee jaar geleden nog 
vergeleek hij het « onoverioinneliike » amerikaanse 
leger in Vietnam met de spaanse Armada — wat 
nu niet precies een gunstige prognose inhield — en 
in Zuid-Afrika stuurde hij berooide stakkerds naar 
huis met de bK^de evangelische woorden dat ze te
vreden moesten zijn met hun lot «want God heeft 
nu eenmaal de rijken en de armen op deze wereld 
gesteld». Het is trouwens dit her*^tpnd zaligheids-
gevoel dat hem zo gevaarlijk maakt Die gevaarlij
ke euforie formuleert hij onveranderlijk im de zin : 
«In de bekering tot het baptistisch geloof vindt de 
zondaar een hoofdkussen voor zijn metafizisch ver
driet ' ». Toen evangelische Billy Graham onlangs 
in de gevangenis te Werl, West-Duitsland die 
«lapidaire» uitspraak herhaalde, merkte een gede
tineerde even nuchter als geimt on dat ziin lotge
noten geen hoofdkussen hadden... 

Van verwijzingen naar kumeraadschappehike 
kontakten met prezident Nixon (my friend Ri
chard) en vice-prezident Agnew ( a great Greek ) 
heeft Billy Graham zich te Dortrhund wijselijk 
onthouden. Bij vorige gelegenheden had hij znn 
kritiekloze aanvaarding van het amerikaanse esta
blishment al te loslippig en overduidelijk beklem
toond. Niet langer scheert zijn « psichedelische » 
welsprekendheid langs de afgrondelijk diepe poli
tieke wateren. Billy Graham heeft geopteerd voor 
de knusse nabijheid van de haptistische bijbelexe
gese. 
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Hoofdplaats van de antwerpse Kempen is Turnhout een 

handels- en nijverheidscentrum dat wereldvermaard 

werd door zijn papierindustrie. De voornaamste « din

gen » die er bedrukt worden zijn behangpapier, tot voor 

een paar jaar kerkboeken en sinds 140 jaar speelkaarten. 

Turnhout gekend om zijn deftige scholen waar studen

ten en studentinnen uit alle hoeken van Vlaanderen op 

de schoolbanken zaten en nog steeds zitten en waar jaar

lijks meer dan tweeduizend jonge Vlamingen « de wa

penrok om de lenden gorden » heeft sinds eind verleden 
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jaar een troef meer in de hand nl. een bestendige ten

toonstelling van speelkaarten. Een verzameling van kaar

ten spelen, machinerie enz., die een overzicht wi l ge

ven van wat er sinds het ontstaan van de speelkaart hier 

én elders, vroeger en nu, dienaangaande werd uitgedacht. 

Een muzeum zoals er weinig zijn in de wereld en dat het 

enige is in ons land. Laten wi j het zo zeggen dat de speel

kaartenindustrie steeds het internationaal paspoort van 

Turnhout is geweest. W i j hebben troef met Turnhout ! 

In 1965 werd in Turnhout de vereniging van het 
wereldcentrum van de speelkaart opgericht. Sinds 
meer dan 140 jaar verschaft het vervaardigen van 
speelliaarten aan een groot aantal inwoners van 
Turnhout een broodwinning. We mogen dus spre
ken van een traditie d^e',iij 1965 vaste v o ^ kreeg 
en niet zomaar uit de li'^^tt^^s gegrepen, u i hield 
men er reeds jaarlijks j ^ ^ P o n s t e ^ n g ^ M l A r toch 
deed de^hq^ft«^ 4aar««R ^ r m ^ a g ^ ^ ^ ^ S n zich 
s che r f vo^iti>DH«« 'n'saa^iiet ^ iuf iHl i^mfn doen 

gelijk 
ten-

ereld 
ijk 
ite 

^^^meer daar er heel 
;f|pïï|fe*Bpedfeaart verloren zn'n 
eMpÉi « ^ i ^ ^ T o o r een muzeum 

jvwi<n* : ' lSni>i!s IVtetten Xhoren, een 'le-
üh^WWllag uit de sjesticiidf eeuw, een geklasse; rd 

mBnent, gekaf t •wut eejj ^e'-gerlijke opdre* ht, 
[mi de bew«|^m^£l»icdenis van de spt cl-
luittrie i^'^'^jïliHlfe"**'^^ muren te tnt-

einde van de 18e eeuw werd voc. ^erst de ge
schiedenis van Turnhout te boek gesteld door M.L. 
van Gorkum. Een aanbeveling voor dit «kaarten
huis.». 

^ TR0EF4 
Vanwaar het kaartspel eigenlijk juist vandaan 

komt is zeer moeilijk te achterhalen. Met enige ze
kerheid kan er toch worden gezegd dat het uit het 
Verre Oosten stamt. De Chinezen zouden hun klei
ne, langwerpige kaartjes reeds vóór de 12de eeuw 
gekend hebben en zouden ze nadien in alle landen 
van Zuid-Oost Azië ingevoerd hebben. Voor ons 
land weet men met zekerheid dat in 1379 aan het 
hof van de hertogen van Brabant, die een verblijf 
in Turnhout hadden, al duchtig met de kaarten 
werd gespeeld. Het kaartspelen was aanvankelijk 
enkel een spel voor rijken, bij het volk was het 
dus totaal onbekend. Met het uitvinden van de 
houtgravure in de 15de eeuw kon de speelkaart 
vlugger, beterkoop en veelvuldiger gemaakt wor
den en kwam zo in de handen van het volk. Het is 
niet Turnhout, dat het eerst met het drukken van 
de speelkaarten begonnen is. Rond 1480 vindt men 
in Antwerpen, St Niklaas, Doornik en andere gro
te centra drukkers van kaarten. 

Maar wanneer in 1796 de leuvense drukker en la
tere boerenkrijgleider Pieter Corbeels om veilig
heidsredenen zijn bedrijfje naar Turnhout over
brengt wordt hij er onrechtstreeks de grondlegger 
van een kaartenindustrie die nog tot vandaag be
staat. Corbeels die het te Leuven te benauwd 
kreeg kon van uit Turnhout gemakkelijker de op
stand leiden en had daar niet zo'n kontrole op zijn 
werkzaamheden want hij drukte ook de pamflet
ten tegen de franse bezetters. Brepols, een mede
werker die hem naar Tturhout gevolgd was zou, 
toen zijn baas in 1799 te Doornik? gefuziijeerd 
werd de drukkerij overnemen. 

^ 

In de zomer van 1862 begon P.J. Brepols het 
drukken van speelkaarten nadat hij wegens klach
ten van zijn kopers over te late leveringen en 
slechte kwaliteit van de kaarten uit Antwerpen, 
Dmant, Brussel en St Niklaas zijn klanten had ver-
verloren. 

Reeds vroeg waren er lieden die met kaart
spelen heel veel geld wilden verdienen. In het 
kaartspel lag vooral een gelegenheid tot valsspele-
rij. Het moet ons ook niet verwonderen dat er 
rond het kaartspelen ook heel wat bijgeloof ont
stond. Een gevaarlijke kaart was de speelduivel 
die de bezitter ervan een hoop ongelukken kon be
zorgen. Het kaartspel leidde ook tot ruzies die wel 
eens een dodelijke afloop tot gevolg hadden. Een 
anekdote uit 1521 : te Baarle Hertog had een zeke
re Jan Coenraetssonne zjn neef Willeke Peeters met 
een kolf geslagen nadat hij « eerst gewonnen heb
bende metten qaert speel » in een ander spel zijn 
verlies niet kon dragen. 

Stilaan kwam de overheid op tegen het kaartspe
len omdat sommige lui in een paar uur tijds hun 
hele bezit verspeelden. In de keure van Westerlo 
(1515) werd het de inwoners verboden op straf 
van « een hoUandse gulden tzy met teerlingen, 
caertspelen, kegheldery oft andere ongemanier
de » te spelen. Werden ook gestraft zij die aan de 
spelers onderdak verleenden. Deftige verenigingen 
zoals de Rederijkerskamers verboden hun leden «'t 
spel met kaerten ende teerlinghe». Het was de wet 
echter niet mogelijk het kaartspel helemaal uit te 
roeien. Het volk had de smaak te pakken. Daar
om moesten bij de aankoop van een boek kaarten 
belastingen worden betaald. De Kaarten en teer
lingen kregen een merkteken dat door de aartsher
tog zelf werd aangeduid. Ondanks het verbod tot 
het « waegii-spel » werden er steeds hogere bedra
gen ingezet. De valsspelers die overal hun loense 
kop opstaken waren vooral aan te treffen in « pu-

blieke huyse alwaer men de dranken 
sorbette, chocolade ende diergehjke 
kocht. 

Omdat « alle waegh-spel seer strei 
den was in Vranckryck ende in and 
de Conunckrycken ende staeten » a 
tenlanders naar onze streken af D 
werden wanneer ze een openbaar ai 
uit hun ambt ontslagen, moesten boe 
het viervoudige bedroeg van wat a 
gewonnen hadden. Hij die spelers in 
liet werd voor vijf jaar verbannen 
gulden boete. Vreemdelingen die 1» 
op kansspelen moesten binnen de a[ 
land verlaten. Het volk trok zich de 
nig aan want een tijd later moesten i! 
palingen opnieuw afgekondigd woide 
juwelen enz mochten nu wel als pi 
1713 voegde men er aan toe dat 4 
kaarten binnen de acht dagen verli 
worden of « uit land moesten ^̂ o't 
Veertig jaar later moest men he' 
nieuw totaal verbieden. Men ver 
wel de spelen die mochten en die 
worden gespeeld... 

Ook Brussel ontkwam niet aan dijli 
strijd ertegen. Slechts op één plaal 
Theatre » mocht er worden gespee 
rin Maria Therezia stelde een radil 
deze gunst. De hogere kringen wan 
niet eens en de keizerin moest z\vi 
gen echter niet vergeten dat het gi' 
slachtoffer werd van de speelzucht 
die grote fortuinen in de kansspeli 
kwisten en dat het kaartspel als 
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Het Huis Metten Thoren. Helemaalmkat 
huisje. Maar wel, degelijk een e»pi«eu 
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drijf moest opgeofferd worden omdat een rijke 
minderheid misbruik maakte van haar status. Het 
is niet de eerste keer in de geschiedenis dat on
schuldigen met schuldigen worden gestraft-

Turnhout heeft op dit ogenblik drie fabrieken 

dei deel dat men echter met de grootste zorg om
ringt. Het drukken van de fijn uitgevoerde teke
ningen op de kaarten vraagt heel wat zorg, het 
snijden en het afronden van de hoeken — een spe
cialiteit van bij ons — het vergulden op snee moe-

Een platte pers : een van de ledenswaardigheden in het speelkaartenmuzevm vaü^u^-dimi:. 

fginofll I 
',en e"! 

^darten-

die speelkaarten produceren. In 1967 brachten ze sa
men 902 ton speelkaarten op de markt voor een to
taal van 41 miljoen B F. Zestig t h. van de kaarten 
werden naar 56 verschillende landen van alle we
relddelen uitgevoerd. Deze grote omzet is te dan
ken aan het feit dat Turhout alle soorten kaarten 
drukt, de modellen zijn haast niet te tellen want 
elk land heeft zijn eigen figuren en soorten spelen. 
Heel vaak heeft men getracht de gekende klassieke 
figuren door populaire personen te vervangen, 
steeds zonder rezultaat. Men keerde altijd naar de 
gekende vertrouwde afbeeldingen terug. 

Vanwaar de dubbele figuren op de speelkaarten 
komen blijft nog steeds een vraagteken. Vermoe
delijk ligt hun oorsprong in Engeland. Onder Lo-
dewijk de Veertiende heeft men eveneens doch 
vruchteloos getracht de klassieke figuren te ver
vangen. Napoleon gaf de schilder David opdracht, 
nieuwe afbeeldingen voor de speelkaarten te vin
den, zij werden gevonden maar hadden bij de 
kaartspelers geen sukses. De laatste zoeker was de 
franse affichetekenaar Cassandre die met andere 
« prenten » voor de pinnen kwam : evenmin een 
sukses ! Mag men daaruit afleiden dat de kaartspe
ler door de eeuwen heen een behoudsgezind ie
mand is ? 

Een specialiteit van de turnhoutse speelkaartenin
dustrie zijn de kleine chinese speelkaarten, zij zijn 
langwerpig en worden in alle landen van Zuid-
Oost Azië gebruikt. De rug van de kaarten, die 
vroeger meestal wit was, opdat valsspelers geen 
fouten zouden herkennen in de met de hand ge
schilderde tekeningen, werd meermalen voor ver
schillende doeleinden gebruikt Soms maakten men 
er een huwelijksaankondiging van, dan een over
lijdensbericht of een spotprent. Nu zijn het meest
al reprodukties van bekende schilderijen, mooie 
meisjes, reklame enz. 

Tussen de figuren van heer, dame, zot of boer 
bestaan er veel variaties. Een heer van bij ons is 
anders dan een spaanse, een amerikaanse, in Duits
land is er zelfs een verschil tussen een heer uit het 
Noorden en een heer uit Beieren. Ook het aantal 
kaarten van een boek kan verschillend zijn, 
men heeft er van 26, 32, 35 en in het chinese spel 
wel 120... 

Het grootste fabriek in Turnhout waar speel
kaarten gedrukt worden, werd in 1837 als klein fa
miliebedrijf opgericht. Tans volautomatisch inge
richt stelt men 350 man te werk. Speelkaarten druk
ken is natuurlijk niet de hoofdbezigheid, 't is 'n on-

ten nog gedeeltelijk met de hand gebeuren omdat 
de daarvoor vervaardigde machines zeer dure din
gen zijn. Een boekje speelkaarten kost van 7 tot 
16 fr, terwijl luksespeelkaarten wel 50 fr kunnen 
kosten. In de grootste speelkaartendrukkerij van 
Turnhout worden tussen zes en zeven miljoen 
boekjes per jaar gedrukt. Turnhout mag er dus wel 
degelijk prat op gaan dat het een wereldcentrura 
van de speelkaart is. 

De chinese speelkaarten, in de fabriek ook mar-
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ken genoemd, die een van specialiteiten van Turn
hout zijn, zijn kleine langwerpige stukjes karton 
met onbegnjpehjke tekens op. De turnhoutse kaap 
tenindustrie heeft in de landen van Zuid-Oost Azië 
een groot afzetgebied gevonden. Turnhout verkoopt 
de kaarten in het Verre Oosten via tussenpersonen 
in Londen en Amsterdam. De boekjes bevatten 
van 28 tot 127 kaarten en bestaan uit verschillende 
ïeeksen. Een reeks wordt opgedeeld in hoofdkaar-
ten en kaarten. De rug er van stelt vaak dieren en 
goden uit de oosterse mitologie voor. Andere ge
kende figuren zijn : geld, het schaakspel de teer
lingen- en het dominospel. De kaarten uit het chi
nese verspreidingsgebied zijn langwerpig, die uit 
Perzië en India rond. 

De uitvoer van speelkaarten naar Azië is sinds de 
jongste oorlog sterk verminderd. Deze aftocht is 
vooral te wijten aan de wetten tegen de kansspelen 
de onafhankelijkheid van vele landen, het verleggen 

- Van grenzen en het veranderen van ideologie. 
~c Het kaartspel dat de naam van behendigheid 

waardig is heet Tarok-spel. Het gaat hier om een 
zeer oud kaartspel dat in de negentiende eeuw nog 
in Hongarije populair was. Nu is het echter volle
dig naar het muzeum verwezen. Het spel bestaat 
uit 52 whistkaarten, en nog 26 andere kaarten, na
melijk vier ruiters, een op een joker gelijkende 
kaar t en 21 taroks, genummerde troeven 

In Lombardije bestaan nog drie zulke spelei^. Ze 
zijn in het bezit van bekende families o.a. de Vis-

' conti's . De spelen zijn echter niet meer volledig 
want daar zij uit veel kaarten bestonden waren ze 
moeilijk bij te houden. Vaak werden ze ook omwil
le van hun hoge waarde gebruikt als ruilmiddel of 
als versiering. De kaarten die fijn ui tgewerkte te
keningen vertonen stellen alle gekende elementen 

, voor. Een beeldt he t geloof of de godsdienst af, 
een andere de keizer en de keizerin in hun keizer
lijke uitrusting, verder ook nog de liefde en de 
dood, de kracht en het oordeel, de liefdadigheid en 
een rijkelijk geklede vrouw als de wereld. Daar de 
kaarten meestal als geschenk gegeven werden 
vindt men in de afbeeldingen steeds de wapen
schilden van de families aan wie ze toebehoorden. 

Het kaartspel van de Visconti's wordt als een 
zeer waardevolle verzameling aanzien In 1903 bood 
een antikair en 30.000 goudfranken voor. In dat 
zelfde jaar moest 'n ander bezitter van 'n tarokspel, 
de graaf Colleoni, een aanbod van 15.000 goudfran
ken van de hand wijzen. 

De kaarten van deze perperdure tarokspelen zijn 
19 centimeter hoog en 9 breed, en worden bewaard 
In het Carrara-muzeum te Bergamo. 

IkliiMuliiJilllilMilll I 

Vrolijke zotten... 

