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TOEKOMSTGERICHT 
BELEID 
We werden onlangs getroffen door de beschouwingen die het 
naanise blad « Vers L'Avenir » wijdde aan de zaak van een met 
sluiting bedreigd bedrijf te Leffe-Dinant. Eigenlijk was het so
ciaal konflikt te heffe voor de kommentator van «Vers L'Avenir» 
maar een aanleiding voor beschouwingen, die betrekking hebben 
op een veel breder kader : namelijk het hele kader van de re-
konvenie van Wallonië. « Vers L'Avenir » keerde zich tegen een 
beleid dat te allen prijzè er op gericht hlijft om veroordeelde 
bedrijven in leven te houden, wat neerkomt — zo citeren we — 
» op een samenzwering tussen patroons, arbeiders en publieke 
mandatarissen om te weigeren, de realiteiten te zien zoals 
ze zijn » 

« Vei's L'Avenir » stelt voorop 
dat de aldus bestede gelden 
weggegooid zijn en dat, erger 
nog, het rezultaat van dit beleid 
voornamelijk bestaat uit het 
groeien van een psichologisch 
klimaat, dat bepaald wordt door 
de lange doodstrijd van bedrij
ven met moeilijkheden en dat 
leiden moet naar een «een 
viraarachtige regionale kanker». 
Het Waalse blad pleit voor een 
mentaliteitsverschuiving, e e n 
psichologische schok : «Wan
neer investeerders, op zoek naar 
een vestigingsplaats, de streken 
doorkruisen die de doodsstrijd 
Van ondernemingen hebben ge
kend, dan worden zij er vooral 
getroffen door de atmosfeer 
van ontmoediging bij een be
volking die haar eigen taak uit 
handen geeft, en namelijk aan 
de staat toevertrouwt, om een 
bepaalde levenszekerheid in 
stand te houden ». « Vers l'Ave-
nir » is van mening dat het di-
namisme der bevolking een be
slissende faktor is en dat het 
daarzonder gewoonweg niet 
gaat. 

Wij zullen het blad beslist 
niet tegenspreken. Want Vlaan
deren is nu al decennia lang de 
schatplichtige van het gebrek 
aan dinamiek en perspektief in 
.Wallonië. Hoe somber het beeld 
ook is dat « Vers l'Avenir » 
ophangt, er ontbreekt een be
langrijk element aan : het is 
het dinamische Vlaanderen dat 
financieel en op allerlei moge
lijke andere manieren opdraait 
voor de waalse tekortkomingen. 

Er is echter niet alleen de 
faktor van bedrijven in doods
strijd, die kunstmatig in het 
leven gehouden worden met in
spuitingen van publieke gelden. 
Er is de faktor van de bevol
king zelf. En die is beslist even 
belangrijk, zoniet nog veel be
langrijker. 

Acht jaar geleden verwekte 
het rapport Sauvy. dat de on

herroepelijke demografische te
rugloop van Wallonië vaststel
de, een kortstondige schok. Wat 
is er sindsdien gebeurd, welke 
kentering valt er waar te ne
men ? .Professor Andró van de, 
brusselse universiteit heeft zo
pas in een merkwaardige stu
die, « Le vieiUissement de la 
Belgique », nog eens vastge
steld dat Wallonië momenteel 
de streek is met de oudste be
volking van de hele wereld ; 
de waalse bevolking telt de 
hoogste verhouding van men

sen van boven de zestig. De 
veroudering van de belgische 
bevolking — speciaal dan de 
waalse — is volgens prof. An
dre geen tijdelijk en voorbij
gaand vecschijnsel ; hij jaoenit 
ze « een grondzee die ons mee
sleurt ». Hij is daarenboven van 
mening dat men het verschijn
sel ook moet bekffken met zijn 
psichologische en mentale ach
tergronden : veroudering van 
een bevolking betekent stil
stand, aderverkalking, zoeken 
naar veiligheid zelfs ten koste 
van een hipoteek op de toe
komst. 

Alhoewel de veroudering een 
algemeen west-europees ver
schijnsel is, moet de toestand 
speciaal in Wallonië rampzalig 
en abnormaal worden geheten 
In 1961 — bij de jongste volks
telling — telde Frankrijk 16,8 
t.h. mensen die ouder waren 
dan zestig. Voor België was dat 
17,9 t.h Wallonië slaat alle re-
kords met 19,7 t.h : in Hene
gouwen stijgt het percentage 
zelfs tot 21,5 t.h. 

Deze veroudering van de be
volking heeft niets te zien met 
het stügen van de gemiddelde 
levensduur ; ze is het rezultaat 
van gebrek aan levenskracht, 
aan volkskracht. 

Wil men recentere cijfers '' 
Tans, m 1970, zijn er in Vlaan
deren 1 miljoen 807 duizend 
jongeren beneden de twintig • 
Wallonië haalt nauwelijks de 
helft daarvan, namelijk 963 dui
zend. Maar in de groep van de 
meer dan zestigjarigen staan er 
647 dui/end Walen tegenover 
946 duizend Vlamingen. Met 
andere woorden : Wallonië 
heeft slechts half zoveel jonge
ren als Vlaanderen, maar nau
welijks een derde minder ou
derlingen. De vergelijking is 
treffend ! 

Moet Vlaanderen zich laten 
aanvreten door wat « Vers 
l'Avenir » een kanker noemt ? 
Heel veel redenen tot optimis
me hebben we niet : het proces 
is ook bij ons al bezig. Maar het 
is, in tegenstelling tot wat in 
Wallonië gebeurt, nog niet on
herroepelijk. 

Vlaanderen moet in de eerste 
plaats weigeren, nog langer op 
te draaien voor het gebrek aan 
waalse levensmoed ; federalis
me is daar de juiste oplossing 
voor. En Vlaanderen moet zich 
daarenboven bezinnen op een 
demografisch beleid, dat toe
komstgericht en dinamisch is. 
Ook wat dat betreft • zo vlug 
mogelijk ons eigen lot in eigen 
handen ! 