In funktie van de homo ludens, de spelende 
mens, is de speelkaartenindustrie een simpa 
tiiHkl^ijverheid. Een kleinkunst 1 ^ ^ han-

m kunstzin steeds nauj^^^^Hk^at 
;n waren, een g e l e g e n h ^ ^ H r a a n 

onnrferpers, miniatuurschilders, druiPers en 
papierfabrikanten de mogelijkheid bood tot 
steeds nieuwe verwezenlijkingen en dit sinds 
honderden jaren. Een industrie waarin Vlaan 
deren steeds van zich liet en laat horen zo 
een beetje de ganse wereld rond . 

Wij moeten de inrichters van dit speelkaar-
cenmuzeum danken omdat zij onze boeiende 
ereschiedenis van kunstambachten hebben ver
rijkt met een verzameling voorwerpen en do-
kumenten waardoor niet alleen licht gewor
pen wordt op de arbeidende en de spelende 
mens maar ook op een oude en tevens spring
levende industrie, van hier en in den vreem 
de. De initiatiefnemers, gelukkig met hun 
vast muzeum, danken wij voor de vrijwaring 
van een stuk verleden ten bate van ons en van 
Ie komende generaties. - ^ 

^tD^j^hoofdplaats van de antwerp^M(em-
^ ^ • ^ ^ B a a s t de vele toeristische^feuKj^^-
fl^^Hni een nieuw element bijgSRn)p^u.t 
de^Keite overwaard is. om er een vakantie-
namiddag aan te wijden. 

m.v.L 



14 WLI 

haar ei 

moet er 

nog 

kuituur zijn. 

mevrouw ! 
De man zat triest met het hoofd in de schoot. Er is geen 

kuituur meer. De fanfare, voor tien jaar nog zo bloeiend, 
kan zichzelf geen leven meer inblazen. De toneelverenigin
gen spelen voor halve zalen. Het Nationaal Orkest krijgt 
zelfs geen vijfhonderd mensen. Het is heel, heel treurig. 
Maar de man werd gestoord. Zijn zoon oefende boven met 
een paar vrienden in een beatorkestje. Zijn vrouw riep de 
kinderen naar binnen want op straat spelen is te gevaarlijk. 
En het is bovendien vulgair, zei de man. Zijn bloedeigen 
krant schreef lieve stukjes over een schandalige music hall 
die bomvolle zalen trok. Hair of zoiets. Hij zou wel belet
ten dat zoiets in zijn stad gebeurde. Hij kon dat want hij 
was schepen van kuituur. 

De vrouw zuchtte ook. Het lawaai van het beatorkestje' 
was \/^el vervelend, zo vlak boven je hoofd. De buren zou
den weer^een.g^zjcht zetten. Maar ze was bl i | omdat haar 
zoon liedjes maakte. En dat hij het liever deed dan een 
schoolopstel, was dat nu zo erg ? Met dat Nationaal Orkest 
zat ze ook een beetje verveeld : zij ging mee om op de 
eerste rij te zitten. Eigenlijk zou ze een music hall wel f i j 
ner vinden. En die toneelverenigingen speelden toch voor 
hun plezier, of niet ? En hoe zouden de kinderen samen 
een stad leren bouwen, als er geen plaats meer is voor het 
grote zandkasteel. Maar zij dacht bij zichzelf : heb ik wel 
kuituur ? 

Deze inleiding is te lang. 
Misschien te sterk overdreven. 
Toch hoop ik hiermee duidelijk 
te stellen dat je er met een tra
ditionele, negentiende-eeuwse 
opvatting van kuituur niet 
meer komt. Kui tuur is meer 
dan een konsumptie-goed. Kui
tuur is de wereld bewoonbaar 
maken, vermenselijken. Zo ge
zien is kultuui'beleid echt wel
zijnsbeleid. Het huidige kul-
tuurbeleid moet dan ook als 
uitgangspunt aanvaarden dat 
er voor elk niveau van leven 
kui tuur bestaat. Naargelang de 
socio-kulturele groep waarvan 
men deel uitmaakt, wordt kül-
tuur iets anders. Inderdaad, 
het antwoord dat je geeft op de 
uitdaging van je omgeving (die 
je niet van jezelf kan scheiden), 
hangt af van jezelf, van je si
tuatie en die van je groep. Het 
gaat niet op mensen die de ge
vestigde orde betwisten om 
welke reden ook, te verwijten 
dat zij zich ekstravagant kle
den, dat zij geen manieren heb
ben, geen kuituur. Zij zijn be
zig een subkultuur op te bou
wen. Dit voorbeeld is misschien 
zeer duidelijk, maar zo zijn 
diverse vormen van subkultuur 
te onderkennen. Sommige zijn 
bepaald door leeftijdsgroepen, 
andere door arbeids- en woon
situaties, andere door de poli
tieke konstellatie. Zij vormen 
juist het leven van de volkskul-
tuur, die zich steeds ontwikkelt 
in de spanning tussen het tra
ditionele en het nieuwe, het 
individuele en het kollektieve, 
het volkseigene en het vreemde. 
Wie dit spanningsveld negeert 
en de pluriformiteit van de 
kui tuur niet erkent, is niet tot 
een evenwichtig kultuurbeleid 
in staat.. 

Ook dit i^ te lang, maar het 
'möêst toch nog maar eens dui
delijk gezegd. Dat kultuurbe
leid zo veelomvattend wordt, 
ligt niet alleen aan de demokra-
tizering van het begrip kuituur. 
Het heeft ook te maken met de 
veelomvattende taak van de 
overheid, zowel op nationaal 
als op gemeentelijk vlak. Vroe
ger was de overheid een vader 
die de stok achter de deur had 
staan. Als het niet meer door 
de beugel kon, werd er inge
grepen. Nu heeft zij een "vrou
welijke" taak gekregen . Zij 
moet een boel dingen verzor
gen. Daardoor grijpt zij veel 
s terker en direkter in het 
leven in dan vroeger. Het 
is dan ook een kwade zaak. dat 
de bevolking zich hiervan zo 
weinig bewust is. Vooral de 
vrouwen van het traditionele 
t ipe zien de konkurrentie die 
hen als moeder wordt aange
daan veel te weinig. Wij heb
ben immers geen hoofdtaak 
meer in het onderricht, de ont
spanning en de socio-kulturele 
ontplooiing van onze kinderen. 
De gemeenschap neemt dit voor 
een goed stuk tot zich. Het is 
dus klaar dat onze taak als 
moeder zich dan ook uitstrekt 
tot het meebepalen van het ge
voerde beleid. 

Wij weten dat dit onze for
mele demokratie geen eenvou
dige zaak is : zij loopt mank en 
mannelijk, wellicht nog voor 
jaren. Binnen het raam van een 
soepel kultuurbeleid is het mo
gelijk deze formele demokratie 
meer doelmatig te laten wer
ken. Het kultuurbeleid moet de 
bevolking langs levende groe
pen de kans geven op informa
tie, om deze informatie door ge
sprek en aktiviteiten te verwer
ken, om zelf een kritische hou
ding te vormen en met andere 
tot aktie over te gaan. De 
vrouw zal in deze levende groe
pen haar plaats moeten inne
men, omdat haar inbreng es
sentieel is om tot menselijke 
oplossingen te komen. Het kul
tuurbeleid van onze gemeente 
moet geen vormen konsakreren 
maar de diverse vormen aan 
bod laten komen. Gaandeweg 
zal hierdoor het uitsluitend 
bevorderen van de "elite"-kul-
tuur plaats ruimen voor eigen
tijdse werkvormen en groeps-
uitingen. Tipisch voor deze 
elite-kultuur is dat zij gedragen 
wordt door degenen die het in 
de maatschappij voor 't zeggen 
hebben, zodat de vrouw zich 
slechts met deze vormen kan 
vereenzelvigen in zover zij zich 
ook sociaal wenst op te t rekken 
aan de status van haar vader 
of haar man. Dit heeft meege
bracht dat de vrouw in de be
leidsorganen van de kulturele 
sektor, ja zelfs in de besturen 
van gemengde verenigingen, 
nog steeds een kuriozum is. 
Meer en meer zal de vrouw be
seffen dat zij, van zichzelf, kul-
tuurdragend en kultuurschep-
pend is, omdat zij deze taken 
reeds eeuwen binnen de huise-
'iike kring vervult. 

Kultuurbeleid zal boven
dien ruimten scheppen waar
binnen het mogelijk is aan kul-
tuurschepping te doen. aan ont
spanning en vormingswerk. 
Wie echter meent een achter
haald kul tuurbegrip in leven t e 
houden door een paleis neer t e 
zetten, vergist zich, tenzij hij 
vooral zijn elektoraal belang op 
het oog heeft. Deze ru imten 
moeten geen hokjes zijn m a a r 
flexibele, open behuizingen 
waar het goed is om samen t e 
djn. Waar je vrijblijvend kan 
kiezen en steeds de mogelijk
heid krijgt om je te engageren 
met anderen. 

Deze ruimten zullen hol en 
koud zijn. als niet eerst in men
sen wordt geïnvesteerd. Wij 
hebben nog een achterstand op 
te halen en op kultureel gebied 
zijn sommige streken nog 
streng bevoogd, gekolonizeerd 
en in ontwikkeling. Het kultu
reel werk is veeleisend in deze 
tijd. De verenigingen moeten 
zich aanpassen, het n ieuwe 
moet aangemoedigd. Dat los je 
niet op met gebouwen m a a r 
met mensen. Uiteindelijk zal' 
de demokratizering van de kui
tuur betekenen dat ieders recht 
op kuituur moet erkend wor
den, zoals zijn recht op arbeid 
en op onderwijs. Dit zal voor de 
gemeenschap een zware inspan
ning betekenen. Maar ook een 
kans op meer welzijn naas t 
meer welvaart . Dit kan een 
enorme bijdrage cijn om de 
konsumptiemaatschappij tot 
leefbaarheid om te buigen. Dat 
interesseert de vrouwen we!. 
En als de schepene voorbijkomt 
met "kuituur te koop" zullen 
zij hem antwoorden : "Dank u, 
-Int maVen wii zelf". 

WOONINRICHTING 

K A R V E E L 
L e n W PAS 

u vindt een uitgebreide keuze in onze ploegstofafdeling 
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A n t w e r p e n 
Kerkstraat 57 
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eros 
in 
afrika 

De erotische literatuur is zo oud als de let
terkunde zelf : van Loekeanos en Horatius 
over Aretino en Boccacio, heeft zij haar plaats 
in de letterkunde (wel vaak met moeilijkhe> 
den en beperkingen!) kunnen opnemen. Wij 
gaan hier geen uiteenzetting proberen te 
geven over het verschil tussen de erotische 
literatuur en dat wat men pornografie noemt: 
wij menen dat de enkele titels hierboven vol
doende spreken over hetgeen wij onder ero
tische literatuur verstaan. 

De beschrijving van de menselijke liefde 
— ook de lichamelijke — is een gedeelte van 
de beschrijving van de hele menselijke levens-
en interessensfeer, die de literatuur is. Dat 
bij natuurvolkeren (of wat men onder die 
naam verstaat) het voortplantingsleven en al 
wat er mee samenhangt, grote belangstelling 
geniet en aanleiding geeft tot riten en taboes, 
is bekend : het is de beschaving die met de 
klederen ook een kleed over dit gedeelte van 
het menselijk leven wierp. 

In de verhalen van deze natuurvolkeren 
zal deze openheid, dit onverbloemde en direk-
te tegenover het seksuele en erotische dan 
ook aan het licht komen : er is een erotische 
naïviteit die veel eerlijker en zuiverder aan
doet dan het bedekte toespelen of de insinu
atie in ons beschavingspatroon warvan onze 
literatuur een afspiegeling (zij het dikwijls 
een slechte) is. 

Leo Frobenius is een duits geleerde, etno-
loog en kultuurhistorikus, een voorloper van 
Spengler, bij ons minder bekend maar onder 
meer door een groot dichter als Ezra Pound 
bijzonder hoog geschat. Frobenius' teorie van 
opkomst, bloei en verval der kuituren — door 
Spengler later overgenomen — werd onder
bouwd door zijn opzoekingen in Afrika. Frobe
nius' kultuurmorfologie had een belangrijke 
invloed op het onderzoek en de navorsing van 
de kuituren in Afrika. Hijzelf bundelde een 
schat aan volksvertellingen uit heel Afrika 
in de twaalf delen van zijn 4128 bladzijden 
omvattende «Atlantis». Uit deze rijke verza
meling stelde de kleinzoon van de toenmalige 
uitgever en Frobenius-vriend Eugen Diede-
riehs een bloemlezing te samen van een 55-tal 
«Geschichten aus Afrika» onder de titel «Das 
schwarze Dekameron ». Boccacio's verhalen 
worden echter — evenals die uit «Duizend en 
één jnacht» — door één of slechts enkele ver
tellers, die elkaar aflossen in het kaderverhaal 
verteld, zodat er een essentiële eenheid ver
ondersteld wordt, ook al is het verbindend 
element maar zeer los. 

Frobenius verzamelde verhalen uit ver
scheidene streken van Noord- en Midden-Af-
rika, bij diverse stammen, op diverse tijdstip
pen en dus gedeeltelijk of volkomen van el
kaar apart staand, altans naar de afkomst. Fro-
benuis' boek is 'n antologie. Maar dit betekent 
geenzins, dat er geen verband zou bestaan tus
sen deze literatuur, naar geest én naar ver
haaltrant zelfs. 

Wij noemden reeds één boek waaraan deze 
verhalen herinneren : «Duizend en één nacht». 
Een groot gedeelte ervan stamt trouwens uit 
dezelfde kultuurkring : die van de Islam. En 
hoewel Berber, Toeareg, Soedan- en Nijlne-
ger naar aard en ras zeer van de Arabier, ook 
de noordafrikaanse, verschillen, dan is er toch 
die sterke eenheidsfaktor van eenzelfde reli
gie en is er in het erotische en het zinnelijke 
een vrijheid, die in Europa door het kristen-
dom werd beperkt. Wij zien dan ook in al deze 
verhalen open benadering, een onbeschroomd
heid die nergens ontaardt. 

Naast deze openheid is er de humoristische 
ondertoon, soms luider, soms minder waar
neembaar doorklinkend Zonder deze humor 
is deze erotiek niet denkbaar : zij stelt de le
vensvreugde voorop, zij laat listige vrouwen 
en sluwe mannen, helden en lafaards, wijzen 
en dommen, in een buitengewoon rijke scha
kering optreden. Maar er is ook sprake van 
machtsmisbruik en verzet ertegen, van recht 
en onrecht. Zo bekomen deze «lustige» ver
halen nog een moralizerend karakter. 

Frebenuis heeft de verdienste gehad, Afri
ka aan het spreken gebracht te hebben. Een 
half vorsersleven heeft deze grote etnoloog 
eraan besteed, om de in Europa en zelfs in 
Afrika zo weinig bekende mondelinge, lite
ratuur der afrikaanse volkeren bijeen te bren
gen. Tijdens zeven grote expedities, van 1904 
tot 1915, in het gebied van de Kongo en Kas-
sai, aan de Niger, in het Atlas-massief bij de 
Kabielen, in Centraal-Soedan, in Kordofan 
en aan de Rode-Zeekust heeft hij alle bereik
bare dokumenten van dit kultuurleven ge
tracht bijeen te brengen Zelf een goed vertel
ler, kon hij dan ook de opgevangen en geno
teerde verhalen op een bizonder-boeiende en 
aangename wijze weergeven, een wijze die 
daarenboven in toon en verhaaltrant onmid

dellijk aan de reeds genoemde grote voorbeel
den herinnert. 

Zoals Boccacio, Aretino en Loekeanos geen 
lektuur zijn voor kinderen, zo is deze zwarte 
Dekamerone het evenmin. Wie er daarente
gen het ongebreidelde van een meestal onli-
teraire pornografie in zoekt, komt bedrogen 
uit. Wie echter Sheherazades verhaal, evenals 
haar meester, met blijvend genoegen heeft 
kunnen beluisteren : voor hem zal ooit dit 
boek een aangename verpozing zijn 

Leo Frobenius : «Das schwarze Dekameron» 
— 376 hlz. —- 18 D.M. — Eugen Diederichs 
Verlag — Düsseldorf 4. 

GELUK IN DE LIEFDE 
Bij de uitgeverij Lannoo, Tielt, verscheen onder 

de titel « Geluk in de Liefde » een « inleiding tot 
het seksuele leven voor jonge volwassenen ». De 
oorspronkelijke duitse titel « Ohne Tabus » duidt 
wel zeer juist strekking en inhoud van het boek 
aan. De auteurs ( Prof. Dr. Gerhard Döring, Maria 
de Leebeeck en Kurt Seelmann ) verklaren in een 
inleiding waarom dit boek ontstaan is. In deze tijd, 
die men vaak een algemene verseksualizering ver
wijt, blijken 80 t.h. van de mannelijke en 86 t.h. 
van de vrouwelijke jonge mensen niet de door de 
wetenschapsmensen en de pedagogen noodzakelijk 
geachte kennis over het seksuele leven van de mens 
te bezitten. Het seksuele in tijdschrift, reklame, 
f'lm. literatuur is dikwijls zuiver kommercieel : 
men maakt misbruik van eeuwenoude, ingeroeste 
vooroordelen en taboes in plaats van ze — zoals een 
goede voorlichting kan doen — op te ruimen. En 
niet alleen die opruiming, maar ook de harmonische 
integratie van de seksualiteit in on-? mens-zijn is 
nodig. 

Het boek in kwestie bevat een vijttai teksten van 
lezingen die voor jonge mensen vanaf 13 jaar ge
houden werden. Kurt Seelmann schreef het eerste 
hoofdstuk over de ontwikkeling en de puberteit. 
Prof Döring geeft een « technische » uiteenzetting 
over de voortplanting ; Maria de Leebeeck schrijft 
over het « leren liefhebben » en Kurt Seelmann 
besluit met een hoofdstuk « op weg naar de vol
wassenheid » waarin het ontwaken van seksuele 
lust, de ontdekkig van het andere geslacht, part
nerschap, moraal, verliefdheid en liefde aangeraakt 
worden. Het is een bevattelijk voor het grote pu
bliek geschreven boek, dat menig jongere (en oude
re ) een beter inzicht kan verschaffen in deze be
langrijke sektor van de menselijke levenssfeer. 
« Geluk in de liefde » — uitgeverij Lannoo, Tielt — 
232 hlz. tekst — 12 hlz. foto's, geb. 220 fr. 

LIEFDE EN 
SEKSUALITEIT 

Er is veel gezegd en geschreven over seksualiteit: 
heeft dit alles ertoe bijgedragen om de meeste men
sen — volwassenen en jongeren — een beter inzicht 
te geven, 'n minder gefrustreerde en opener pozitie 
te verschaffen op dit terrein van het menselijke 
leven ? Het is van grote betekenis, of wij ons hier 
een evenwichtige opvatting kunnen eigen maken. 
In de reeks « Huwelijksadvies en perspektief » van 
de uitgeverij Lannoo, Tielt, verscheen een lijvige, 
320 blz. tellende paperback waarin het probleem 
door een aantal eminente geleerden behandeld 
wordt. 

In het eerste deel — over het seksuele lichaam — 
schrijven prof. Renaer en Prof. van Lier de over de 
fiziologie van de seksuele vereniging en vrucht
baarheid en handelen over de tekens en simbolen 
in de geslachtsdaad. Deel II gaat over de rizikos m 
de seksuele relatie-vorming, over vaderschap en 
Oedipus-kompleks. Deel III bespreekt de seksuele 
etiek en de kristelijke duiding en beleving van het 
huwelijk. 

Tenslotte wordt in het laatste gedeelte gehandeld 
over de socio-kulturele dimensies : de institutie, de 
vrijheid : seksualiteit en liefde zijn gegevens die 
ook tot kuituur en gemeenschap behoren 

« Liefde en Seksualiteit » is een der beste wer
ken dat wij over deze problematiek lazen een 
boek dat, hoewel door verscheiden auteurs samen
gesteld, een afgerond geheel vormt. Het is zowel 'n 
algemene voorbereiding op huwelijks- en gezinsle
ven als een verrijking voor de volwassene. Het 
richt zich echter tot de intellektueel-gevormde le
zer. 
« Liefde en Seksualiteit » — tJ<i4 hlz. — Lannoo, 
Tielt, 189 fr. 



Het zevental bundels gedichten dat voor ons ligt hebben ons stu\ voor stu{ kunnen behoren. Dit wil niet 

zeggen dat el{ vers ons heeft aangesproken en dat (voor zover men in poëzie objectief \an zijn !) de 

ene bundel obje\tief-gezien niet naar \waliteit van de andere zou verschillen. Tenslotte is er, benevens 

gradatie in werhelij\-po'étische waarde oo{ nog een differentiatie naar de vorm, de geest en de tematie\. 

Beginnen wij bij Marnix van Gavere • niet al
leen eerbied voor de ouderen ( die uit de mode 
schijnt te zijn !) dwingt ons daartoe. Zonder van 
Gaveres vroeger werk geheel gelezen te hebben 
herinneren wij ons toch gedichten van hem van 
voor de oorlog, zo o.m. de zeer beheerste Elegie X 
over Garcia Lorca, evenals gedichten uit « Het 
Eeuwige Rijk». De dichter van Gavere zweeg na 
1943 — jaar van verschijnen van « Het Eeuwige 
Rijk » — geruime tijd, tot hij in 1963 terug aan 
het woord kwam met «30 Sonetten», met «Droom-
water», het ontroerende «In Memoriam Stroffen» a 
m. voor zijn zwager Joris van Severen. Tot zijn 
jongste bundel «Het wonderlijk herbeleven» werd 
de dichter geïnspireerd bij het herlezen van vroe
gere liefdesgedichten : een herbeleven, verwoord 
in een reeks van 18 gedichten, vanaf het ontstaan 
van de liefde over de vrees voor haar broosheid, 
naar de zekerheid tenslotte. Van Gaveres poëzie 
lijkt wel een eentonig, door de elegische toon en 
het praktisch-afwezig zijn van de gedachtelijke 
rijkdom in de eenvoud van het woord. 

«Droevig feest» van Walter Haesaert (geb. 1935) 
bevat vijfstrofige — rijmende en rijmloze — ge
dichten, tematisch gespannen tussen de titels van 
begin- en eindgedicht : alfa en dood, begin en einde 
Sterk sfeerscheppend en beeldend ( hoewel het 
beeld hier en daar te gezocht lijkt) is de poëzie 
van Walter Haesaert nergens luid en opdringerig. 
Het is een zacht uitzeggen van een zeer dichterlijk 
levensaanvoelen, met de klemtoon op het meer 
tragische aspekt. Haesaert, die ook een roman 
schreef, heeft als dichter zeker pijlen op zijn boog. 
«Droevig feest». hoewel nog niet steeds roos, is 
toch een bewijs voor zijn dichterlijke trefzeker
heid 

Een he'él aildere verstechniek zien wij in de twee 
volgende bundels: die van José de Poortere (wiens 
vorige bundel «Gedichten» wij hier eveneens be
spraken) en die van Jo Gisekin 

« Omdat ik bang ben» van de Poortere benadert 
weer eens — hoevelen deden het voor hem. hoeve-
len zullen het hem na doen ? — het tema van de 
dood De Poortere doet dit op een zeer persoon
lijke wijze, met 'n beheersing en tegelijkertijd ori
ginaliteit v/h beeld, met 'n taal die strak is zonder 
veel versierselen maar warm onder die beheersing, 
en met onder de zachtbewogen oppervlakte 'n emo
tioneel doods- en eeuwigheidsbesef De Poortere 
heeft iets te zeggen en hii heeft daarenboven de 
kwaliteiten die voor een werkelijk poëtische uit
drukking ervan nodig zijn. 

Jo Gisekin heeft in « Een dode speelvogel » een
zelfde moderne techniek aangewend : mmder be
grensd ook en meer uitvloeiend, met plotse schit
tering van een verrassend beeld of een poëtische 
vondst (of inspiratie !). Dat zij tot de volkomen be
heersing van het woord, tot de strakke grafiek van 
het vers met de toch diep-bewogen kontoeren in 
staat is, bewijst ze juist met het laatste gedicht uit 
de bundel : een bundel die meer is dan een belofte. 
Zijn niet alle gedichten voldragen, dan is er toch 
menig vers dat voor 't talent der dichteres getuigt. 

Een mooie bundel is die van Herman Fierens 
« Brumaire ». Een mooie, hoewel eigenaardige 
bundel, met verschillende technieken : 
naast de moderne rijmen ntmeloze linek met 
de associatieve verbindingen en beelden staan ge
dichten die sterk aan het expressionisme herinne
ren, en andere die door hun klassieke verstech
niek op zichzelf gaat, maar om de innerlijke 
geen onvermogen is. dat hem de vroegere technie
ken — soms — doet vergeten. 

Hier wordt bewezen, dat het niet om de tech
niek op zichzelf gaat, maar om de innnerlijke 
noodzaak déze of gene te gebruiken, al naarge
lang de eigen mogenlijkheden en gesteldheden, die 
aan het moment kunnen gebonden zijn, maar ook 
aan de persoonlijkheid van de dichter. Naar de te-
matiek zijn deze gedichten evenals bij de Poortere 
gedeeltelijk door dood en eeuwigheid geïnspireerd, 
wat antiteze met het leven intenzifieert : een soort 
omgekeerd vitalisme dus 

Gedichten als «Morgen in de lente», «Angst» en 
«Impressies», evenals « De He melaatse » en « Bru
maire » getuigen voor •FïeréhS*"'ftibgeli-tRheden en 
zijn dichterschap. 

De laatste- maar zeker niet de minste in de rij-
is de bundel van Eric Derluyn «De geliefden van 
Altena». Hier is de tematiek zeer gevarieerd, gaan
de van het zeer persoonlijke over het anekdotische 
tot het verhalend-schilderende ; van speelsheid tot 
diepe ernst, van Beatrice tot Elizabeth, gravin van 
Thuringen. Een bundel vol poëzie van iemand die 
wéét wat poëzie is. Soms klinkt een gezelliaanse 
toon. zonder aan de originaliteit te schaden, maar 
net genoeg om aan de virtuoziteit van de grote 
Westvlaming te herinneren... 

De hierboven vermelde bundels werden uitgegeven 

bij Desclée-De Brouwer, Brugge. Prijs : 60 fr. 

MlWIPiilitMiiiiil 

DAT MOEI U... 

• Tot 12 mei stelt in het Verhaeren Muzeum 
te St. Amands aan de Schelde Kamiel van 
Breedam assemblages en objekten ten toon. 
• In het muzeum van de Stichting Mevrouw 
J. Dhondt-Dhaenens, Muzeumlaan te Deurne 
heeft tans een retrospektieve plaats van schil-
denjen van Albert van Dyck. Tijdens de ope
ning werd de m,onografie over het grafisch 
werk van Van Dyck met teksten van Jos Hen-
drickx en Johan Fleerackers voorgesteld. Deze 
monografie verschijnt als Cahier III. Tot 18 
mei. 
• Kunstschilder Lucien Verween stelt ten 
toon in Studio Gerard David. Wollestraat 28 
te Brugge. Lucien Verween woont en werkt 
te St. Amandsberg-Gent. 
• Kunstschilder Raymond Dewaegenaere 
uit Zulte stelt aldaar ten toon in de Leiehoeve, 
Veerstraat 9. Tot 3 mei. 
• In de "Galerie Rive Gauche", Grote Zavel 
32 te Brussel stelt Cesar kristallen vormen 
ten toon tot 22 w,ei. 
• Kunst- en kultuurkring Muizen stelt van 
26 april tot 3 mei een ensemble werken ten 
toon van Marcel Andries, Raymond Bulens, 
Louis Cant, Frans Hellemans, Edward Gau-
hier, Pieter-Leo Govaerts en Edward de 
Grève 

• Het Willemsfonds, Davidsfonds en Ver-
meijlenfonds Brussel brengen in samenwer
king met de Vereniging voor Artistieke en 
Kulturele Verspreiding een proqramvfia ge
wijd aan Paul van Ostayen en zijn tijd (the 
roaring twenties) door Arena-De Nieuwe Ko
medie uit Amsterdam met "Dag stoel naast 
de tafel", in het Paleis voor Schone Kunsten 
te Brussel op maandag 27 april te 14.30 u. en 
fr. Bespreking tel. 12!50.'i5 en in alle filialen 
te 20.30 u. Prijzen der plaatsen : 50, 75 en 100 
van de Kredietbank en de Bank Lambert. 

Het wordt een aaneenschakeling van ge
dichten over de oorlog, afgewisseld met polo
naises, charlestons, cirkvjsnummers en kom-
mentaar door persberichten, dichters en joer-
nalisten, die na de dood van de auteur over 
hem schfeven. 

• • • weten. 

De «Tempel» van Dowaai door Diederik van den Elzas, graaf van Vlaanderen in 1155 gebouwd krijgt vooral 
van Vlamingen eens graag bezoek ! 

• De Vlaamse Toeristenbond looft een jaar
lijkse prijs uit, in samenwerking met de Vere
niging van Vlaamse Toneelauteurs, ter bevor
dering van de nederlandse toneelliteratuur 
(10.000 fr.). Deze "Hippoliet van Peene-Virgi-
nie Miry-prij^' wordt toegekend aan personen 
of verenigingen die zich verdienstelijk maak
ten voor het propageren van nederlandstalig 
toneelwerk van nog levende auteurs. Voor 15 

I juni dient een ovfistandig verslag ingestuurd 
door groepen of personen die menen in aan
merking te komen '^nn V T P Cf Jakóbs-
markt 45. Antwerpen 
• In een persmededeling protesteerde de 
V.B.V.B. (Vereniging ter bevordering van het 
Vlaamse boekwezen) tegen bepaalde bewe
ringen in de nederlandse tv over de zgn. orv-
m,ondigheid in Vlaanderen op gebied van de 
verspreiding van nederlandse uitgaven in ons 
land. Dit beeld, aldus de V.B V.B. is onjuist. 
Iedereen weet dat ca. 70 t h. van wat hier in 
het Nederlands op de markt verschijnt uit Ne
derland komt, dat deze invoer van jaar tot 
jaar <;tiint en zonder moeite er zorq verwerkt 
wordt door tientallen importeurs en boek
handels en verkopers. 
De mededeling meent dat Neder
land en Vlaanderen over en weer niet gediend 
zijn met onjuiste en vertekende informatie en 
is het eens met de opvatting dat sommige ne
derlandse vrienden er goed zouden aan doen, 
hun informatiebronnen over Vlanv^e-ren wat 
te verbreden. 

Het gaat vooral om verklaringen van de 
auteur JuUen Weverbergh voor de nederland
se tv. tegen welke verklaringen trouwens in 
enkele arote vlaamse dagbladen eveneens 
werd geprotesteerd. Het zelfde geldt trouwens 
de politieke informatie in Nederland over 
Vlaanderen en niet het minst de vaak gering
schattende en totaal verdraaide kommentaren 
van sommige vlaamse auteurs in Nederland 
over Vlaanderen Voor als na mag gelden dat 
onze noorderburen zeer slecht en zeer onvol
ledig over ons zijn ingelicht. Het incident 
Weverbergh brengt daarvan een ^aarant be
wijs. 
• De « Bibliothèque internationale de Poe-
"ïie •» en de « Documentation poétique inter
nationale » hebben hun fonds in eigendom 
afgestaan aan de Koninklijke Biblioteek te 
Brussel. In totaal gaat het om 40.000 belgische 
"n buitenlandse dichtbundels en om 65.000 ar
chiefstukken met o a. twee belannrijke verza 
mëlinoen. deze van Flouquet en de verzame
ling Bourgeois. De Internationale Poëziestich-
Hng zal echter voorts beide fondsen beheren 
De bocTcen en tijdschriften van de « Biblio-
fhèque internationale de poésie » kunnen ge
raadpleegd worden door het publiek. Inlich
tingen in de Konivkli^ke Bïh'iofppïc Kunst-
hera Brus'>p1 
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onze se/ektie 

Zaterdag 25 april 
16U.45 : BRUSSEL NED. 
Wat hebt u ons te bieden ?) jonge
ren stellen vragen aan politici) 
18U.30 : BRUSSEL NED. 
Keckec (Joegoslavische jeugdjiljoi) 
19U.30 : BRUSSEL FRANS 
De hamster (dokumentaire) 
20U.30 : BRUSSEL NED. 
Run silent, run deep (amerikaanse 
speelfilm) 
22U.25 : NEDERLAND 2 
Improvizatie (onvoorbereide ak-
teurs komen op het toneel) 

Zondag 26 april 
17U.15 : BRUSSEL NED. 
Antartika (dokumentaire) 
19U.30 : BRUSSEL NED. 
Stookolie (vogels die in olie ster
ven) 
20U.30 : BRUSSEL FRANS 
De europese vulkanen (dokumen
taire ) 
19U.40 : NEDERLAND 1 
De grauwe kiekendief in de peel 
(film) 
22U.13 : NEDERLAND 1 
Homofielen (proeve tot verduide-
delijking) 
2ÖU.15 : NEDERLAND 1 
Panoramiek (internationale poli
tiek) 
22u. : FRANKRIJK 2 
De kulturele revolutie in China 
16U.15 : DUITSLAND 2 
Emil und die Dedektiven (overbe
kende jeugdfilm uit 1931) 

Maandag 27 april 
20U.25 : BRUSSEL NED. 
Il brigante (speelfilm in première) 
20n.20 : NEDERLAND 1 
Herdenking van Lenin in Europa 
21U.45 : FRANKRIJK 2 
N.N. (speelfilm) 
21u. : DUITSLAND 1 
Lucia (kubaxinse speelfilm) 

Dinsdag 28 aprri 
21U.25 : BRUSSEL NED. 
Trefpunt (jongerendebat) 
21u.2i : BRUSSEL FRANS 
Simenon ontvangt (Henri Guïlle-
mi7i) 
2IU.5» : BRUSSEL FRANS 
Dillinger is dood (psichologisahe 
iilm) 
21U.1» : NEDERLAND 1 
Willem.Duys (iwor de vuist weg) 
19u.3e : NEDERLAND 2 
Tryman (reportage over landarts-
schrijver-schilder) 
21u. : DUITSLAND 1 
Haben (speelfilm) 

Woensdag 29 april 
21U.15 : BRUSSEL NED. 
Panorama 
21U.15 : BRUSSEL FRANS 
Verdovende middelen (een doku
mentaire) 
21U.50 : NEDERLAND 1 
Oranje Vrijstaat (een bevriende 
natie) 
21u. : DUITSLAND 1 
Geheimen van de zeeén (dokumen
taire van Gousteau) 

Donderdag 30 april 
21U.15 : BRUSSEL NED, 
De pers (joernalisien over het 
krantenbedrijf ) 
18U.30 : BRUSSEL FRANS 
SuTvol (reportage over de europe
se gemeenschap) 
20U.30 : BRUSSEL FRANS 
Twaalf vergramde mannen (be
kend toneelstuk van Reginald Ro
se) 
21U.1» : NEDERLAND 1 
N '70 : (jacht en ontbossing in Pa
kistan) 
21u. : NEDERLAND 2 
Janus Tulp (voorstelling van to
neelstuk uit 1920) 
22U.30 : NEDERLAND 2 
Straatmuzikantenfestival (reporta
ge) 

Vrijdag 1 mei 
21U.1.5 : BRUSSEL NED. 
Progressieve frontvorming (ge
sprek met Leo Collard) 
20U.30 : BRUSSEL FRANS 
Germinal (sociaal drama naar 
werk van E. Zola) 
21U.35 : NEDERLAND 1 
Hadimassa (satire) 
22U.10 : NEDERLAND 1 
In liefde bloeiende (dokumentai
re over H. R. Holst) 
21U.15 : NEDERLAND 2 
Onbestelbaar (tv-spel) 
21U.20 : FRANKRIJK I 
May Time (film) 
15U.30 : DUITSLAND 1 
Oberammergau 1970 
21u^0 : DUITSLAND 1 
The counterfeit killer (amenkaan-
se speelefilm) 

BELACHELIJK 

Na veel aarzelen en uitstellen is de 
beslissing dan maandagavond toch ge
vallen. Het met zo veel tam-tamgerof-
fel aangekondigde programma « Nand 
in eigen land » wordt niet ingestuurd 
als Vlaamse bijdrage voor Montreux. 