De 1 mei-feesten hehhen 
dit jaar opnieuw in het te-
ken gestaan van Collard's 
oproep tot vorming van een 
« eenheidsfront der progres
sieven ». Een P.S.C.-man' 
dataris en een paar groepen 
kristen - demokratische ar
beiders hehhen deelgeno
men aan socialistische 
plechtigheden. Op de Vlaam
se tv kwam het tot een sa
menspraak Collard-Martens-
prof. Leemans. Een week 
lang heeft de « frontvor
ming » alle kommentatoren 
van de daghladpers stof be
zorgd. Daarmee is voorlopig 
de kous dan wel weer af 
voor een tijdje. Want veel 
schot zit er in die frontvor^ 
ming heus niet. 

Er is al vaak de vraag ge
steld, of Collard het oprecht 
meent met de frontvorming, 
dan wel of het hem alleen 
maar te doen is om een ma
neuver waarmee hij de 
CA^.P.-P.S.C. hard te grazen 
neemt. De vrv 'be-
langrijk omdat ook 
de bedoelingen van CoU 
lard zijn, de rezultaten van 
de oproep voor de C.V.P.-
P.S.C. dezelfde blijven. Nog 
altijd is de C.V.P.-P.S.Ci een 
standenpartij, waarin de 
kristen-demokraten welis
waar de sterkste maar niet 
de enige jroep vormen Een 
frontvorming van de, pro
gressieven — of degenen die ^ 
het progressisme menen te 
mogen monopolizeren — zal 
hoe dan ook. met of zander 
versmelting van partijen en 
organizaties. steeds weer als 
rezultaat hebben dat de 
B.S.P. verste, kt en de 
C.V.P. - P.S.C, verzwakt 
wordt. Of Collard het noif 
eerlijk bedoeld of niet is po
litiek gezien totaal bijkom-_ 
stig : feit blijft in ieder ge
val dat de 1 mei-oproep 
geen andere dan gunstige 
perspektieven biedt voor de 
B.S.P. en weinig andere dan 
ongunstige voor de C.V.P.-
P.S.C. Het is niet toevallig, 
dat de propaganda voor de 
frontvorming samenvalt met 
de in de B.S.P. steeds ster
ker uitgesproken begeerte 
om « de grootste partij van 
het land » te wezen... 

Dat de idee dan toch in 
de belangstelling blijfi is 
hoofdzakelijk te danken aan 
het feit. dat ze, ook en voor
al wanneer ze niet veiwe-
zenlijkt roordt, de tiree hui
dige regeringspartijen de 
mogelijkheid en het per
spektief biedt van een 
voortdurende en ojigehin-
derde aanwezigheid aan de 
top van de macht. De afge
takelde grote partijen doen, 
wat schapen steeds plegen 
te doen in een stormvlaag i 
ze kruipen dicht bijeen, met 
het hoofd in mekaars vacht. 
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ANTWOORD C.V.P.-P.S.C. (? ) 

In antwoord op de brief van 
de verontwaardigde, thuisblij
vende Vlaamse moeder, wil ik 
volgende bedenkingen maken. 

Ik kan goed aannemen dat 
een thuisblijvende moeder een 
deel van haar vrije tijd kan be
steden aan de opvoeding van 
haar kinderen, alsook aan haar 
eigen ontwikkeling. 

In onze welvaartstaat zijn er 
vrouwen die verplicht zijn om 
mee uit werken te gaan, willen 
zij hun kinderen een degelijke 
opvoeding geven ! Dat deze 
vrouwen een peutertuin als op
lossing zoeken om kinderen in 
tijdelijke bewaring te zetten 
vmd ik persoonlijk ideaal, in
dien deze peutertuinen als doel 
beogen deze kinderen '"op te 
voeden" en niet bezig te hou
den ! En geef toe dat kinderen 
aan oma, tante of vriendin toe
vertrouwen ook niet ideaal is, 
enkele uitzonderingen daar ge
laten ! Worden kinderen in zo'n 
milieu, waar ze meestal het 
middelpunt der belangstelling 
vormen, sociaal ? 

En waarom zouden vrouwen 
uit werken gaan, indien zij als 
thuisblijvende moeders even
veel zouden "verdienen" ? Vol
gens mij zou een staatstoelage, 
indien dit er komt, maar moe
ten uitgekeerd worden aan 
huisgezinnen waarvan de in
komsten een zeker bedrag niet 
overschrijden. Het speelt van
zelf dat dit anders ook sociaal 
paraziteren zou worden ! 

Mevr. D.V., Oostende 

WAALSE PARAZIET 

Ondanks de talrijke beke
ringen van belgische politici 
tot het federalisme, houdt nog 
een laatste bataljon unitaristen 
heftig stand, onder wie pro
fessor Baudhuin van Leuven-
Frans. 

Niet alleen geeft deze in zijn 
jongste rede toe dat men vijf
tien miljard heeft verspild aan 
de waterweg Charleroi-Brussel 
langs Ronquières, doch boven
dien geeft hij de reden aan 
waarvoor de Walen trouw moe
ten blijven aan het unitaire 
vaderland. 

"Vergeet Wallonië dat het, 
in de onderstelling van .een 
kredietverdeling naar het be-
volkingcijfer, slechts één derde 
van de inkomsten zal krijgen"?" 

En vooral dit : "Het is juist 
in de mate waarin het Wallonië 
zal lukken zich aan het vlaamse 
landsgedeelte vast te hechten, 
dat het zal deelnemen aan de 
bedrijvigheidsexplozie die het 
kenmerk is van de kuststreek 
aan de Noordzee." 

Het is dus niet de reine vader
landsliefde voor het België van 
1830 die deze waalse professor 
in het konservatieve kamp 
weerhoudt, maar wel de bekom
mernis om het amechtige Wa-
lenland als een, parazietvis te 
laten teren op de steeds groei
ende bedrijvigheid van Vlaan
deren 

•••'••nssel 

Waarheen is uw glorie geva
ren ? Velen (jongeren en ou
den) herinneren zich nog zeer 
goed die fameuze schoclkwestie' 
'n ware mobilizatie voor de ka-
tolieke school. Ook wij waren 
bij alle betogingen, tussen die 
honderdduizenden. Thuis geko
men werden wij door de kleri-
kalen maandelijks de straat op
gejaagd om de 20 fr. penning 
af te bedelen. Ze dachten daar
mede de ziel van het kind te 
redden ! 

Wat is nu de dank van onze 
zelfopoffering ? De C.V.P. stel
de twee socialistische ministers 
van onderwijs aan. Tegelijk ge
ven ze handdrukken aan (weg 
met) Collard en richten er mis
schien een standbeeld voor op. 