Nochtans staan in de rijkelijk uitgege
ven festivalbrochures reeds alle gege
vens over deze vlaamse produktie keu
rig en in veel kleurendruk uit de doe
ken gedaan. 

Ik wil de eerste zijn om toe te geven 
dat deze « Nand », ondanks het akteer
talent van Nand Buyl en de regievond
sten van realizator Juul Claes, geen ge
slaagd programma was. Vorige week 
werd in dit weekblad reeds op dezelfde 
plaats dergelijke bedenking geoppei'd. 

Maar de beslissing van de Raad van 
Beheer het programma terug te trek
ken, komt maanden te laat. Zoals de 
meeste beslissingen van de Raad van 
Beheer. De voorbereidingen voor deze 
internationale inzending konden pas 
s tar ten na nieuwjaar. Nu weet iedereen 
die van ver of dicht ook maar iets met 
tv te maken heeft dat het totaal onmo
gelijk is op drie maanden tijd een kleu-
renproduktie te koncipiëren, te realize-
ren, filmen en monteren. 

Iedereen is daarvan op de hoogte be
halve blijkbaar de leden van de Raad van 
Beheer. Bij een normaal bedrijf — en 
dat zou de B.R.T. toch moeten zijn — 
mag men verwachten dat de hoogste 
beleidsorganen minstens op de hoogte 
zijn van het normale verloop van een 

produktieproces in hun eigen bedrijf. 

Stookolie heet de dokumentaire die het over de vogels zal hebben die de dood 
vonden in de stookolie o.a. door het zinken van olietankers zoals op de foto Zon' 

dag 26 april om 19u. 30, Brussel Ned. 

Bij de B.R.T. is dat blijkbaar niet het 
geval De achtbare beheerders achtten 
het blijkbaar mogelijk op drie maanden 
tijd een ontspaningsprogramma in kleur 
op punt te zetten. Elke liefhebber die 
een fototoestel van een paar honderd 
frank op zijn buik heeft bengelen, is op 
de hoogte van het feit dat het verdomd 
moeilijk is in de winter buiten kleuren 
te schieten. Maar zelfs dat elementair 
fotografisch bezwaar is blijkbaar nog te 
ingewikkeld om begrepen te worden 
door de B.R.T.-beheerders. 

De bezwaren die de Raad van Beheer 
aanhaalde om haar beslissing te moti
veren, zijn al even weinig terzake die
nende. Het programma zou niet artis
tiek zijn. Precies of het de gewoonte is 
in Montreux artistieke programma's te 
bekronen. 

En de gags die in « Nand in eigen 
land » voorkomen zouden te moeilijk 
zijn voor de kijker. Waarbij de heren 
van de Raad van Beheer weer eens ver
geten dat de programma's in Montreux 
helemaal niet gekeurd worden door « de 
kijker », maar wel door een internatio
nale jury van vakmensen. En dat zijn 
onze B.R.T.-beheerders allerminst. 

Het terugtrekken van de vlaamse in
zending voor Montreux is allerminst een 
belediging voor Nand Buyl zelf of voor 
iedereen die aan ^het programma heeft 
meegewerkt. 

Het is wel vanwege de Raad van Be
heer een publieke bekentenis van on
bekwaamheid. In een normaal bedrijf 
wordt iemand ontslagen wanneer hij 
manifest in gebreke blijft en regelmatig 
bewijst allerminst geschikt t e zijn voor 
zijn taak. Maar in partijpolitiek samen
gestelde B.R.T.-Raad van Beheer blijft 
men zelfgenoegzaam verder boeren. Be
lachelijk. 

•rM 

EUROPA 

Op geregelde tijden verzorgt Omer 
Grawet na het nieuws een gesprek met 
rektor Brugmans van het Europakolle
ge over allerlei aktuele problemen die 
zich stellen in verband met Europa 

Het onderwerp is boeiend en Omer 
Grawet is een degelijk en zeer ekwaam 
reporter. 

Toch blijft « Europa » een van de 
meest vervelende uitzendingen die na 
Kwisthetwel ooit op ons scherm zijn 
verschenen. 

Twee meneren die samen aan een ta
feltje zitten en lekker met mekaar over 
een probleem keuvelen is geen tv Hoe 
boeiend en interessant en onderhoudend 
of opwindend dat onderwerp dan ook 
moge wezen 

Tv veronderstelt beelden Wat Gra
wet nu doet voor de beeldbuis zou mis
schien een interessant radioprogramma 
kunnen worden. Maar voor tv blijft het 
saai gerealizeerd. 

BEDENKING 

Op het ogenblik dat dit blad gedrukt 
wordt bestaat er weer goede hoop da t 
de R.T.B.-filmploeg die in Laos vermist 
wordt, toch nog veilig en wel thuis zal 
komen. 

Hoeveel kans zou er bestaan dat de 
nieuwsdienst van de B.R.T. iemand van 
de eigen mensen naar een gevaarlijke 
zone s tuurt ? 

Met de russische inval in Tsjekoslo-
wakije waren ze ook te laat. Maar er 
mag geen minister een lintje doorknip
pen of de B R T. is er. Ook op de recep
tie 

VIDAX. 

De wereld waarin wij leven is de titel van een amerikaanse dokumentaire reeks 
waarvari de tweede aflevering over de Zuidpool gaat. Men zegt van de Zuidpool 
dat het 't grootste laboratorium ter wereld is. Naast de enkele duizende geleerden 
die het kontinent bezocht hebben komen nu ook wel andere nieuwsgierigen op
dagen. Een van de vele dingen die er te bestuderen vallen zijn de vetganzen, ze 
worden er deskundig benaderd. Een andere « aanwezige » is een amerikaanse 
atoomhazis en een station onder het ijs om satellieten te bestuderen. Zondag 
26 april om 17u 30, Brussel Ned, 

tv - tv - tv - tv -
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Eft maar spurten : Merckx, Erik De Vlaeminck en Frans Verheeck. 

P10GXDOO 

tuvirlijk zo dat senator Baert van de V.U. 
is. En dat woord afdrukken in « Les 
Sports »... 

AAN MARNIKS 

Marniks heeft een belangrijke beslis
sing genomen. Hij is lid geworden van 
een pas opgerichte atletiekvereniging, 
en hij heeft besloten een Roelants te 
worden. Wie weet, lukt het niet. Hij 
heeft verleden week alvast een tweede 
prijs gelopen, en van de deelnemers van 
zijn school was hij^ zelfs de eerste. Daar
voor kreeg hij van zijn schooldirekteur 
'n soeciale prijs. Een doos kogelpennen. 
H u heeft ze, met de andere prijzen die 
hï.1 al won, zorgvuldig opgeborgen in 
een •ki=t Om ze te bewaren « voor later » 
zegt hij Wij wensen Marniks, en alle 
Marniks'en met hem, bij het begin van 
zijn carrière het beste toe. En misschien 
vooral dat een doos kogelpennen een 
waardevolle prijs zal blijven, zowel voor 
het geval hij geen Roelants wordt, als 
voor het geval dat hij het wel wordt. 
Want ook in dat geval zou het wel eens 
kunnen blijken dat een doos kogelpen
nen meer waarde kan hebben dan een 
handvol blauwe brieven. 

GEEN RAMP 

Tijdens de laatste algemene vergade
ring van de Belgische atletiekbond (be
gin van deze maand) heeft voorzitter 
Mingels een lange jammerklacht aange
heven over de financiële toestand van 
de bond. Alles wat de schatbewaarder 
kan tonen is een deficit van meer dan 
een miljoen, en de hoop dat de staat 
vlug de subsidies voor... 1969 zal uitbe
talen. Het blijkt nochtans dat de klubs 
zelf daarm enige schuld treft, omdat zij 
niet de nodige formaliteiten vervullen. 
Voorzitter Mingels heett aan de minis
ters van Kuituur ook wat meer centen 
gevraagd voor 70. Nu begrijpen wij best 
dat geldgebrek voor de atletiekbond 
een moeilijke zaak is — wij hebben ten
slotte ook een huishouden — maar zo'n 
raiinp vinden wij dat nu toch ook niet. 
Een sportfederatie hoeft geen vereniging 
met winstbejag te zijn, en een beetje 
zorgen van financiële aard scherpen vol-
ge^is ons de ijver en de spitsvondigheid, 
dingen die wij voor een bond noé be
langrijker achten dan geld. Van onze 
kapt dus geen medelijden. 

BEGRIJPELIJK 

Wij hebben het hier al meer gehad 
over Urtain, de spaanse bokser van wie 
iedereen weet dat hij zuiver door om
koperij een grandioos palmares samen-
bokste, zoals waarschijnlijk niemand 
vóór hem in zo korte tijd deed. Hij werd 
europees kampioen door oude Peter Wei
land K.O. te meppen. Dat kostte 2 mil
joen (volgens sommigen 4). Eén van de 
« klantjes » die aan Urtains palniares 
hielpen was onze Lion Ven, die (wel een 
beetje laat volgens ons) in « Sport 7U » 
kort en goed verklaarde dat hij destijds 
betaald werd om in de tweede ronde te 
gaan « maffen », en dat Urtain gewoon 
niet kan boksen. Dat is helemaal geen 
nieuws natuurlijk. Het is enkel een aan
leiding om te zeggen dat men die jon
gens niet te vlug de steen moet werpen. 
Zich laten omkopen voor dergelijke ko-
mediekens is voor veel boksers — be
roepsmensen, men vergete het niet — 
vaak het enige middel om een scheUe-
ken hesp bij hun boterham te verdienen 
De sportgazetten vergeten daar nogal 
eens op te wijzen. 

VERGETEN 

De Senaat heeft de zgn. wet Declercq 
betreffende het sociaal statuut van de 
sportbeoefenaars goedgekeurd. Men kent 
ons standpunt terzake : dergelijke wet 
is nodig, maar het moet er dan een vol
waardige zijn, en niet een nauwelijks 
voorbereid en al te oppervlakkig bestu
deerd misbaksel. 

Jacques Lecoq van « Les Sports » is 
zeer verontwaardigd dat de Senaat, uit 
partijsleur, dat wetsontwerp zo maar 
heeft goedgekeurd, zonder er zich eens 
serieus over te bezinnen. Wij peinzen 
dat de Zjaak vanzeleven geen senator 
meer zal bekijken... 

Wel heeft hij een woordje over sena
tor Cuvelier van Ronse, die (zelf klub-
voorzitter) het ontwerp bestreed De 
man echter die in heel de kwestie blijk 
gaf van het beste inzicht, en die het 
hardst gewerkt heeft om van het gebrek
kige wetsvoorstel een behoorlijk werk
stuk te maken, senator Baert, diens 
naam wordt 'n ie t vermeld Nu is het na-

m 
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Geharrewar voor het doel van Gantoise, 
dat met z'n derde plaats tot de groten 

belfort. 

^ ^ U M U «M-

Weer mocht de unieke van de wieler
sport het podium beklimmen Waar gaan 

1-„ »fTî -top ii".fir qaan ti'f nnoi'no ' 

united states of belglum 
« De Belgen zijn zot, zei de man. Zij liggen hier altijd nog aan te ploe

teren met die kweddelaars van politiekers, die niks anders kunnen dan 
't geld met emmerkens uit hun zakken scheppen, en voor de rest alles ver
knoeien, 't Is nu al zo ver dat ze 't spel in stukken gaan kappen. Weette 
gij wat ze moesten doen ? Ze moesten daar mannen gelijk Merckx en zo 
aanzetten. Dat zijn serieuze mensen, en die zijn gaarne gezien, en het zou 
allemaal veel beter gaan. want alleman zou kontent zijn ». 

Wij hebben met de man, op federale bazis, de nieuwe staatsstrukuur op 
zijn poten gezet, en wij geven de vrucht onzer geestesinspanning ter over
weging aan alle partijbesturen die in de nabije toekomst nog willeri kon-
gresseren. Voor Wallonië leek een triumviraat ons het meest geschikt, al 
hadden wij enige last om na aftrek van alle in Wallonië verblijvende 
Vlamingen en andere buitenlanders nog drie geschikte genieën te vinden. 
Handige Leon Semmeling, er steeds als de kippen bij om een penaltieken 
te profiteren, leek ons een eerste geschikte man. Serge Reding de aange
wezen klassieke sterke arm en ijzeren hand. en Zjafcie Ickx de geroepene 
om vaart aan het geheel te geven. Met de steun van monitor « Les Sports » 
kan Wallonië op die manier geen gevaar lopen, docht ons. 

Voor Brussel zochten en vonden wij mensen met europese allures en 
grondige kennis van heide landstalen. Met bovendien, omdat het een gebied 
met kuituur betreft, wat meer kulturele « fond » Ons oog is gevallen op 
Morris van den « bond », « qui parlee son Franqais appepré oosi bjien as 
de Vlomsk ». Om het brusselse driemanschap wat standing te geven dach
ten wij aan Torke Boin, « homme de lettres » en eksempel van bon bels. 
Het triumviraat zou vervolledigd worden door Mollet, kwestie van zijn 
kepi, zoals men weet fel in de rnode in jonge staten. _ 

Voor Vlaanderen geen trnimviraat, neen. Van nature en uit traditie 
neigt Vlaanderen meer naar het sisteem van « em Reich, ein Führer y>, 
dat weet iedereen, en dus stellen wij aan het hoofd ervan de Enige, de On
navolgbare Eddv Merckx O. wio weten het. Hij wordt ons fel benijd door 
de Brusselaars, net als door alle stervelingen op aarde, maar Hi] is wel 
degelijk een stuk van ons patrimonium. (Meensel-Kiezegem, maar houdt 
het stil. Zijn Frans dat maar zus en zo is. Zijn ivoonplaats Tervuren. Zijn 
huioe (neen, dat doorstrepen), Zijn krachtwoorden, Zijn kmsvrouw. alles 
wijst erop dat Hi] rasecht Vlaming is, en Hij heeft nooit gemeend dit 
dit officieel te moeten loochenen. 

Natuurlijk gaan wij niet doen zoals in de koersen : Hem alles laten doen 
Wij gaan Hem een uitgelezen schaar medewerkers bezorgen, stuk voor 
stuk mannen van het vak. 

Al wat de centen betreft gaan wi] toevertrouwen aan Ztang van ISuggen-
hout, wiens bevoegdheid terzake door niemand zal betwist worden, en 
zeker niet voor degenen die in Vlaanderen al eens een koers of een /cri
ter ium hebhen willen inrichten, en wie deed dat nog niet ? 

Informatie, Kuituur en Opvoeding zijn voor Alfred Debruyne. dat kan 
geen twijfel lijden. Jarenlang liggen alle nijdigaards nu al op de loer om 
Alfred Debruyne te betrappen op een vergissing, op een verkeerde infor
matie, op een betwistbare uitspraak Jarenlang zijn ze eraan geweest voor 
hun moeite. Justitie en Volksgezondheid kan natuurlijk niet anders dan 
Hendrik van Steenbergen te beurt vallen, en Toerisme en Hotelwezen wordt 
de taak van de h. Hoste, die het heeft klaargespeeld in Meksiko een hotel 
te vinden voor onze nationale voetbalploeg, zij het dan een kleine dagreis 
verwijderd van hun plaats van bestemming. 

In plaats van een verfoeilijk kolonelsregime dus een heerlijk sportregi-
me, dames en heren. Dank zij de sport wordt Vlaanderen een welvarend 
land En laat de Amerikanen naar de maan vliegeii, en de Russen naar 
Venus Wij blni^en rustig aan de toog van kafee « De Sportwereld ». 

WU 

GROOT KAMPIOEN 

« Groot kampioen » is een woord dat 
wij maar zelden gebruiken, zeker wan
neer het gaat over zgn. elitesport en zgn. 
vedetten. Voor Serge Reding willen wij 
maar eens een uitzondering maken. 
Niet zozeer omdat hij twee wereldre-
kords verbeterde, maar vooral omdat hij 
dat deed zonder de gebruikelijke t ra la la 
voor en na. Hij is dat om te beginnen 
gaan doen in zijn dorp — en dat is n ie t 
Brussel maar Herbeumont (waar wij 
nog dit jaar enkele heerlijke vakant ie
dagen sleten) — en toen men hem vroeg 
hoe hij zich voelde als wereldrekora-
man, bleek hij helemaal niets te voelen. 
Hij wist er alleen op te zeggen dat m e n 
zich in oost en west wel extra zou in
spannen om die wereldrekords weer in 
het bezit te krijgen. De eenvoud — en 
grootheid van een Reding steekt toch 
wel schril af tegen de drukte en de op
dringerigheid van de meeste andere 
« kampioenen ». Van harte « chapeau » 
voor Reding. 

PUIK REZULTAAT 

Na de 0-1 nederlaag op eigen veld te
gen Inter Milaan gaven wij de Ander-
lechtenaren in Milaan zelf, voor de t e 
rugwedstri jd, geen schijn van kans. Da t 
was dan een vergissing van belang, w a n t 
Anderlecht wist niet alleen de voor
sprong gaaf te houden, het ging er zelfs 
winnen met O - 2, daar bepaald een 
meesterschap aan de dag leggend. Het 
oude trio Suarez - Corso - Mazzola, dat 
ons op Anderlecht kon bekoren, k w a m 
er deze keer niet bij te pas. Daarmee 
ksn Anderlecht de finale van de beker 
der laarbeurssteden spelen — de troost
prijs voor de grote klubs die een « aksi-
detitje » hebben gehad het jaar tevoren 
— en deze finale zal gespeeld worden 
tegen Arsenal, weleer de vendeldrager 
van het britse voetbal Daarmee is ook 
voor Anderlecht nog niet het hele sei
zoen verknoeid De « foorkompetitie » 
heeft nog enkele miljoentjes in de kas 
gebracht, de klub heeft een speler te 
ruggevonden (Bergholtz) en een paar 
ioncje ontdekt, en ze wordt weer gere
k t Td tot de europese groten. Nu dus 
maar duimen voor de finale. 

De zegevierende aankomst van Roger 
De Vlaeminck te Luik. « Als mijn broer 

het niet doet moet ik het wel ». 

PROPER WERK 

Eddy Merckx heeft Luik-Bastenaken-
Luik niet gewonnen. Niet Hij, maar een 
heel stel joernalisten, hebben achter eks-
kuzes gezocht en gevonden, en het Roger 
De Vlaeminck haast kwalijk genomen 
dat hij Merckx overwon. Dus heeft 
Merckx zondags nadien op zijn grandio
ze wijze de Waalse Pij l gewonnen, en 
iedereen was weer kontent. 

De uitslagen van de voorjaarsklassie
kers overlopend merken wij op dat 1. 
De omloop «Het Volk» gewonnen werd 
door Verbeeck (Geens), 2. Parijs-Nice 
door Merckx (Faemino), 3. Milaan-San 
Remo door Dancelli (Moltini), 4. Gent-
Wevelgem door Merckx, 5. De Ronde 
van Vlaanderen door Erik Leman (Flan-
dria), 6. Parijs-Roubaix door Merckx, 7. 
Luik-Bastenaken-Luik door Roger De-
vlaeminck (Flandria) en 8. De Waalse 
Pijl door Merckx. Als men het had wil
len « arrangeren », men had het niet 
beter kunnen doen om de spanning er 
bij de geachte sportliefhebbers in te hou
den. Meckx en een andere netjes om de 
beurt zoals U ziet. 
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ALLE SPEELGOED 

Corlvrlendi 
STALEN TUINSCHOMMEL (53 kgr.) 

in heldere lakverf 
295 cm. lang, 205 cm. hoog 

2.950 fr . franko huis 
Vraag prospekfus ! 

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 

MAGAZIJN 

GROENSTRAAT 84 
UITSLAG « GROTE GRATIS PRIJSVRAAG » 
Dhr. GALLET gerant van één onzer magazi jnen overhandigt aan dhr . 
Aerts de waardebon van het gekozen meubelensemble uit de d u i -
zende salons, eetlcamers enz. 
De gelul<kige winnaar w e r d gekozen uit de duizenden inzendingen 
ui t gans het land. De di rekt ie dankt al le deelnemers hiervoor, en 
hoopt dat alle deelnemers op 1 MEI a.s. hun be loofd geschenk in 
onze toonzalen komen afhalen, hetgeen een aardig aandenken zal 
b l i j ven aan ons huis. 

«DE PRIJSBREKER» 
CROENSTRAAT 84 ANT>yERPEN 

gelast zich in het bi jzonder met de verkoop van 

FAILLISSEMENTEN • STOCKS 
I N BESLAGNAMES EN ANDERE van europese firmas 
welke SPLINTERNIEUWE salons, eetkamers, keukens, 
huishoudartikelen, text ie l , en andere. Dit geeft ons alzo 
de mogelijkheid alles aan ONGELOOFWAARDIGE PRIJ
ZEN te verkopen 
• SLAAPKAMERS 2 pers. 5.500 F. 
• EETKAMERS l iv ingkast + bar, tafel en 6 stoelen 8.950 F. 
• KEUKENKAST 1,5 m. tafe l + 4 stoelen luxe a fwerk ing 5.950 F. 
• MATRASSEN 2 pers. 20 J . Gar. 1.290 F. 

21.690 F. 
slaapzakken 350 F. 

TROUWERS DIT IS UW KANS ! 
Financiëringsdiensten in onze toonzaal. Open alle werkdagen ook 
zaterdag van 10 tot 20 uur en zondag van 10 tot 17 uur. 

DINSDAG GESLOTEN 

blankenberge 
141 , de smet de naeyerlaan - t e l . (050)416.37) 

breughel 
Julien tersl 
vo l led ig pension 
kamers met ontb i j t 
al le komfor t 
maalt i jden tegen alle pr i jzen 
speciale voorwaarden 
voor groepen en autocars 
vraag in l icht ingen 

WALTER ROLAND 
Gediplomeerd opticien, erkend door 

aUe ziekenfondsen 

KERKSTRAAT 58, ANTWERPEN 

(Let op het huisnummer D 
Telefoon 35 16 62 

ALLE GLAZEN 
ALLE MONTUREN 

Voor teen TU dit blad t te •/• imkt 

Het vlaams
nationaal 
lokaal 
bij uitstek 

ODAL 
Uitbater : 

ERIKSSON-GODON 
Ballaertstraat 80 
Antwerpen 
TeL (03)38.01.21 

Dinsdag gesloten 

HERMES 

Zuidlaan 54, Brussel 

Volledige 
secretariaatkursussen 

STENO- en DACTYLOGRAFIE 
in vier talen 

BOEKHOUDEN 

MODERNE TALEN 

HANDELSCORRESPONDENTIE 
ENZ. 

DAG- EN AVONDLESSEN 

M . Lemonnierlaan 2 1 1 , Brussel 
Tel. (02)11.00.33 

DE school waar Vlamingen 
zich thuis voelen 

D R I N K T 

SERVATY 
WIJN 

Duitse Moezelwijnen 
van prima kwal i te i t 

• 

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

• 

Vraagt overal onze 
SERVATY-wijnen 

Geniet van een 
aangename 
levensavond 
in het rustoord 

HUrZE 
LOREIN 

FAMILIALE SFEER 
Paddegatstraat 133 
TEL. 015/718.35 

2921 Nieuwenrode 
15 km. van Brussel (4 km. a u 
tostrade Brusse l -Antwerpen) . 

Aanbevolen 
Huizen 
P A P Y R U S 

Boek- en Papierhandel 
Zaakvoerder : Fons LsbeaO 

de Ribaucourtstraat 7 
(nabi j het Sint-Jansplein) 

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

Aanbouw-KEUKENS 

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

Carnotstraat 135, An twerpen 

te l . 35.17.14 
Standaard en Maatwerk : M i lmS-
Zeyher Keukens • Elektrische 

toestel len tegen 
groothandelspri ls 

Manége « VOLMOLEN » 
Opoeteren (L.) 

Paardenpension - Rijlessen • 
Wandel ingen 

Restaura nt-Bar-Z wembad» 
Camping. 

TEL. (011)648.34 

Tapijten CASPERS 
Mechanische en Perzische 

Tapijten - Vloerbekledingen 
Gentsesiraat 6, AALST 

TeL (053)291.89 

AL A L KEUKENS CLASAL 
Fabrieken te Ramsdonck 

te l . 015/714.47 
Vochtbestand • Vuurvast 

Mat ige pri js 
Voor West-Vlaanderen ; 

DE MEYER Walter 
Bruggestraat 136, Zwevezele 

te l . 051/612.84 

H. PELEMAN-MARCKX 
Van Den Nestlei 16, An twerpen 

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

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

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

« PIET POT » 
Antwerpen 's gezell igste 

Bierkelder 
Grote Pieter Polstraat 4 

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

Maandag en dinsdag gesloten 

Bezoek « Casthot 
DE VEERMAN > 

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

Mosselen Paling 
Uitbater : Jan Brugmans 

3-2-68 

Vergunning Nr. 1185 Cat. A . 

De Vlaamse Automobilistenbond 
De Vlaamse Toeristenbond 

bieden hun leden dr ie ui tzonderl i jke reizen naar Amer ika , het M i d 
den-Oosten en Az ië aan : 
1. Kanada, Verenigde Staten : 

Geniet gedurende 16 dagen van N e w York, Washington, Chicago, 
Detroi t , Cleveland, Montreal , (beg in ju l i ) 

2. Turki je : 
18 dagen lang kunt U de oude Griekse en Romeinse steden 
bewonderen langs de Egeïsche en Middel landse Zee : Troje, 
Efesos, Anta lya, Ankara, Kony, Boersa : reissom : 23.350 f r . 
(n^idden ju l i ) 

3. Centraal- en Zuid- lndië : 
Een droomreis van 23 dagen (einde december) langs de steden 
Calcutta, Madras, Agra , Delh i , Jaipoer, Aurangabad, Benares. 

Voor dezs,j3Ü2;ga>., j iüu|teed$ uitstekende en bekwame reisleiders 
aangesteld. 
Verdere in l icht ingen en inschr i jv ingen op het V.T.B.-V.A.B. hoo fd -
sekretariaat ; -Sint-Jacobsmarkt 45-47, An twerpen 1 . T. 03/31.09.94. 
Kantoor Genk : Stationstraat 51 of Fruitmarkt 12 

Om ons kl iënteel nog beter te d ienen b l i jven de V.T.B.-V.A.B.-
kantoren op vr i jdagavond open tot 20 uur 

CHINCHILLA 
EMPIRE 

Goede bi jverdienste min. 8 0 % 
winst • Vraag dokumentat ie, 

POSTBUS 275 - 9000 GENT 

•/^-meester •.•••.• Q 
.^ kleermaker ^ ^ 

r VERMEESCHfl 

i ^^^^^i^H 
STEENHOUWERSVEST 5 2 

ANTWERPEN 
Tel. 31.35.83 " 

UW 

zo'VEEL BETER 

VERMINDERING VOOR 
VD LEDEN 

é 
7-S 
8-fl 
9-B 
lO-i 
iiM 
12* 
13* 
14-i 
im 
leM 
17-i 
18-i 
19fl 
vïïm\ 

POl'S.... 

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 I 

Pol's broodjes z i jn steeds <^erse 
broodjes met kwal i te i tsbeleg (mar-
t ino • k rab - k ip - f i le t smér ics in • 

kaas) 

Voor u w feesten, bals, leermlsseiv 
vergaderingen 

Specialiteit : recepties feestmenu's 
(koude schotel) 

Speciale voorwaarden voor 
V.U.-afdel inger 

Pyckestraat 39 2000 An twerpen 
Tel. 03/38.64.17 
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PERS 

Aprilse grrillen in de Wetstraat, waar 
'verslenste politiek en uitgeregende len
t e goed samenvallen. Midden vorige 
Week kondigde M. Ruys he t al lakoniek 
iian : «Het gaat toch niet» (met de grond, 
wetsherziening). Kwade buien gaven 
pok Eyskens en Struye ten beste en 
tnaanziekproza kregen we van de derde 
C.V.P.-profeet Paul van den Boeynants, 
die nog altijd op ijskasten schijnt te den
ken. De verkiezing van die andere ul-
steriaanse profeet Paisley lokte heel wat 
kommentaar uit. 

DE STANDAARD 

«Maak de goegemeente en uzelf niet 
langer wat wijs» kapittelt Manu Ruys 
de regeringsheren, die nog altijd willen 
doen geloven dat hun hibried goochel-
ontwerp «rap en goed» onze moeilijk
heden zou oplossen. 

«Intussen blijft de regering de indruk 
wekken, dat een akkoord voor de zomer
vakant ie mogelijk is. Maar is dat nog 
ernstig ? Waarom niet erkennen dat de 
politieke situatie voorlopig een globale 
regeling onmogelijk maakt ? Waarom 
niet de elektorale konfrontatie laten 
voorbijgaan en uitkijken naar een meer 
stabiele parlementaire meerderheid ? 

» De fundamentele kwestie blijft toch : 
dat de twee grote gemeenschappen 
over een goed funktionerende autono
mie en een duidelijk afgebakend grond
gebied moeten beschikken en dat die 
gemeenschappen met een gemoderni-
zeerd, gemeenschappelijk, centraal 
staatsapparaat moeten kunnen samen
werken. Die s trukturen moeten tot stand 
komen in een klimaat van goede wil en 
verstandhouding. Dat klimaat is tans 
niet aanwezig. De regeling die inder
haast zou worden opgebouwd, zou ge
brekkig zijn en halfweg blijven steken. 
Op tien weken tijd legt men niet de 
grondvesten van een nieuwe gemeen-
schapsstruktuur. Waarom daaruit niet 
het passend besluit t rekken ?». 

LA CITE 

Dit waalse P.S.C.-blad zegt hoe de 
Volksuniezweep ook meer en meer op de 
Vlaamse B.S.P.-ruggen begint door te 
wegen. Waar is de tijd dat van Eynde 
vlakaf kon zeggen dat hij zich van heel 
die Vlaamse kwestie geen snars aantrok. 

«Welke zouden de gevolgen zijn van 
een debat, een nieuw debat als enkele so
cialistische afgevaardigden, zich bijvoor
beeld door de argumenten van de woord
voerders van het «Rassemblement Wal-
lon» zouden laten overtuigen, die pre
cies een amendering van ontwerp 125 
voorstaan ? 

» Bovendien wil de B.S.P. een ander 
amendement (V.U.) vermijden waar
door de zes brusselse randgemeenten 
aan het vlaamse ekonomische gewest 
zouden worden gehecht. Hoewel, zoals 
wij hebben gemeld, het in de bedoeling 
ligt van de regering dit amendement 
af te wijzen tot op het ogenblik waarop 
het regionalizeringsontwerp ter sprake 
komt. vreest de B.S.P. dat de vlaamse 
volksvertegenwoordigers niet in staat 
zullen zijn aan dit vei-leidelijk amen
dement te weerstaan. 

»Dan zou het er op aankomen ver
deeldheid bi.i de socialisten te vermijden. 

» (.. .) Sommigen verwachten zelfs 
dat de B.S.P. daarna het regeringsschip 
zal verlaten omdat ze toch niets meer 
heeft te winnen bij een grondwetsher
ziening die ter plaatse trappelt en om 
een goed figuur te slaan in de gemeen
teverkiezingen. 

»Na suksesvolle gemeenteverkiezin
gen, zou de B.S.P. zich kunnen gaan be
schouwen als de partij die meest in aan
merking komt om de leiding van een 
nieuwe regering op te nemen». 

LA LIBRE BELGIQUE 

Nadat Eyskens zijn wenkbrauwen had 
gefronst over de traagheid van de sena-
toriale grondwetsherzieners reageerde 
Struye gepikeerd terug. « Dees lang
zaamheid past grote zaken » zegt hij het 
vader Vondel na. « Daarbij , zo deed de 
regering het ons voor, met een sisteem 
uit te werken dat in feite een weerga
loos zinloze hersenkonstruktie is » leg t 

deze unitarist. En op dat punt heeft hij 
dan wel gelijk. 

« Men moet niet vergeten dat de re
gering vertrokken is van de stelregel 
dat « het unitaire regime overleefd is ». 
De drie traditionele partijen hebben 
zich op de vergaderingen der 28 ge
voegd bij deze stelling der extremis-
tisclie partijen en hebben er een slogan 
van gemaakt die wat mij betreft meer 
dan onbewezen is. maar die tegenwoor
dig een verworven dogma is. Eenmaal 
dit unitair regime zogezegd voorbijge
streefd, moet men een ander in de 
plaats stellen en men heeft toch al zijn 
uiterste best gedaan om aan te tonen 
dat dit nieuw sisteem uniek in Europa 
zal zijn en in heel de wereld, daar het 
noch unitair, noch echt federaal is, 
maar gebouwd uit allerlei s tukken op 
bazis van kultuurautonomie, ekono
mische decentralizatie, bescherming der 
minderheden, verzekerd door een par
lementaire alarmprocedure, waarvan 
men naar ik meen geen enkel voorbeeld 
vindt in enig ander land ». 