Intussen wachten er vele lera
ren (essen) op hun achterstallig 
loon van de 4-5 maanden. Profi
ciat C.V.P.... want ge moest re
geren met socialisten, aan tech-
nokraten werd niet gedacht, 
want de ziel van 't kind moest 
door de socialisten gered wor
den. 

Weet ge het' al ? Stemmen 
voor de Volksunie is geen dood
zonde meer. 

J.S., Mol 

VOORTREFFELIJKE FILM 

Ondanks de pech heeft de 
film "Mooi Vlaanderen ?" een 
voortreffelijke indruk gemaakt. 

Goed kamerawerk, knappe 
montage, een moderne artistie
ke sensibiliteit met zin voor 
filmtaal. Ook de geluidsband is 
niet slecht. Enkele details zijn 
misschien voor verbetering vat
baar : in het begin op de brugse 
reien hetfft men de indruk 
(wanneer de gids spreekt) dat 
er iets schort met de klank. De 
"erotische" scene wanneer de 
kamera een geile loerdersblik 
werpt op een bikini-affiche is 
niet te best geslaagd. Wordt ze 
toch behouden, dan kan mis
schien een stukje uit "House of 
the Rising Sun" (een strip-tease 
muziek die, hoewel reeds oud, 
nu een hit wordt) beterschap 
brengen. 

De reakties in de zaal hebben 
alvast aangetoond dat de film 
kon boeien. Hij zal beslist ieder
een en overal boeien. En dat is 
toch hoofdzaak voor een propa
gandafilm. Ik geloof niet dat er 
een betere is gemaakt. Het ap
plaus bij de generiek toonde 
aan dat het V.U.-propaganda-
werk meer gewaardeerd wordt 
dan men aan de hand van de
tailkritiek zou denken. 

V.C, Brussel 

GOED KONGRES 

Het kongres was zeker ge
slaagd en de rede van voorzit
ter van der Eist was andermaal 
goed. Voor het eerst, geloof ik, 
werden de praktische gevolgen 
van het federaal programma 
(magistratuur, rijkswacht, «bel
gische» administratie met brus-
selse hegemonie) zeer duidelijk 
en offcieel vooropgesteld. Graag 
had ik er de sociale sektor bij-

B rilmonturen 
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gezien onder het motto : socia
le vooruitgang is nu alleen nog 
mogelijk door federalisme. 

Voor de massa is magistra
tuur en zelfs rijkswacht — 
evenals de begeleiding en de 
diplomatie — geen zaak die ie
dereen in zijn levensniveau 
raakt. Pensioen, ziekteverzeke
ring, kindergeld enz. wel. En 
daar gebeurt de geluidloze over
heveling der miljarden, doorlo
pend en op een onvoorstelbare 
schaal. 

C, Brussel 

VOOR DE VOER 

Met veel belangstelling heb 
ik in « Wij » van 11 april jl. 
uw artikel gelezen « Uitzonde
ring voor de Voer », waarin te
recht aangeklaagd wordt dat de 
zes Voergemeenten nog geen 
postnummer hebben. 

Ik denk een eenvoudig voor
stel te kennen om de Voerge
meenten vlug hun postnum
mers te bezorgen. Als nu bv. de 
Volksunie of de Werkgemeen
schap Oost-België van de heer 
Gouverneur, Hasseltsestraat 41, 
Tongeren, bladen met kleefze-
gels uitgeven, waarop telkens 
zou staan « eerst Voerpostnum
mers », dan zou iedere bewuste 
Vlaming op al zijn brieven zo'n 
kleefzegel kunnen plakken op 
de plaats waar hij nu het post
nummer schrijft. Niemand kan 
daarvoor op enige manier ge

straft worden, want het is nog 
niet verplichtend de postnum
mers te schrijven. Door deze 
gewettigde sabotage zouden mi
nister Anseele en de post op 
zeer korte tijd wel verplicht 
zijn, aan de Voergemeenten 
postnummers te geven, indien 
ze de automatizering van de 
post willen doorvoeren. 

R.d.N., Capelle aan de Yssel, 
Nederland. 

MENS, ERGER JE NEET 

Verleden zaterdagnamiddag 
voor mijn tv-scherm verzeild 
geraakt waarop ik het program
ma zag waarin de Volksunie 
gekonfronteerd werd met een 
groep jongeren. 

De meest passende titel voor 
dit programma zou geweest 
zijn : « Mens, erger je niet ! ». 
Ik vraag me af wie dat groepje 
jonge mensen geselekteerd en 
gesorteerd heeft. Deze jonge 
mensen konden nooit het spie
gelbeeld zijn van de huidige ge-
zonddenkende doorsnee vlaam
se jeugd. Erger nog, waar haal
den die jonge mensen het recht 
om op zulke bekrompen wijze 
het beeld van onze gezondden-
kende vlaamse jeugd via het 
scherm te besmeuren. 

Wat die mensen daar aan vra
gen — ja zuivere verdacht
makingen — hebben uitge
kraamd was gewoonweg kom-
plete idiotie. 

Kortom, men kon deze idiote 
vragen niet langer aanhoren 
en nog minder energie verspil
len om zulke dwaasheden te 
weerleggen. Ze hadden gewoon
weg geen enkel idee van de 
vlaamse beweging en nog min
der van de inhoud van het 
Vlaams nationalisme en de 
Volksunie. Ze schenen figuur
lijk en letterlijk bijna te stik
ken in hun traditionele teorie-
ën van sociaal-ekonomische 
strukturen in de wereld van 
West-Europa, waarbij dan 
steeds maar gesuggereerd werd 
dat op dit alles alleen maar het 
marxisme zijn weldoende in

vloed kan uitoefenen en dus ze
ker schril afsteekt tegen het 
ouderwets « nationalisme ». 

Wat moeten die duizenden 
intellektuelen op dat ogenblik 
in Vlaanderen over jullie ge
dacht hebben ! En wat wij over 
de Volksuniepaneelleden den
ken ? Zij zijn uiterst beheerste 
heren om zich gedurende 45 
minuten zo te laten mishande
len en uitdagen ! 

R.L., Hoeleden. 

SPAAK 

Tijdens een bewindsperiode 
van haast 40 jaren heeft Spaak 
bewijzen te over geleverd van 
een anti-vlaamse gedragslijn, 
in bijna alle opzichten uitda
gend doorgevoerd en waarbij 
hij het in de eerste plaats ver
tikt heeft als frantalige Brus
selaar Nederlands te leren. Ver
der was het vlaams probleem 
voor hem steeds een « faux pro-
blème », dat hij onophoudelijk 
heeft bekampt, o.m. door de 
eentaligheid van Vlaanderen, 
door de wetgeving van 1932 ge
waarborgd, bij de uitvoering te 
ontwrichten ; ambtenaren en 
diplomaten te beschermen en 
te versterken : door te Londen 
de gruwelijkste anti-vlaamse 
repressie-zonder-justitie goed te 
keuren en te Brussel uit te voe
ren. 

Neen, wij helpen de proleet
kapitalist Spaak — klassiek re
negaat — niet om opnieuw als 
brussels machtspotentaat over 
ons te regeren en dan weer — 
zoals altijd — cinisch te verloo
chenen wat hij ons heden in 
een mooi frans kleedje wil wijs
maken... 

Verontwaardigde 
Vlamingen. 

De redaktle ümgt seen ver-
antwoordell.1kheJd voor de la-
hond der pepnbUceerde lezers-
brlevcB. Ze behoudt eich het 
recht van keuze en Inkorting 
voor Over de lezersbrfeveB 
wordt eeen brlefwlssellns Ke 
troerfl 

van de redaktie 
Brassel, 6 mei I97C. 

3e t r . : Bewegingswijzer. 
De lente i s dan toch eindeli jk in het lard ge-

koaen en iedereen is opgelucht. *at de zon en 
een naar de zomer riikend br ies je k^annen ver-
oorsaken, zeggen we maar. 
Het is nat^ourlijk niet de bedoeling, hier in 

deze redaktionele brief over de invloed van het 
veer op het menselijk ĥ imeiar te gaan uitwijden. 
We 'zouden er eerder 'willen op aandringen dat de 
afdelingen bun nieuws voer de "Bewegingswijzer" 
voortaan niet rechtstreeks meer aan de .redaktie 
zouden sturen. In een recente T>artijrsLad werd 
inmers b e s l i s t , dat van 1 mei af a l l e stfdelings-
berichten voor deze rabriek in ^HP" aaar de 
arrondisseaentele sekretar is of de daarvoor 
aangestelde persoon van het arrondissecienteel 
bestuur moeten doorgestuurd worden,'die de be
richten cen t ra l izeer t en dan globaal doorstuurt 
aan ds redakt ie . 
Eén mei i s voorbij en we s te l len vast dat nog 

niet a l le afdelingen van deze regeling op de 
hoogte schijnen te zi jn, vermits ze doorgaan 
met het rechtstreeks insturen van bun rcedede-
lingen. In sommige arrondisseiienten draai t daar
entegen deze nieuwe "bewegingsuolen" a l zeer 
v lo t , 2iaar nog i s het aantal arrondisse^.enten 
die volgens de nie-'.we werk-.'ijze de ^Bewegings
wijzer" moeten verzorge-^ niet kompleet. 

Om a l le veirder misverstand te .vermijden dringen 
bij a l l e afdelingen aan: stuur uw ber.ichten voor 
"'^TJ" t i j d i g aan uw arrondissexentele verantwoor
de l i jke . Dat voorkomt ergernis bi j n ie t -verschi j -
nen. \\ v̂  



} Nog eens General Biscuit 

een 
kans tot 
goed 
investeren 

(aco) General Biscuit zal niet ten 
prooi vallen aan een in dit geval onge
paste en overbodige « take over bit » 
vanwege International Telephone and 
Telegraph Corporation. 

In plaats daarvan wordt een verho
ging van het kapitaal voorbereid, waar
bij misschien een rol zal gespeeld wor
den hetzij door de Nationale Investe
ringsmaatschappij, hetzij door Investco 
'(afkorting van de in Antwerpen geves
tigde Investeringsmaatschappij voor On
afhankelijke Ondernemingen). 

We zijn nieuwsgierig welke wending 
deze zaak zal nemen. Indien de Natio
nale Investerings-Maatschappij in de 
kapitaalsverhoging participeert, zal ze 
eindelijk nog eens een verantwoorde 
belegging doen. 

^n vele gevallen heeft de N.I.M. haar 
middelen besteed aan deelnemingen in 
half-bankroete endernemingen, die geen 
andere geldschieters meer vonden. Die 
rol van laatste helper in hopeloze geval
len, waardoor de portefeuille van de 
N.I.M. een verzamelplaats van slecht pa
pier geworden is, beantwoordde niet aan 
de doelstellingen. Niet alleen in haar 
werking is deze officiële instelling een 
tegenvaller : Haar struktuur zelf is on-
afeewerkt gebleven. 

"̂ ''an een uitgebouwd net van gewes
telijke investeringsmaatschappijen is 
niets in huis gekomen. We haasten ons 
eraan toe te voegen dat alleen de op
richting van gewestelijke verlengstuk
ken van de N.I.M. geen baat zou bren
gen, indien die uitbouw niet gepaard 
gaat met een klare omschrijving van de 
beheersnormen in de sociaal-ekonomi-
sche en bedrij f s-ekonomische sfeer 
waarin de N.I.M. en haar filialen bedrij
vig moeten zijn. 

We leven in België in die karakteris
tieke toestand van een gedeeltelijk libe
raal gebleven, vaag socializerende staat 
die wel de beschikking kreeg over een 
reeks sociaal-ekonomische aktie-instru-
menten, maar die niet in staat is zijn 
potentiële invloed aan te wenden ten 
bate van de gemeenschap. 

Wat Investco betreft : dat is een dicht 
bij de Kredietbank staande partikuliere 
beleggingsmaatschappij, in de beheer-
raad waarvan o.m. zitting hebben minis-

ter-staatssekretaris André Vlerick 
(voorzitter van de raad van beheer, in 
verlof sedert hij minister werd) en het 
brugse C.V.P.-kamerlid Fernand Van-
damme. M. Van Massenhove (een man 
van Kredietbank-Almanij) is dienst
doend voorzitter. Baron Jean van de Put 
vertegenwoordigt er de zeer gefortu
neerde, menselijk niet antipathieke 
maar grotendeels franssprekende hoge 
burgerij en adel van Antwerpen. 