DE NIEUWE GIDS 

Waar Struye aan het sisteem zelf 
twijfelt, krapt van Haverbeke zich be
denkelijk in het haar bij de beweringen 
dat men voor de zomervakantie nog zal 
klaar zijn met wat sinds jaren al vijgen 
na Pasen blijken te zijn. 

« Want wie zal men doen geloven dat 
de kamerkommissie, op de vooravond 
van de gemeenteraadsverkiezingen van 
11 oktolDer a.s., die voor Brussel van 
groot gewicht zullen zijn, nog in staat 
is het probleem-Brussel aan te pakken 
en er een afdoende regeling voor te vin
den. 

» Over dit vraagstuk zijn alle part i j 
en grondig verdeeld en de h. Struye, die 
zelf een verkozene is van Brussel, weet, 
beter dan wie ook, dat het enige middel 
om nu geen stukken te maken, erin be
staat de kwestie-Brussel wijselijk te la
ten rusten. Er zou voor geen enkele op
lossing een gewone meerderheid zijn, 
laat staan een grondwettelijke meerder
heid. 

» De taktiek van de h. Struye behoort 
dan ook tot de politiek die nu door de 
meesten wordt beoefend en die wij naar 
een vroeger filozofisch stelsel, de alsof-
politiek zouden kunnen noemen. Ieder 
doet alsof het zal gaan, wel wetende 
dat er geen kans bestaat dat het gaat. 

»En omdat hij het, als verstandig 
man, wel weet, werpt de h. Struye de 
bal naar de regering en de partijen : de 
vraag of de kamerkommissie door het 
vraagstuk-Brussel af te handelen, de Se
naat zal toelaten in juni zijn taak te 
voleinden, behoort, zo zegt hij , niét tot 
de bevoegdheid van de senaatsvoorzit
ter maar tot die van de regering en van 
de partijen ». 

THE OBSERVER 

De nipte politieke overwinning van de 
razende derwich die Paisley is in Noord-
lerland heeft er de zaak niet op vereen
voudigd. 

«In Ierland is mogeliik wat elders on
mogelijk is, en wat elders normaal is, 
blijkt in Ierland onmogelijk te zijn» 
zegde ooit een engelse bewindsman. 
Zo zouden nu zelfs katolieken voor Pais
ley hebben gestemd met de redenering 
«als hij nog gekker gaat doen, zal Lon
den wel definitief moeten ingrijpen». 

De overwinningen van het kamp van 
dominee Paisley wijzen er op hoe nood
zakelijk een echt politiek beleid in 
Ierland is. In Algerië had men al de be
kwaamheid en handigheid van de Gaulle 
nodig om het franse leger en volk ervan 
te overtuigen hun privileges op te geven. 
De toestand in Ierland is niet al te zeer 
verschillend hiervan, maar toch veel 
ernstiger. 

»De protestanten van Ulster kunnen 
niet terug gebracht worden naar Enge
land, noch hebben we een generaal de 
Gaulle om hen te overtuigen of onge
straft te likwideren. 

» Er bestaat nog de hoop dat premier 
Chichester-Clark met zijn eerlijkheid, 
toewijding en openheid het zijne ertoe 
kan bijdragen om de eeuwen van ver
dachtmaking en onveiligheid te doen 
vergeten. Anders is heel het noordierse 
volk, en ook het britse leger en volk, in 
ernstige moeilijkheden». 

GAZET VAN ANTWERPEN 

De Witte, de man die gewoon is een 
kat een kat te noemen, laat zich door 
het wederzijds gedaas niet in slaap wie
gen. Dit hele grondwetsmonstertje is 
tenslotte een pseudo-federalizering die 
met haken en ogen in elkaar geflanst 
als hoofdbedoeling heeft, echte diep
gaande hervormingen tegen te houden. 

« Bepaald voor Vlaanderen, is autono
mie inzake ekonomisch beleid minstens 
even belangrijk als kultuurautonomie. 
die we trouwens ten dele al hebben. 

» De twee problemen gelijktijdig klaar 
krijgen voor de zomer, betekent dat de 
grondwetsherziening, nodig voor de kul 
tuurautonomie op een draf je d i a i t afge
handeld in de Senaat. Dat wensen de lei 
ders van de regeringspartijen die dins
dag zelfs scherpe kritiek uitbrachten op 
senaatsvoorzitter Struye. 

» Ons dunkt dat zowel de traagheid 
van de senaatsvoorzitter, bekend als uni
tarist, als de geforceerde haast van de 
leiders der regeringspartijen, enig wan
trouwen wettigen. De ontworpen grond
wetsherziening, die zij met haast en 
spoed willen doorduwen. is op de keper 
beschouwd niets anders dan een poging 
om een grondige en diepgaande wijzi
ging van onze staatsstruktuur tegen te 
houden door het unitaire regime te ver
vangen door een pseudo-federaal regi
me, dat maar met haken en ogen aan
een hangt ». 

LE SOIR 
Kijkend naar de sterren doet het Za-

ratustra-van den Boeynants pijn aan 
het filozofenhart dat hij van de ameri-
kaanse Apollo-Olimpos terug moet af
dalen in het kommunautai re moeras, om 
het in zijn operettetaaltje te zeggen. 

« En dan zet men de televizie af, men 
vindt zijn dagelijkse zorgen terug en 
moet men zich neerleggen bij het leven 

DOSFELINSTITUUT 

• Zaterdag 23 mei wordt van 14 
tot 19 u. te Antwerpen een stu
diedag gehouden over «Vrou
wenemancipatie : politieke eis 
of dolle onderneming». Belang
stellende noteren alvast de da
tum. Er wordt een tussenkomst 
in de reiskosten voorzien voor 
belangstellende die te ver af 
wonen. 

• De regionale aktivitei ten ko
men stilaan los. West-Vlaande
ren bijt de spits af met twee 
gespreksgroepen te Izegem : 
vrijdag 15 mei om 20u.30 over 
«aktuele onderwijsproblema
tiek» beiden in Izegem in het 
Vlaams Huis. 
Inlichtingen : Jaak Vandemeu-
lenbroucke, Anjelierenlaan. 25, 
Oostende telefoon : 059/804.28 

• Kadervorming : de tans op punt 
staande aktiviteit over «goed 
besturen» gaat van star t voor 
de provincie Limburg : twee 
zaterdagen van 10 tot 17 u. te 
Hasselt op 30 mei en 6 juni. 
Bijzonderheden op de limburg-
se bladzijde. 

• HEBT U ZE AL ? 
— DOSFELDOKUMENTEN : 

1. Universitair onderwijs 50 fr. 
2. Ruimtelijke ordening 50 fr. 
3. Hervorming van de staats

instellingen 50 fr. 
4 - 5. Informatie en demokra-

tie 100 fr. 
- relevant feitenmateriaal 
- waaier van standpunten 

6. Het Europa der Volken 50 fr. 
- filosofie van het ethnisme 
- het Europees federalisme 
- het Europa der volken 

— DOSFELNOTAS 
1. Benelux tegen Europa 15 fr. 
2. Ontwikkelingshulp 15 fr. 
Gireer : pr 224.43 van krediet
bank Brussel, banknummer 
3300/83.555 van het Dosfeünsti-
tuut . 

• Eveneens op 23 mei wordt te 
Antwerpen, ten zetel van de 
kul tuurraad voor Vlaanderen 
een bond van volksuniversitei
ten van nederlandstalig België 
gesticht en worden opties ge
nomen om te komen tot een fe
deratie met de nederlandse 
bond voor volksuniversiteiten. 
Bij dit kultuurfederalisme met 
Nederland zal het Dosfelinsti
tuut vertegenwoordigd zijn. 

• De kursisten van de cyklus ge
meentebeleid, die ons nog een 
evaluatievragenlijst moeten op
sturen, moeten dit zo vlug mo
gelijk doen, Tribunestraat 14, 
1000 . Brussel. 
De vragen op de kursussen ge
steld, vindt u met het antwoord: 
«Vlaams - nationaal gemeen
tebeleid» nr. 1, 5e jaargang, te 
bestellen bij Jef Torfs, Melkou-
wenstwg 29, 2590 - Berlaar. 

van elke dag. Maar ik beken het, na het 
kleine scherm verlaten te hebben, vond 
ik de meeste van onze twisten wel be
lachelijk, vooral onze kommunauta i re 
twisten. Terwijl de drie Amerikanen 
streden in de ru imte diskuteerden an
dere mannen — hoezeer ook bekwaam 
en van goede wil — doodernstig in de 
kommissie van de grondwetsherziening 
over punten en komma's, waar die moe
ten gezet om de achterdocht van de een 
en de ander te bedaren, op de enkele 
v ierkante kilometer van liet belgiscti 
grondgebied. Denkt men werkelijk dat 
de openbare opinie, die met spanning 
de schipbreukelingen van de ru imte 
volgde zich ook interesseerde voor de de
batten van de senaatskommissie ? ». 

Walter Luyten 

ABONNEER NU ! 
De abonnementsprijs op ons 

blad bedraagt vanaf de tweede 
helft van de maand tot einde 1970 
214 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 I 

Speciaal voor U bedacht. 
IEDER DORTMUNDIR 

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 groep 
gezelh'g, f i jn, goed en goedkoop. 

De grote specialiteiten zijn i Ochten-
«chwanzsuppe - Hongaarse goelas] -
Eisbein mit Sauerkraut - Kip aan het 
spit • Krachtvleesschotet, beter dan in 

Duitsland 

I n l i c h t i n g e n t e r p l a a t s e 

THIER BRAU HOF 
Leuven Tel. (016)46311 

THIER BRAU HOF 
Hulste - Tel. (056)71536 

THIER BRAU HOF 
Antwerpen - Tel. (03)312037 

DE KLAROEN 
Aalst - Tel. (053)22853 

THIER BRAU HOF 
Nieuwbrugstr. 28. Brussel 1 

Tel. (02)18.74.89 

BECO BECO 
levering van gas- en stookolie ! 

BECO BECO 
Benzinestations I 

BECO verwacht ook Uw bestelling I 

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

Tel. : (03)52.81.73 32.02.10 
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beweging 
V.U.-AKTIE 
«Tï^N HAACOOORNHEIDE » 

Wegens zeer bijzondere en 
onvoorziene omstandigheden is 
de autokaravaan, gepland voor 
vandaag zaterdag 25 april afge
last. Maar uitstel is nog geen 
afstel. Nieuwe richtlijnen vol
gen later. 

ANTWERPEN 
Antwerpen (stad) 
DIENSTBETOON 

Op het sekretariaat t i jdens 
de openingsuren. Voor sociale 
zaken zo mogelijk woensdag 
rond 13 u. 

Het sekretariaat is gevestigd 
Wetst raat 12 Antwerpen. Tel. 
36.84.65. Alle dagen geopend 
van 9.30 u. tot 16.30 doorlopend. 
Donderdag tot 19 u., zaterdag 
en zondag gesloten. 
KONGRES 

Verscheidene bestuursleden 
gaan met eigen wagen naar 
het kongres te Brussel morgen 
zondag 26 april. Ze ver t rekken 
uit Antwerpen Stad aan het 
«Tank»-gedenkteken rechtover 
de garage Permeke op de Jan 
van Rijswijcklaan om 8.30 u. 
Wie zelf over geen eigen wa
gen beschikt kan daar ter 
plaatse met een der bestuurs
leden meerijden. Toch is het 
gewenst het sekretariaat in te 
lichten over uw deelname. 
Ook andere leden, met eigen 
wagen rijdend, gelieve hier
van het sekretariaat te verwit
tigen, tel. sekretariaat 36.84.65 
open alle werkdagen van 9u.30 
tot 16u.30 donderdags tot 19 u. 
PAMFLETTEN 
ANTI-GRENDEL 

Hang ze voor het raam. Kom 
ze afhalen op uw sekretariaat. 
«WIJ IN ANTWERPEN» 

Het apr i lnummer werd weer 
op 80.000 ex. in alle bussen van 
de stad gestoken. Mocht u om 
de een of andere reden het 
toch niet gehad hebben, gelie
ve ons hiervan dan te willen 
verwitt igen. 
ZITDAG SENATOR 
DR. H. BALLET 

Maandag 27 april van 18 u30 
tot 19u30 bij hem aan huis. J a n 
van Rijswijcklaan 74, Antwer
pen of na telefonische af
spraak. 

Borgerhuut 
VERTREKUREN 
AUTOBUS (SEN) KONGRES 

Zij die de verplaatsing doen 
naar het V.U.-kongres van 26 
april, en inschreven voor de 
autobus(sen), ingelegd door on
ze afdeling, gelieven er nota 
van te nemen dat het vertrek 
werd vastgesteld op kwar t voor 
één aan de hoek van Herman 
Van den Reeck- en Spillemans-
straten, en te één uuur stipt aan 
het Moorkensplein (Gemeente
huis). 

Deelnemingsprijs : 60 fr. Doe 
de verplaatsing per autobus, 
het is zoveel gezelliger en ge
makkelijker. 

Nog steeds inschrijven bij 
Juu l Dillen, Lode Van Bercken-

laan 184 Tel. 21.30.90 of bi j 

Frans Dirks, Karel Van den 
Qpverqtraat 26 tel. 36.38 94. 
HUGO SCHILTZ KOMT 

Op onze maandelijkse 'eden-
vergadering van vrijdag 8 mei, 
Nieuwe Carnot. Carnotstr., 60, 
spreekt volksvertegenwoordi
ger Schiltz over «De havenDO-
litiek in vlaams nationaal per-
soektief ». 
GELUKWENSEN 

Heden zaterdag te 11 uur, 
heeft in de kerk van de H. 
Drievuldigheid, Wapenstil
standlaan, Berchem, de huwe
lijksinzegening plaats van mej. 
Hilde van Dijck met de h. Lu-
do van den Broeck. Aan het 
jonge paar onze beste wensen 
en onze felicitaties aan Me
vrouw van Dijck en aan oom 
en tante Dré Beets-van Dijck 
onze brouwer. Gelegenheids-
adres zaal Riviera, Jos Reusen
lei 17 - Borsbeek (2210) 

Onze t rouwe vrienden René 
en Els De Maeyer-Embrechts, 
werden verblijd met de ge
boorte van hun tweede doch
tertje. Hartelijke gelukwensen. 
DANK 

Dank aan al onze lezers en 
leden voor de grote opkomst 
t i jdens de dr. Bormsherden-
king, tevens voor hun waardige 
houding. Nog meer dienen er 
enkelen geloofd voor hun vast
beradenheid om de met fiets-
kett ingen en boksbeugels be
wapende tegenbetogers te be
letten, vreedzame bedevaart
gangers aan te vallen. 
WILLEM DE MEYER 

Ook voor deze bijeenkomst 
was Borgerhout paraat, want 
de gevierden bewonen onze ge
meente. Een bomvolle kerk, 
een Jubilatekoor op zijn best, 
een homilie die afrekende met 
alle vervalste import en wees 
op eigen vlaamse liederen-
schat waarvoor de « Wilem » 
de apostel was en is. Bij het 
verlaten der kerk, een over
donderende ovatie. De gevier
den stonden er paf van ! 

B r o e c h e m 
NAAR KONGRES 

Zondag 26 april per autobus 
naar het kongres. 

Inschrijven bij W. Duys 
Abeelebaan Tel. 795398 
WANDELING 

Zondag 10 mei onze tweede 
«Wandeling door de bloeiende 
boomgaarden» ver t rek om 14u. 
aan de veiling te Broechem, 
waar eveneens de aankomst 
voorzien is, rond 16u. 

Burcht 
BURCHT LAAT UKKEL 
NIET LOS 

Onder dit motto gaat op 25 
april e.k. ons jaarli jks afde
lingsbal door in de Zaal « De 
Ster ». De opbrengst zal volle
dig worden afgestaan aan 
Volksunie-afdeling Ukkel, waar
over Burcht het peterschap 
heeft aanvaard. 

Inkomkaarten 50 fr. Steun-
kaarten 20 fr. 

Edegem 
KONGRES 

De leden die wensen aanwe
zig te zijn op de slotzitting van 
het kongres te Brussel op zon
dag 26 april en die niet over 

VOOR EEN VEILIGE GELDBELECCING 

VOOR EEN GOEDE B O U W G R O N D 

VOOR A A N K O O P EN VERKOOP V A N 

ONROERENDE GOEDEREN 

via "GROEP DE BONDT 
Coremansstraat 22, Berchem-Antwerpen 

Telefoon : 03/30.18.85 

/# 

eigen vervoer beschikken, ge
lieven hun naam op te geven 
bij de voorzitter (Graaf de 
Fiennestraat 47) of op het se
kretariaat (Drie Eikenstraat 
70). 
PUBLICITEIT 

Adverteeiders in ons kon-
taktblad stellen zich in verbin-
dino rnet W. Lauwers. Ten Bo-
gaerdeolein 4 (tel. 49.^16.26). 
VERKIEZINGSFONDS 

Werk mee aan de verkie
zingsoverwinning van 11 okto
ber door financiële steun. Onze 
propagandisten rekenen op u. 