Een zeer gemengd gezelschap dus. Een 
stuk verleden, waarin vooralsnog een 
Vlaams bedrijfsleven in wording nog 
verwikkeld zit, tot er in Vlaanderen een 
maatschappelijke omkeer mogelijk 
wordt. In onze opvattingen moet die om
keer méér inhouden dan alleen maar 
een taalkundige normalizering - al zal 
zelfs die vernederlandsing nog veel 
moeite kosten. 

t Politiek en zaken-doen 

kapitalisme 
gevaarlijk 
voor 
demokratie 
(aco) Het gaat hem de liberale duitse 

politikus. ex-vicekanselier Erich Men
de, niet voor de wind. 

Nadat hij zijn hoge funktie had moe
ten neerleggen, meende hij er goed aan 
te doen een direktiepost te aanvaarden 
bij een amerikaanse investmenttrust, 
de veelbesproken Investors Overseas 
Services (I.O.S.). 

Tans bestaat er gevaar dat deze maat
schappij schipbreuk leidt. Haar aande
len zijn met twee derden gedaald. De 
houders van certifikaten van de invest-
mentfonds die I.O.S. gepropageerd 
heeft, bieden die stukken massaal aan 
voor uitbetaling. 

Zowel in VTest-Duitsland (waar I.O.S. 
ongeveer één miljoen klanten gemaakt 
had) als in Zwitserland maakt de 
overheid aanstalten om een onderzoek 
te openen over de soms bevreemdende 
gedragingen van I.O.S en verwante fir
ma's en over de vrij avontuurlijke as-
pekten van sommige amerikaanse in
ternationale I.O.S.-leiders lijk Bernard 
Cornfeld. 

Of J.O.S. in ee nkrizis wegzinkt of 
zich hervat, kan ons onverschillig la
ten We maken van deze ophefmaken
de financiële zaak gewag omdat ze een 
element is van het internationaal kapi
talisme waarin we leven. 

Onze tijd wordt gekenmerkt door de 
verzwakking van zekere morele nor

men die in het openbaar leven geldig 
moeten blijven, zoniet werpen finan-
cieel-ekonomische s c h a n d a l e n hun 
schaduw op de demokratie zelf. 

Welke gevaarlijke gisting dan kan 
ontstaan, is in de dertiger jaren geble
ken tijdens de stormachtige opkomst 
van Léon Degrelle's Rexisme. Tans 
lijkt zulke kollektieve koortsaanval on
mogelijk. Maar het zou volstaan dat ze
kere internationale financiële struktu-
ren in mekaar storten — Wall Street 
stond deze week aan de rand van een 
mateloze baisse — en dat vooraan
staande politici er te nauw mee verbon
den zijn — om opnieuw een krizis van 
het demokratische staatswezen te bele
ven. 

Indien in Duitsland de normen van 
de demokratische staatsetiek beter ge
ëerbiedigd waren, zou Erich Mende 
nooit een post bij I.O.S. aanvaard heb
ben. 

Een aan lager wal geraakte en in 
schandalen verwikkelde zoon van pre-
zident Roosevelt had aan de europese 
direktie geen goede faam bezorgd. De 
verkoopmetodes waarmee de I.O.S.-
certifikaten aan de man gebracht wer
den waren zo abnormaal, dat de Belgi
sche Bankkommissie er een reden in 
gezie. heeft om dergelijke financiële 
aktiviteiten te verbieden. 

Men kan terecht opmerken dat een 
normaal spaarder en belegger zich 
maar niet moest laten verleiden door 
financiële bamum-reklame. en we stor
ten werkelijk geen hete tranen over de 
brandkast van spekulanten. Maar uit te 
nauwe banden tussen de politiek en de 
internationale financie is al veel onheil 
voortgebloeid voor de gemeenschap 
zelf, en voor de politieke gezagsuitoefe
ning. 

Wat baten woord-offensieven tegen 
het « establishment » als •re ondertussen 
lijdzaam nieuwe vormen van finan
cieel-politieke korruptie tot bloei laten 
komen ! 

I Universiteit in Limburg 

halve 
beslissingen 
valse 
schijn 

(J.C.) Verleden week werd meege
deeld dat Limburg in het akkoord over 
de kleine universitaire centra werd op

genomen. Konkreet betekent dit dat 
Limburg enkele kandidaturen zal krij
gen. 

Dit eerste stapje kan ons uiteraard 
slechts verheugen, in die zin dat er 
geen weg terug is en dat er in Limburg 
een (minieme) aanvang wordt gemaakt 
met een universitaire inplanting. 

Het is in dit verband dat ook de 
grootste dubbelzinnigheid heerst, die 
sterk tot uiting komt in de gebruikte 
terminologie. Enerzijds wordt gewag ge
maakt van kandidaturen, universitaire 
inplanting, universitaire kern of cen
trum, anderzijds van fakulteiten of van 
een universiteit Limburg. Wat willen 
de Limburgers eigenlijk ? En wie wil 
het ? 

« Universiteit Limburg Nu tevreden 
met kandidaturen » bloklettert het Be
lang van Limburg op maandag 4 mei. 
Hetgeen een karikatuur is van de wer
kelijkheid. 

Het is duidelijk dat de V.U niet hal
verwege wil blijven steken met een 
universitaire inplanting in Limburg. 
Ons scepticisme lijkt ons meer dan ge
rechtvaardigd. Wie heeft nog iets ge
hoord van minister Vermeylen en zijn 
kontakten en plannen in samenwerking 
met Nederland ' Het wordt hoog tiid 
dat deze man zi1n stem verheft en zegt 
waar men eigenliik naar toe wil Een 
universitaire politiek die van de ene 
dag in de andere zwijmelt kan ons niet 
ero' entoeziast stemmen. 

Daarenboven Is er, begrijpe wie 
het kan, nergens sprake van de hoe
veelheid van de financiële middelen 
die ter beschikking zullen worden ge
steld. Dat moet trouwens nog geregeld 
worden ? Het komt ons voor dat Eyskens 
het probleem omzeild heeft, door een 
princiepsbeslissing te nemen — zodat 
iedereen zowat tevreden zou zijn — en 
anderzijds de knoop over de financiële 
verdeling nog niet heeft durven door
hakken. 

Het zal zo zijn dat we nog eens moe
ten vechten voor de centen. En als we 
dan gelden ontvangen, zal dit alleen 
aan Lejmen en aan de C.V.P te danken 
zijn, natuurlijk. Weer een overwin
ning '. Het mag toch geen universitaire 
instelling worden die gedoemd is om te 
mislukken, omwille van geldgebrek ? 
Over het statuut zal ook nog wel een 
woordje gepraat worden De v.z.w. 
SWOL lijkt ons in de gegeven omstan
digheden de meeste waarborgen te ge
ven van een pluralistische inrichtende 
macht. Als het niet zo zal zijn dat de 
C.V.P. dit uitstalraam gebruikt heeft 
om iedereen in de show te doen opstap-

^pen. om uiteindelijk de show te stelen 
en zich te doen gelden via het provin
ciebestuur als inrichtende macht ? 

^In ieder geval is de eliminatie van 
één of andere politieke strekking uit de 
inrichtende macht onaanvaardbaar en 
van zulk belang voldoende om de 

"vraag te stellen of het dan een imiver-
sitaire instellins zal worden van en 
voor de C.V.P. of een universitair 
orgaan open voor allen en mede be
stuurd door allen. 

Eén en andere vraagt nadere verkla
ring en omschrijving ! 

Het gedeelte van de kon^rresrede 
van partijvoorzitter van der Eist 
gewijd aan de quasi-teuselloze 
vrijheid waarover de vreemde ka
pitalisten in ons land beschikken 
en waartegen hij met klem waar
schuwde, krijgt snelle dan men 
dacht een aktuele illustratie. De 
aandacht werd inderdaad dezer 
dagen gevestigd op de beursinzin
king in Wall Street en op de oor
zaken en gevolgen daarvan, ook 
in West-Europa, dat ten nauwste 
is verbonden met de Amerikaanse 
ekonomie. die trouwens de hele 
wereldekonomJe In aanzienlijke 
mate beheerst. De geschenkenno-
litiek van de opeenvolgende bel-
gische reeeringen aan het buiten
lands kanitaal. dat fn ons land de 
meest «iteenlonpnde investeHtis-en 
doet. (^veelal niet eens met eieen 
doch met «inheems» kapitaal), 
komt in een schril licht te staan 
als men de kommentaar leest over 
deze krizis in Wall Street. Het Is 
een bekend feit. dat d Amerika
nen een heroen do ^ op de belgi-
sche kaoitalenmarkt en op belgi-
sche overheidssteun onfler aller
lei vormen, wanneer ze zich «ge-
waardijen » hier een niiver^e^»^ te 
vestigen, waarvoor de overheid 
bovendien faciliteiten voorziet die 
ze aan de efgen investeerders en 
ondernemers onthoudt. Een der 
gevolgen daarvan is de kanitaal-
schaarste op de belgische markt, 
met als tweede gevolg o.a. een 
aanzienlijke stijging van de ren
tevoet. 

De recente sti.igingen van de 
rentevoet werden door de regering 
voorgesteld als een anti-inflatoire 
maatregel. Over de buitenlandse 

vraag naar belgisch kapitaal werd 
wijselijk gezwegen, ^laar de beurs, 
inzinking te New York is daar om 
dit overigens toch bekend aspekt 
spciaal te belichten. 

Tot voor betrekkelijk korte tijd 
scheen de verhosring van de ren
tevoet de aleemene expansie niet 
te hinderen. Daarin is echter voor
al in de bouwsektor sinds enkele 
tiid verandering ingetreden. Hoe
wel het aantal bouwlust'gen niet 
vermindert. zHn de kredietmoee-
lijkheden verminderd juist als ge
volg van de momenteel zeer hoge 

voor het beperken van de staats-
tussenkomst ten voordele van bui-
tenlandse projekten en vestigin
gen tot de toestand genormalizeerd 
is (zonder te zegeen waar de grens 
van deze normalizerine ligt) Dit 
zou ons ook toelaten reeds aan
gegane verbintenissen «te verte
ren », die mi<:<!''hlpn reeds nn onze 
vermogens te boven gaan. Dat Is 
dan een stem van onverdarhte zij
de, die de steHine van de V.U., 
ontwikkeld on het ioneste partij-
kongres. bevestigt. De vraag blijft 
echter open of de belgische rege-

BEROEPSHALVE BEKEKEN 

rentevoeten. De bouwaktiviteit Is 
derhalve verminderd, volgens be
voegde waarnemers zelfs in aan
zienlijke mate. Daaruit volgt een 
begin van werkloosheid onder een 
sterk gesnecializeerde groen ar
beiders. Nog steeds geldt dat de 
bouwniiverheid een belangriikc 
barometer Is in de aleemenc eko-
nomis''he l>«»weffine van een land 
en zonder nu aan alarmcfotnmfng-
makerii te doen is het toch zo dat 
naar middelen (iii+eraard benerkf 
gezien de sterke finanpiSel-etono-
mische aOiankelüHipii' van Ame-
i^ka) moet uitgezien worden om 
leze glijdende beweeins' te rem
men. 

De waalse ekonomist professor 
Baudhuin pielt dan ook In zi.1n 
lijfkrant «La Libre Belgique» 

ring en ook de lagere overheids
organen op deze uitnodiging zul
len ingaan, verstrikt als ze zijn 
in een onereord^nde investerings
politiek, die vooral van waalse 
zi.jde even brutaal-vraatTmrbtlge 
als onekonomische vormen aan
neemt, zonder de vaak belache
lijke opbodnolitiek. ook op regio
naal en lokaal vlak te vergeten 
'Vlen mag trouwens gerust ste'len 
dat luist de door Brussel en Wal 
lonië opffedroneen onekonomische 
Henaderine van de ekonomisohe 
expansie een fier hoofdoorzaken 
van de huidige toestand en van de 
geschenkenpolitipk is. waarvan de 
nadelen bii koniunkturele schom
melingen — zoals tans, en nrecies 
in een sektor waar het Vlaamse 
aandeel zeer sroot Is. de bouwnii

verheid, zowel door de loonintensi-
viteit als door de lokalizering van 
de werken — zich dadelijk laten 
gelden. 