H o b o k e n 
KONGRES 26 APRIL 

Daar we menen te beschik
ken over verscheidene deelne
mers met persoonlijke wagen, 
nodigen we u uit te verzamelen 
op de Lelieplaats ( achter het 
politiebureau ) op zondag 26 
april te 8.45 u. 

Op deze wijze kunnen zij, die 
over geen vervoer beschikken, 
met een bereidwillig partijge
noot meerijden. 

Kapellen 
NAAR HET KONGRES 

Verschillende privé-wagens 
ter beschikking van de deelne
mers. Plaatsbespreking, bij 
G. Schonkeren Partisanenstr., 
110, tel : 64.46.62. 

M e c h e l e n ( a r r . ) 
VERGADERING 

De uitgebreide arrondisse-
mentsraad vergadert op 8 mei 
om 21.30 u. in de Dageraad, Hal
lestraat, Mechelen. 

M e r k s e m 
IJZERBEDEVAART 

Op het sekretariaat zijn mooie 
gekleurde raamaffiches gratis 
te bekomen. De IJzerbedevaart 
zal dit jaar plaats grijpen op 
zondag 5 juli a.s. Door de zor
gen van de Vlaamse Kring 
Groeninghe in samenwerking 
met V.O.S. zal ook dit jaar een 
prachtige autocar afgehuurd 
worden voor de reis naar Diks-
muide. van nu af inschrijven 
op ons sekretariaat. Sint Lut-
gardisstraat 56 (tel. 45.57.77). 
KOLPOTAGF 

Door onvoorziene omstandig
heden kon de geplande kolpo-
tage niet doorgaan. Volgende 
kolpotage op zaterdag 23 mei 
a.s. 

Ranst 
ZESDE BESTUURSLID 

Het ledenaantal onzer afde
ling stijgt verheugend, zodat 
wij statutair recht hebben op 
een zesde bestuurslid. Volks-

BRILLEN 
KONTAKT-
LENZEN 

INTEROPTIEK 
pvba 

Fabr ikant-Ontwerper 

der R ICHELIEU-
BRILLENKOLLEKTIE 

Hovenierstraat 9 Aalst 

Volledige terugbetaling 
van alle ziekenfondsen. 
LEDEN 2 0 % KORTING 

Telefoon : 
(02)18.78.44 
(053)288.70 

unie is jeugd. Er werd dan ook 
aan een jeugdplaats gedacht. 
Jongeren-leden werden samen
gebracht en die beslisten onder 
hen, dat het Agnes Buseyne 
zou zijn. Zij werd op de jongste 
bestuursvergadering geïnstal
leerd. Allen wensen Mej, A. 
Buseyne vruchtbaar werk in 
onze bewegende afdeling. 
ONS KONGRES 

Een autocar vertrekt zondag 
26 april stipt om 13 uur aan 't 
gemeentehuis te Ranst naar 
het Volksuniekongres te Brus
sel. Zij die dit wensen kunnen 
nog steeds mee. Een storm
achtige slotzitting in het 
Kongressenpaleis verwacht U. 
JEUGDTRIBUNE 
Wat verlangt zij. Vragen die 
de jeugd ? Jeugdontspanning. 
Wat verlangt zij. Vragen die 
kunnen gesteld en besproken 
worden op een jeugdgespreks-
avond over en door de Volks
unie, Ranst, vrijdag 8 mei te 
20 u. in het Gildenhuis-Lieve-
vrouwenstraat. Alle jeugd wel
kom. 

Sint-Katelijne-Waver 
KONTAKTAVOND-
JEUGDPLAN 

Op vrijdag 1 mei om 20 uur 
stelt de Volksunie Sint-Katelij
ne-Waver in de konferentiezaal 
van het Parochiecentrum, 
Markt, Katelijne-Centrum haar 
Jeugdplan voor. Alle jonge 
mensen en ouderen met een 
jong hart zijn welkom. Toegang 
vrij. Gelegenheid tot inspraak 
en overleg. Optreden van de 
kleinkunstenaar Eddy De Wit. 
LEDENFEEST 

In aanwezigheid van senator 
Bouwens en het ganse V.U.-be-
stuur had op 11 april het leden-
feest van de V.U.-afdeling 
plaats. Het aantal aanwezigen 
was driemaal groter dan vorige 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
Volksvertegenwoordiger Ludo 

3els : Elke tweede maandag van 
11 tot 12 uur 's morgens in Café 
Volksvriend, Mechelsesteen-
weg 72 (aan de veiling). Elke 
eerste maandag van de maand 
van 21 tot 21.30 u. in Café Bris
tol (Elzestraat). 
Dringende gevallen : V.U.-se-
kretariaat p /a J. Somers, Lier-
sesteenweg 11 Sint-Katelijne-
Waver tel. 179.00 

T u r n h o u t ( a r r . ) 
ARR. BAL 

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

Na de petitie omireni de ^̂ a-
tuurbescherming, het pamflet 
voor de trein Turnhout-Ant-
werpen, richtte de V.U. vorige 
week petitie nr. 2 aan het sche-
penkollege omtrent « ontwik
kelingssamenwerking » op ge
meentelijk vlak. Onlangs had 
een incident plaats op dit punt 
tussen gemeentebestuur en in-
terskolaire leerlingenraad en 
jongeren uit de derde-wereld
beweging, aan wiens wensen 
de V U . als eerste te gemoet 
komt. 

Op 18 dezer betoogde de af
deling met arrond. bestuur en 
mandatarissen bij de uitgang 
der scholen i.v.m. het wedde-
achterstal van de leerkrachten. 

Op 19 mei a.s. wordt de ei-
.genlijke kieskampagne ingezet 
met een rede van senator Jo-
rissen over de gemeentever
kiezingen. 

W i j n e g e m 
NAAR KONGRES 

Zondag 26 april vertrekken 
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. Prijs 50 fr. Vertrek om 
8.45 u. Marktplein 
DIENSTBETOON 

Onze afdeling dienstbetoon 
zal U ontvangen iedere don
derdag tussen 20 en 21 uur in 
het « Vleminckhof ». 
VRIENDENBAL 

Ons jaarli jks « Vriendenbal » 
heeft plaats zaterdag 9 mei te 
20u.30 in zaal « Morderne » or
kest Jos Sogers. 
1 OKTOBER 1970 

Over de gemeenteraadsver
kiezingen en m o d e m gemeen
tebeleid spreekt Hugo Schiltz. 
Hij wordt ingeleid met film 
door de heren Rau en Hugo De 
Smet Raoul. Dindag 12 mei te 
20u.l5 in «Vleminckhof», 

Brabant 
Aarschot 
BAL 

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

zoekertjes 
Vlamingen thuis te Bredene aan 2e« 
in Pension-Restaurant PETRA, Drift» 
w e g 95, Bredene aan Zee. Verzorg
de l<euken, alle komfor t . T 58 

Verkoop van KEURFRUIT uit e igen 
boomgaard : Luc tambrechts. Meer-
laarstraat 5 1 , VORST KElvlPEN ; 
« Vlaamse » Golden, Jonathan en 
Goud-renet. T 59 

Vol ledig inger. Chalets te Klems
kerke aan 7ee te koop en te huur. 
W.-end 1, 2, 3 mei - 7, 8, 9 ,10 
mei - Sinksen en gr. verlof. Tel. 
054 /33651. T 60 

43-Jarlge zoekt betrekking als ma
gazijnier in het Antwerpse. Schr. 
of bel len (015)19994 sen. 'Jorissen, 
Astr idlaan 80, Mechelen. T 61 

40-jarige bediende zoekt betrek
k ing in Brusselse. Schr. of beien 
(015)19994 sen. Jorissen, As t r id 
laan 80, Mechelen. T 62 

Gevr. we rkv rouw voor de maan
dagvoormiddag. Tel. (02)26.24.92. 

T 63 

Te koop of te huur vi l la 3 sipk. 
500m2 tu in te LIANSA begin Costa 
Brava, 1.300 km ver. Gratis ge
bruik zwemkom .Ook appartem. te 
huur .Tel. 03/55.36 30. T 64 

Appartementen aan zee te Heist. 
M e i : 1.000 fr., j u n i : 1650 fr . ; 
augustus : 5 000 fr. en sept 1 800 
en 2.000 fr. Te bevr. Herman Lie-
baertstr. 24 .Helst aan zee; Riemse 
Stwg. 99, Ertvelde en Wolterslaan 
37 St. Amandsberg T 66 

Zakenman, 40 j . , , v l . nationalist, 
zoekt kennismaking met j u f f r ouw, 
30 tot 35 j . , sportief en idealistisch 
ingesteld, omgeving An twerpen . 
Brieven uitsluitend aan bureel blad 
onder nr. T 67 

Gevraagd te Brussel : v rouwel i j ke 
bediende, goed Nederlands en vr i j 
goed Frans kennen, goede typiste. 
Schrijven senator Jorissen, As t r id 
laan 80, 2800 Mechelen. T 68 

Gevraagd te Herentals : Huishoud
ster, min imum leeft i jd 45 jaar. Loon 
overeen te komen. Kost en inwoon. 
Telefoneren : (014)230.33. T 69 

Café Kempenland, Stationplein 9, 
Herentals, Tel. (014)230.33, 9 ka
mers, 2 tot 3 bedden per kamer; 
badkamer, alle comfort . Pension zo 
gewenst Voor uw ver lof of voor 
toeval l ig nachtverbli j f ... Buschauf
feurs d i t is uw adres ! T 70 

I. van Overstraeten 
Hoofdredakteur 

Alle br iefwissel ing voor 
redaktie naar • 
Rotafyp, Sylvaln Dupuislaan 
110 - 1070 Brussel Tel 
23.11 98 

Beheer 

Volderssfraat 71 Brussel 1 
re l . (02)125.160 

A l le klachten voor niet ontvan
gen van blad op d i t adres 
Jaa'abonnement 300 fr. 
Half jaarl i jks ; 170 fr. 
Driemaandeli jks -. 95 fr. 
Abonnement bui tenland • 

480 tr 
Steunabonnement 820 fr. 

(m in imum) 
Losse nummers ; 8 fr. 
A l le stort ingen voor hel blad 
op postrekening 1711.39, 
« W i j » Vlaams-nationaal week
b lad. 

Verantw. ui tgever Mr . F. Var» 
der Etst, Beizegemstraat 20 

Brussel 12. 



Brussel (arr.) 
MAATSCHAPPELIJK 
DIENSTBETOON 

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

ADRESSEN 
Hebt U Vlaamse verwanten 

of vrienden te Brussel, geef ons 
dan hun adres door naar ons se-
kretariaat « Uilenspiegel». Ple
tinckxstraat 38 te 1.000 Bruussel 

BRUSSEL ARR. RAAD 

Ter voorbereiding van de 
Aktie Brussel en vlaams Bra
bant, worden op woensdag, 6 
mei om 20 uur in het lokaal 
«Graaf van Egmont». J. Praet-
straat te Brussel (Beurs) alle 
bestuursleden van het gehele 
arrondissement uitgenodigd. 
Op deze vergadering zullen ook 
reeds de affiches en pamfletten 
uitgedeeld worden, en zullen 
de nodige instrukties bespro
ken worden. 

Dworp 

ALGEMENE LEDEN
VERGADERING 

De door het arrondissemen
teel bestuur belegde algemene 
ledenvergadering in verband 
met de gemeenteaadsverkie-
zingen gaat door op dinsdag 
28 april 1970 om 20 uur in het 
lokaal « Kummelshof », Brus
selse steenweg te Asse. 

Eppegem - Zemst 

KABARET 

Vrijdag 29 mei om 20 uur in 
«Rubenhof» Eppegem kabaret-
avond met Jef Burm en de 
volksdansgroep « De Garve »•• 
Inkom : 50 fr. Inrichters : V.U.-
Èppegem. 

. Kampenhout 
'LEDENVERGADERING 

IJ Algemene ledenvergadering 
«op donderdag 30 april 1970 om 

20 uur in de zaal « Fauna Flo
ra », Visserijstraat 1 te Berg. 
Agenda : de gemeenteraadsver
kiezingen. 

St. Kwintens-Lennik 
FEEST 

Groot feest van «Nieuw-
Vlaanderen», werkgroep Z.W. 
Pajottenland. Zaal: «Ons Huis» 
et St. Kwintens-Lennik op 
2.5.'70 om 19U.30. 

Vilvoorde 
1 MEI FEEST 

Vrijdag 1 mei komen we om 
20 uur in « De Gouden Voorn », 
Houtkaai, 1 te Vilvoorde voor 
een gezellige avond met ver
rassingen en wordt ons 225-ste 
lid in de bloempjes gezet ! 

Vrijdag. 8 mei om 20 uur in 
«De Gouden Voorn», Houtkaai 
1 te Vilvoorde. Alleen leden 
van de afdeling worden op 
vertoon van hun lid kaart toe
gelaten. 

Weerde - Elewijt 

AKTIEF BESTUUR 

Tijdens de jongste twee be
stuursvergaderingen werd vol
le aandacht besteed aan de on
ontbeerlijke verjonging van 
het bestuur en aan de voorbe
reiding der a.s. gemeenteraads
verkiezingen. 

Wolvertem 

KANTONNALE KADERDAG 

De e.k. kantonnale heeft plaats 
op maandag. 27 apnl te Nieu
wenrode in zaal achter de kerk 
Deze staat in het kader van de 
vernieuwde antigrendel aktie. 
Sprekers : dr. Vik Anciaux en 
Paul Peters. 

Nadien zal ei voor de afde
ling Nieuwenrode een bent'iurs-
verkiezing gehouden worden, 
geleid door de arr. sekretaris 
Frans' Adang. Kandicaturen, 
ofwel bii voorbaat bü de kan
tonnale gevolmachtigde Fiimin 
de Blieck Stationsstraat. 22 te 
Kapelle op de Bos 2920. ofwel 
bij de aanvang van de vergade
ring. 

Oost-Vlaanderen 
Beveren-Waas 
MEIFEEST 
Amedee Verbruggenkring Be
veren-Waas richt in op zater
dag 2 mei 1970 in Zaal Hindra 
Markt, Beveren-Waas : grootse 
mei-viering met « De Elegas-
ten » Kaarten bij : Bank Lam-
bert 75.89.37. Yolanda Peirsman 
Van Kerckhove 75.96.65 

Dendermonde (arr.) 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Wie helpt ons aan gratis ver
voer om volgende maandelijk
se zitdagen te kunnen verwe
zenlijken ? Vlaamse vrienden 
die kunnen en willen helpen 
stellen zich zo snel mogelijk in 
verbinding met de Gew. Sekr. 
Soc. dienstbetoon Meert R., Tel. 
(052)247.76. 

Gevraagd vervoer : iedere 
eerste zaterdag der maand van 
8 tot 14 uur voor de gemeenten 
Denderbelle, Wieze, Lebbeke, 
Buggenhout en Baasrode. 

ledere eerste zondag der 
maand van 8 tot 12 uur. Voor 
de gemeenten : Schoonaarde, 
Wichelen, Schellebelle en Wet-
teren. 

ledere tweede zaterdag der 
maand van 8 tot 13 uur, voor de 
gemeenten : Uitbergen, Laarne, 
Overmere en Berlare. 

ledere tweede zondag der 
maand van 8 tot 13 uur voor de 
gemeenten : Zele, Moezeke, 
Waasmunster en Hamme. 
ADRESSEN 

De arrondissementele sekre
taris bezorgde t^.entallen adres
sen van verhuisde (oud)-leden 
of van mensen die de V.U. al
hier op enige wijze steunden, 
ook van buiten het arrondisse
ment waar de betrokkenen op 
dit ogenblik gehuisvest zijn. Hij 
schikt dit verder te doen en 
maakt op dit ogenblik weer zo 
een stel gereed, dat hij te gele
gener tijd zal overmaken. 

In het vooruitzicht van de ge
meenteverkiezingen is het best 
zo vlug mogelijk de «vrien
den » te integreren. 

Het zou hem aangenaam zijn 
als alle - arrendtssement'eH % het» 
zelfde deden en hem zouden 
vinden op • zijn "ijfeïsóonlijk' 
adres (zie verder). 
KORRESPONDENTIE «WIJ» 

In het vervolg zal alle kor-
respondentie (zonder welke uit
zondering ook) voor « WIJ »-
uitgaande van het arrondisse
ment Dendermonde gebundeld 
worden op het persoonlijk 
adres van de arr. sekretaris. Zij 
dient vrijdagavond in het be
zit te zijn van Paul de Visscher, 
Sas 11. Dendermonde. 
KONGRES 

De afdelingen van Dender
monde worden er nog eens toe 
aangezet om zo talrijk mogelijk 
aanwezjig te zijn op het kon-
gres. Elke afdeling zorge voor 
ten minste een auto volk. 

Gent 
TORNOOI EN BIERFEESTEN 

Op 1, 2 en 3 mei internatio
naal tornooi en bierfeesten met 
de Oostenrijkse Musikkapelle 
« Frisch Auf » een 34 man ster
ke dans- muziek- en showorkest 
uit Grossraming (Oostenrijk). 

Begin orkest op 1 en 2 mei 
telkens om 20 uur. 

Toegang tornooi : 20 fr. Toe
gang grote biertent : 20 fr. Ter
rein • Bosstraat 87, Gentbrugge. 
Tel. 09/23.19.78. 

Gf>n*brugge 
NATIONAAL KONGRES 

Voor alle deelnemers wordt 
verzamelen geblazen op het Ko
ning Albertplein (Kerkplein 
Center), 's morgens om 8 30 uur 
en 's namiddags om 13 uur. 