GEEN KARIKATUUR 

Wie er blijkbaar ook van klare 
wijn houdt is de nieuwe voorzitter 
van het Verbond der Belgische Nij
verheid, de Vlaming Provost, die 
in de vlaamse ekonomJsohe wereld 
tijn w^ heeft gemaakt. Zijn 
eerste grote rede als VI .r..voor-
zitter laat daarover seen twijfel 
bestaan. Hij herleidde de door de 
vakbonden zo ongeblazen rezulta-
ten van de jongste nationale ar-
beld^konferentie tot hiiti ware ver
houdingen en gaf een «techni
sche » ontleding ter beste over de 
evolutie in de sociaal-ekonomische 
sektor fvan vraag. aanho«i en be
lofte naar aspiratie, deze laatste 
een der voornaamste kenmerken 
en doelstellinsren van d kon-
snmntiemaatschappij) 

De nieuwe V B.V.-voorzItter nam 
echter ook geen blad voor de mond 
toen hll 7ei dat de bedrüfsleiders 
zich zullen ver/ptten «tegen elke 
reffiona'iTering die niets andefs 
dan een karikatuur zou ziln ol 
met andere woorden • die In 
nlaats van te dekon'^entreren en 
meerdere (ekonoTnis'-he) centra in 
het leven zou roenen on een nieuw 
verholen centra'isme tov neerko
men. firebiedpTifipr en hela a c be-
kromnener en stert»ler dan vroe
ger » IVTef deze in het ^ R ^' tot 
dan toe noott crpcnroirpti taal kun
nen ^'''^skens en de nromntorer 
van een «verholen centralisme» 
•»et stellen.. 
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gemeenteraadsverkiezingen : 

DISKRIMINATIE IN 

HET VRIJ ONDERWIJS 
(red.) Het is nog niet te laat om terug te komen op twee dokumenten, die tij

dens de jongste weken op onze' redaktietajel terechtkwamen. Het eerste dókv/-
ment is een rondschrijven van de Diocesane Inspektie van het Bisdom Gent, ge
richt aan alle direkteurs en schoolhoofden van het vrij onderwijs in het bisdom, 
en gedateerd op 5 maart jongstleden. De inhoud ervan luidt als volgt i 

« Met het oog op de komende gemeen
teverkiezingen wenst onze vikaris-gene-
ral voor het onderwijs de aandacht te 
trekken van do voorzitters der inrich
tende machten en ook van de school
hoofden op de voorschriften van het 
« Algemeen Reglement », toegevoegd 
aan het « Statuut van het Lekenperso
neel » in artikel 28 par. 1 en ook in ar
tikel 29. Tevens verzoekt de vikaris de 
voorzitters erom, aan geen enkel van 
him personeelsleden toelating te verle
nen tot kandidaatstelling bij de verkie
zingen. De aanvraag tot kandidaatstel-
Img van een personeelslid moet door de 
voorzitter schriftelijk en met motive
ring gericht worden tot de vikaris-ge-
neraal. Met eerbiedige groeten ». Gete
kend namens de vikaris-generaal door 
de diocesane hoofdinspekteur R. De 
Moor, en vergezeld van het verzoek dat 
« deze circulaire door het schoolhoofd 
onmiddellijk zal overgemaakt worden 
aan de voorzitter der inrichtende 
macht ». 

Het tweede dokument is een uitvoe
rige reaktie van de Vereniging van 
Vlaamse Leerkrachten op dit rond
schrijven. We citeren : 

« De Vereniging van Vlaamse Leer
krachten legde dit schrijen op haar al
gemene vergadering van 18 april jl. te 
Brussel voor. Unaniem werd een derge
lijke voogdij met aandrang verworpen 
om volgende redenen. 

» 1. Deze maatregel is ongrondwette
lijk daar hij de leerkrachten van het 
vrij onderwijs willekeurig berooft van 
een van hun fundamentele politieke 
rechten en vrijheden en hen tot tweede 
rangsburgers degradeert. 

» 2. De leerkrachten mogen of moe
ten zich enerzijds wel parochiaal, so
ciaal en kultureel inzetten voor de ge
meenschap, maar anderzijds worden ze 
monddood gemaakt op het politieke 
vlak, waar het zwaartepunt ligt en alle 
beslissingen vallen. 

» 3. Met het oog op de herziening van 
het schoolpakt eist datzelfde katoliek 
onderwijs gelijkberechtigin" op met het 

officieel onderwijs, maar treedt zelf 
diskriminerend op tegenover zijn eigen 
leerkrachten, aan wie het bepaalde 
rechten ontneemt die de leerkrachten 
van het officieel onderwijs wel bezit
ten. 

» 4. Zelfs binnen het katoliek onder
wijs heerst er diskriminatie, aangezien 
beheerders van katolieke scholen en 
professoren van de katolieke imiversi-
teit van Leuven zich wel politiek mo
gen engageren, wat wij overigens als 
normaal beschouwen. 

« De Vereniging van Vlaamse Leer
krachten klaagt dan ook het feit aan 
dat de leerkrachten van het vrij onder
wijs, die reeds afgesneden worden van 
ongeveer elke promotiekans, nog steeds 
politiek minderwaardig worden gehou
den. De V.V.L. had gehoopt dat het leu-
vens mandement van 13 mei 1966 de 
laatste onhoudbare kerkelijke beslissing 
zou zijn geweest. De V.V.L. eist de on
middellijke intrekking van deze beslis
sing. Indien hieraan echter geen gevolg 
mocht gegeven worden, roept de V.V.L. 
alle Vlaamse leerkrachten op deze ver
ordening als onbestaande te beschou
wen en naast zich neer te leggen. De 
leerkrachten die hun kandidatuur wen
sen te stellen bij de gemeenteraadsver
kiezingen van oktober 1970, kunnen op 
de V.V.L. (alg. sekr. : Anjelierenlaan 
25, Oostende, tel. 059.80428) rekenen, die 
bij gebeurlijke sankties zal zorgen voor 
een passende reaktie van gans het leer
krachtenkorps m Vlaanderen. Tevens 
zal zij eventuele daaruit voortvloeiende 
geschillen via juridische weg laten be
slechten ». 

Er is bij deze beide dokumenten wei
nig kommentaar nodig. Alleen dit : de 
Volksunie is het in grote trekken met 
het standpunt van de V.V.L. eens en 
zal niets onverlet laten om van de bis-
dommelijke oekaze een dode letter te 
helpen maken. We raden alle leerkrach
ten aan, hun grondwettelijke rechten 
onverminderd als vanzelfsprekend te 
beschouwen en zich eventueel terzake 
in verbinding te stellen met de V.V.L. 