Heusden • Destelbergen 
GROOT SUKSES 

Het eerste lentebal van Volks
unie Heusden en Destelbergen 
kende een onvergetelijk sukses. 
Aan alle medewerkenden op
rechte dank. 
HOREN. ZIEN EN . . . 
SPREKEN! 

Alle teksten en mededelingen 
voor het derde nummer van 
het tweemaandelijks tijdschrift 
«Horen, zien en . . . spreken» 
moeten vóór 5 mei binnen zijn 
bij Koen Van Meenen. Neder-
broekstraat, 1, Heusden. 

STEUN DE VLAAMSE ZAAK! 
De gemeenteraadsverkiezin

gen staan voor de deur! Steun 
welkom bij penningmeester 
Andre De Rocker, Hooistraat, 32 
Bij voorbaat hartelijk dank ! 
V.V.O. : KOFFIETAFEL OP 1 
MEI - 17 u. 

De Vlaamse Vrouwenorgani-
zatie nodigt alle vlaamse vrou
wen en hun gezin uit tot hun 
eerste koffietafel, in het atelier 
«De Dikke Linde» Nederbroek-
straat. 1, Heusden. 

Kerksken 
AANGIFTEFORMULIER 
BELASTINGEN 

Zaterdag 25 e.k. vanaf 15 u. 
houdt provincieraadslid Urbain 
De Grave zich ter beschikking 
ten huize van De Kegel E., 
Bergstraat 112, te Kerksken. 
voor het invullen van belas
tingsaangiften. 

Lebbeke 
BELANGRIJKE 
VERGADERING 

Maandag 27 - 4 - 70 om 20 u. 
in « Palmgshuis », Markt, alge
mene leden- en abonnentenver-
gadering. Een afvaardiging van 
het arrondissementsbestuur, 
volksvertegenwoordiger dr. De 
Commer worden op deze verga
dering verwacht. Ze zal hoofd
zakelijk handelen over de ge
meentepolitiek in het vooruit
zicht van de gemeenraadsver-
kiezmgen. 

Melle 
TENTOONSTELLING 

In de parochiezaal. Dorp, Mel-
le, ekspozitie op vrijdag 1 mei 
tot maandag 4 mei van werken 
van mevr.A. Volckaert-Van Es-
broeck. Kunstschilder en Mar-
jet Coppens, beeldhouwster. 
Opening donderdag 30 april om 
20 uur met inleiding van de h. 
Piet Vermeir. 

Merelbeke 
V.U.-BAL 

Ons jaarlijks lentebal op za
terdag 25 april om 20.30 u. in de 
zaal « Regi », Molenhoek, met 
het nerelbeeks orkest « Marcel 

. Swi,i?g„». Inkom ; 50 fr. Fami-
liekaarten" l5fJ fr'.." jèligdkaarterf 

.̂ 30 ir. ..=. , _-̂  -

Nevele - Landegem 
NAAR HET KONGRE* 

Bestuursleden, leden en sim-
patièanten houden zondag 26 
april vrij voor het kongres te 
Brussel. Vertrek op de markt 
te Nevele om 8u 30. Verwittig 
een bestuurslid, hij zal zorgen 
voor vervoer. 

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 personenvfagens. 

West-Viaanderen 
Assebroek 
OVERLIJDEN 

Op 5 april overleed plots de 
heer Albrecht Poppe. We ver
liezen aan hen een trouwe 
vriend en aktief medewerker. 
Onze oprechte deelneming. 

«NU» 
«Nu» is weer van de pers. Ons 

nr. 25 ! 
Een hoofdartikel over pro-

en contra inzake Groot-Brugge. 
Verder nieuws over het natuur
beschermingsjaar 1970 met kon-
krete voorstellen aan het ge
meentebestuur. Nabeschou
wingen over het limburgs dra
ma. Hoe er met de lieve waar
heid wordt omgesprongen leest 
U op pag 4, waar ook de plu
ralistische vrouwenaktiegroep 
wordt in de kijker gezet. Ver
der nog : ons daverend dans
feest en 34 jaar studiecentrum. 

Bruqqe (arr.) 
KONGRES 

Morgen 26/4 vertrekt de toer-
auto naar het kongres te 815 
uur aan de Vismarkt te Brugge. 

Er wordt aangedrongen dat ie
dereen stipt zou zijn. 's Mid
dags kan gemeenschappelijk ge
maaltijd worden bij de V.U.
Brussel tegen de prijs van 55 fr. 
Gelieve nog vooraf te verwitti
gen. (tel.55067) 
JAARMIS 

Zaterdag 9 mei 1970 te 18 uur 
in de kerk van Maria Assump-
ta te Assebroek, jaarlijkse mis 
voor de overledenen van de 
Volksunie Assebroek en hen die 
werkten en stierven voor Vlaan
deren. 

Het arr. bestuur dringt er op 
aan dat leden en lezers talrijk 
zouden deelnemen en dat ook 
elke afdeling uit het arr. Brug
ge een delegatie zou zenden, zo 
mogelijk met de afdelingsvlag. 
GROTE MEETING 

Vrijdag 5 juni 1970 > 20 uur 
(zaal nog nader te bepalen) 
gaat te Brugge een grootse 
volksvergadering door, met 
twee sprekers uit het partijbe
stuur van de V.U. Het wordt 
een ultieme aktie tegen de 
grendels in de grondwet, die 
deffinitief dienen gekelderd. 
VUJO 

Vandaag zaterdag 25/4/70 pro
vinciale Vujo-raad te Roeselare. 
Morgen 26/4 naar het Kongres 
te Brussel. Maandag 27/4 te 
19.30 uur werkvergadering (kie
zers- en ledenlijsten) in het 
V.U.-sekretariaat Brugge. Don
derdag 30/4 aktie tegen de ach
terstallige wedden onderwij
zend personeel. Vrijdag 1 mei 
versoreiding van een pamflet. 
MOBIEL BESTUUR 

Het arr. bestuur was op za
terdag 11 april jl. aan vezig op 
een technisch havenkolloquium 
te Gent, op zondag 12/4 op de 
tentoonstelling der Vlaamse 
Ekspressionisten te Parijs en 
op maandag 13/4 op bezoek aan 
de haven van Duinkerke. Op 
donderdag 16/4 werd de ope
ning bijgewoond van het pro-
jekt Zeestad en op zaterdag 18/4 
van de Intern. Maritieme ten
toonstelling te Brugge in het 
kader der Havendagen. 

Brugge - Asbroek -
St. Andries - St. Kruis -
St. Michiels 
DIENSTBETOON 
PIETER LEYS 

Voortaan zal onze volksverte
genwoordiger om praktische 
redenen geen spreekuren meer 
houden in de 4 randgemeenten 
van Brugge. Wel zal hij, even
als provincieraadslid Guido Van 
In en een lid van het arr. be
stuur, elke zaterdag van 11.30 
tot 12.30 uur ter beschikking 
zijn van eenieder in het Vlaams 
Huis «Breydelhof», J. Suveestr. 
2 te Brugge (tel 350 67). 

Gistel - Westkerke 
LEDENVERGADERING 

Woensdag 15 april hield onze 
afdeling een ledenvergadering 
in café « Tourmalet » te Gistel. 
"Tijdens deze vergadering werd 
het nieuw bestuur aan de leden 
voorgesteld, en werden tevens 
de voorbereidingen tot de ge
meenteraadsverkiezingen van 
Gistel besproken. Om ons pro
gramma goed voor te bereiden 
werden de voornaamste punten 
toevertrouwd aan meerdere 
personen. 

Ichtegem - Eernegem 
GESLAAGDE 
LEDENVERGADERING 

Op 19 april voerde Miei Van-
steenkiste uit Oostende het 
woord voor een zeer aandachtig 
en talrijk publiek in « De En
gel » over de achteruitzetting 
van de Vlamingen in de benoe
mingen bij de openbare bestu
ren. Ook kamerlid E. Lootens 
was aanwezig. Deze flink gedo-
kumenteerde uiteenzetting 
werd gevolgd door een stevig 
debat. 

Koksijde 
GEBOORTE 

In het jonge gezin van Jan 
Vetters en Frieda Van Eecke 
werd op 15 april een dochter 
geboren. Zo werd onze .oorzit-
ster Mevrouw Eric Van Eecke-
Deleu grootmoeder en dit op 
haar eigen verjaardag Haar 
kleindochter kreeg de namen 
Geertrui-Erika. 

Leftinge - Slijpe -
Sint-Pieterskapelle 
GROEN KOMITEE 

Op voorstel van onze verte
genwoordiger werd beslist een 

wandelpad aan te leggen, afge-
boord met nieuw te planten bo
men, op de oude tramweg. Ons 
lid Jan Dufurne maakt van dit 
gemeentelijk komitee deel uit. 
KONTAKT MET C.V.P. 

Te Leffinge werd onze afde
ling uitgenodigd door de plaat
selijke C.V.P. op een kontakt-
gesprek met het oog op een 
eventuele samenwerking bij de 
as. gemeenteraadsverkiezingen. 
Dit gesprek heeft plaatsgehad 
op 10 april. Speciale rezultaten 
werden nog niet geboekt. 
AFDELINGSBESTUUR 

Ons bestuurslid voor Slijpe, 
de heer A. Laleman, nam ont
slag uit het bestuur. Tijdens de 
jongste bestuursvergadering 
werd in zijn plaats gekoöpteerd 
voor Slijpe, de heer Femand 
Devisch. Welkom en veel suk
ses in het toekomstige Sperma-
lie. 

Menen 
VRAGENLIJSTEN. 

Wij vragen de leden die hun 
vragenlijsten nog niet hebben 
ingevuld, dit zo vlug mogelijk 
te doen, tot en met 30 april. 
FLANDRIA 

De heer Luc Debels is nu ge
westelijke verantwoordelijke 
voor het ziekenfonds Flandria. 
men kan hem bereiken op zün 
adres : Verruelaan, 41 Kortriik, 
tel. 056/25698. Ofwel ook nog op 
donderdagavond in lokaal 1302 
te Kortrijk van 19 uur tot 
20 uur 30. 

Onze plaatselijke verantwoor
delijke, Cardoen Mare is we
gens dienstplicht tijdelijk niet 
bereikbaar. 

Middelkerke 
ONDER-ONSJE 

Vrijdag 8 mei wordt om 
20U.30 in ons lokaal « Were-Di » 
een etentje gegeven voor de le
den en simpatizanten. Leden 
50 fr, niet-leden 75 fr. Inschrij
vingen bij de bestuursleden en 
in het lokaal. We hopen op een 
talrijke opkomst. 

Oostende (stad) 
AMNESTIE 

In « De Noordzee » gaat op 
30 april om 20.30 u. een paneel-
gesprek door O.I.V. sena'or 
Frans Baert, over Kollabora )e-
Weerstand-Amnestie Toegang 
vrii 
GROOT-OOSTENDE 

Ons gemeenteraadslid sena
tor Leo Van de Weghe, was de 
enige die vorige vrijdag tegen 
de overhaastige en ondemokra-
tisch doorgevoerde fuzie stem
de van Zandvoorde en Stene en 
gedeelten van andere gemeen
ten. Ofschoon de Volksunie niet 
tegen fuzies is, zoals haar pro
gramma het duidelijk zegt, is te" 
Oostende duidelijk een misse
lijk politiek spelletje de achter
grond van de onverwacht snel
le manier waarop alles moet ge
beuren. Het zal onze vrienden 
van Stene, Zandvoorde en Ra-
ver si j de een hart onder de riem 
zijn vast te stellen dat onze 
V.U.-mandataris ook de daad 
bij het woord voegt, in tegen
stelling met het C.V.P.-B.S.P.-
P.V.V.-ee7wans. 
VERKIEZINGEN 

Velen vragen ons hoe het 
staat met de kandidatenlijst. 
Het afdelingsbestuur heeft in 
dit verband beslist de namen 
en volgorde van de kandidaten 
slechts in de maand august'i3 
vrij te geven. Daarbij heeft <̂ it 
als voordeel dat tegen die tiid 
zekerheid zal bestaan (officiële 
zekerheid wordt bedoeld) over 
de samenvoeging van gemeen
ten en stukken gemeenten in 
ht Oostendse. 

Stene 
FÜZIEVERWEER 

Op initiatief van onze afde
ling ontstond een komitee « fu-
zieverweer » om te protesteren 
tegen de geplande annexatie 
van onze gemeente door Oos
tende. Dit komitee woonde de 
gemeenteraadszitting van Oos
tende bij, op 17 april jl., om te 
protesteren tegen de voorgeno
men diefstal. De zenuwachtige 
burgemeester van Oostende 
kreeg het op de duur te warm 
en we werden door de politie 
buitengezet. Met voldoening 
stelt de V.U. Stene vast dat Leo 
van de Weghe, en hij alleen té
gen de fuzie gestemd heeft, en 
dat de oostendse vrienden van 
de C.V.P.-Stene de fuzie wél 
goedkeurden. Ten slotte is het 
verwonderlijk dat niemand van 
het steense gemeentebestuur 
aanwezig was te Oostende. 



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

En wat hij voor 10 jaar schreef, blijft waar én aktueel... 
« Geen moeiiijkheid zal voor mi j te groot zi jn en 
geen inspanning te zwaar I M'n medewerkers en 
ikzelf sfaan 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 zijn we afgezakt naar minderwaardig werk 
of seriebouw. We hebben het met ieder van onze 
kliënten heel ernstig en diep gemeend. We heb
ben hen een beetje warmte en onrechte genetten 
dienstvaardigheid geschonken. We h*»bben 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, niet de 1001 mogelijkheden die wi j bieden, met een enige 
keuze van voordelige bouwgronden, met de gunstige prijzen, met volledige vrijheid bij de keuze van architekt. met de gratis voor 
l icht ingen de goedkope maar grondige voorstudie, met de deskundigheid van onze specialisten in om ' t even welke moeilijkheid 
of mogelijkheid. 

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

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

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

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

Maatschappij van Goedkope woningen, enz,.a 

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 vlllapercelen + 2000m' van 260.000 F af 
3. Gloednieuwe luxe-appartementen met Sauna van slechts 606.0(X) F af. 
4. Uitzonderli jke villapercelen Brasschaat-Vriesdonk 25m of 12,5m breed 

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

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

ning 6 of 1 Om breed van slechts 170.000 F af. 
7 Hoboken Kloskpfein, 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-

?choon van slechts 260.000 F af • 

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

Geen stempel, maar cachet ! 
Geen onpersoonlijke seriebouw ! Steeds prinselijke eenvoud ! En telkens opnieuw voorname st i j l , komfort en degelijkheid 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. (03131.78.20 Tef. 

GENT 
Onderbergen 43 

(09125.19.23-(09)25.94.69 

GENK 
Winterslagstraaf 22 
Tel.: (0111544 42 

LEUVfN 
Bru$sef«<»«t»«»* 33 
Tel • (0^A\99t 35 
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BRASSER ZIET • • • 

SUCCES KLEDING 
meyers 

A. DE LANGLESTR. 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 l ] » lezer 

u werd 

uitgekozen als 

bevoorrechte koper 

in onze zaak 

en daar gaat u 

veel, 

heel veel. geld 

mee sparen.... 

AARTSELAAR 

BAAN 1 bis -*• 

RESTAURANT 
.LINDENBOS 

Deze...en 1500 andere L U X 
lentemantels en voorjaars
ta i l leurs samengesteld u i t 
de beste europese ko l lek -
t ies. Meer dan 800 moderne 
damesregenmantels m i n i en 
maxi 
Een massale keuze meisjes-
mantels, tailleur en kleedjes 
met vest. een apparte Hip
pie kollektie voor tieners en 
twens ^ ^ _ jt 

WACHTEN OP U 
BIJ 

SUCCES KLEDING 
•4 

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

EEN KEUZE DIE U 

NERGENS IN 

VLAANDEREN 

VINDT 
BOOM« 

-ANTWERPEN BRUSSEL-

CAFË PALMBOOM' 

Scba«n..vHo^^ STAT1&STRAA], 

SPOORWEG 

En voor u als (WiJ)-lezer 
30 % korting op de offici
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
ting. 

LAAT ECHTER 

DEZE 

ADVERTENTIE 

NIET THUIS 
want het is enkel omdat u 
een (WlJ)-Iezer bent, dat U 
deze kans geboden wordt, 
toon ze diskreet aan uw ver
koper h i 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. ^ , j 

S\ NIKLAAS 
*TEMSE 

iHMUM^ 

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

SUCCESKLEDIN( 

MEYERS 
RUIME PARKING 

Kerk NIEL 

Koffie, bar, 
ijsbar, 
kunstsalon 

DAMEN HEREN KINDER 
REGEN EN SPORTKLEDINC 
IN HET BETERE GENRE 

EIGEN 

IMPORT 

GELIEVE M l ] GRATIS U W KLEUREN-
KATALOGUS TOE TE STUREN V « i / ^ 

>-«:•-• fexrfit; •iZTtXKfVJH . - . " T . T : C « S 3 N A A M : -o^̂ .: 

A L / K t j • -i-i-.-.-f»-. «.-e»-»:»«éj:«;«;i,.«-*-i-f'>''yEr.x«Te.-t-<33-r»~«"3r'Cgc»'c>:»:.»j» 