• Smartelijke illuzies 

werklozen 

en 

welvaart 
(aco) In maart bedroeg het aantal ge

deeltelijke en toevallige werklozen 
47.691 personen Dat was — afgerond — 
20 000 personen méér dan in maart van 
het vorige jaar. 

Het is te wijten aan de seizoeninvloe
den, en meer bepaald aan de uitzon
derlijk ongunstige weersomstandighe-
denden. 

De beweging waardoor de gedeelte
lijke en toevallige werklozen opnieuw 
bij de produktie betrokken geraken, te
kent zich wel af : dat is de reden waar
om het aantal werklozen van deze kate-
gorie met 31 247 eenheden verminderd 
is van februari tot maart. Maar het ge
vaar is niet denkbeeldig dat, ingevolge 
de vertraging van de werkhervatting 
een loonverlies geleden is dat niet meer 
kan worden ingehaald. 

Voor het overige zijn er in de evolutie 
van de arbeidsmarkt ook pozitieve in
vloeden te ontdekken, ten minste als 
men zich tot de globale gegevens be
perkt die de « Centrale Raad voor het 
Bedrijfsleven » in zijn jongste « Maand
notities » gepubliceerd heeft. 

Het aantal « uitkeringsgerechtigde 
volledig werklozen » — zo heten die 
mensen in de officiële statistiek — is 
gedaald van 96 584 in maart '69, tot 
75 699 in maart '70. Maar die verbetering 
is praktisch geheel ten goede gekomen 
aan de « gewone werklozen met norma
le geschiktheid » ; hun aantal vermin
derde van 50.257 tot 28.957 personen. 

De werklozen « met een zeer beperkte 
geschiktheid » groeiden in dezelfde pe
riode aan van 16 278 tot 19.490. 

Als men er alle konjunkturele en 
strukturele faktoren bij betrekt, komt 
men tot de konkluzie dat de arbeids
markt in de volgende maanden behoor
lijke kansen zal bieden aan de arbeiders 
met normale geschiktheid, maar dat het 
lot van de werklozen « met zeer beperk
te geschiktheid », en van de ouderwcr-
dende werklozen niet rooskleurig is. 

Met de gewone metodes van het « full 
employment «-beleid lost men de soms 
tragische problemen van deze vergeten 
groepen niet op. Daarenboven zijn hun 
sociale en politieke aktiemogelijkheden 
gering en worden ze bedreigd door dof
fe berusting. 

• Tekstielnijverheid 

mini-

en 

maxi 

onzekerheid 
(aco) Ook in andere opzichten is de 

arbeidsmarkt met probleemloos. Het 
jongste nummer van de «Maandnotities» 
bevat een ietwat zorgwekkende progno-
ze van de ontwikkeling van de tekstiel
nijverheid. 

De produktie tijdens het eerste tri
mester van 1970 handhaafde zich welis
waar op een hoog peil, maar de nieuwe 
bestellingen komen langzamer binnen. 
Een vertraging van de aktiviteit lijkt 
dan ook waarschijnlijk in een min of 
meer nabije toekomst, al zijn de order
portefeuilles tans nog goed voorzien. 

Behoudens wellicht een konjunktureel 
element, ondergaat de kleding- en kon-
fektienijverheid voor het ogenblik dui
delijk de nadelige invloed van het slech
te weder. Daar de detaillisten hun afzet 
van lente- en zomerartikelen nog niet 
werkelijk op dreef zagen komen, ligt 
hun voorraadpozitie aan de hoge kant. 
Zij tonen zich zeer terughoudend inzake 
de bestelling bij de nijverheid van win-
terartikelen, welke normaal tans zou 
moeten plaatshebben. 

In de damessektor is daarenboven de 
onzekerheid nopens «mini» en «maxi» 
voor de volgende wintermode wellicht 
hieraan niet volkomen vreemd. 

Evenals wat de lente- en zomerartike
len betreft, blijven de nabestellingen 
vanwege de detaillisten in de huidige 
weersomstandigheden ruimschoots ach
terwege. 

Ach ja, Theo Lefèvre. 
De Man Met Intellektueel Formaat^ 
In het land der blinden is 
eenoog koning en in de C.V.P. 
is het mogelijk, dat een 
geborneerd en zeer provinciaal 
franskiljons advokaatje doorgaat 
voor een Reus Van de Geest, 
alleen maar omdat hij steevast met 
Pascal onder de arm loopt en 
omdat zijn cinisch-boertige 
openhartigheid opvalt in een milieu 
van al dan niet welsprekende 
nietszeggers. 
Lefèvre is ons de jongste dagen 
tweemaal voor de voeten gelopen. 
Figmirhjk dan toch, want letterlijk 
laveert hij met een brede bocht 
om iedere flamingant heen. En 
tweemaal hebben we ons geërgerd. 
Onze eerste ergernis kwam, toen 
we in « De Standaard » het interview 
lazen waarin, uitgestreken over 
anderhalve pagina, alles staat wat 
Lefèvre de moeite acht om den volke 
kond ie doen. Meer speciaal 
ergerden we ons aan de passus 
waarin de gewezen eerst e-mini ster 
uiting geeft aan enige bewondering 
voor de man van stijl die 
van Severen geweest is. Zegde 
Lefèvre : « De flamingant was 
meestal een boer, 
de V.N.V.er een gestampte boer ». 
Persoonlijk hoeven we ons door 
deze uitspraak niet beledigd 
te voelen; we zijn er te jong voor. 
Overigens heeft niet de belediging 
ons geërgerd, doch wel het feit 
dat een man van dergelijke 
groteske en smakeloze dooddoeners 
het heeft kunnen schoppen tot 
De Heldere Geest Van Zijn Partij. 
Ofwel méént Lefèvre wat hij zegt 
en dan bewijst hij alleen maar dat 
hij een onzettend onjuiste 
kijk heeft op mensen en 
toestanden, een zo grote leemte 
aan kennis en besef dat men 
in de verleiding zou komen, 
het woord van de gestampte boer 
op hem toe te passen. 
Er is natuurlijk de andere — de voor 
de hand liggende — mogelijkheid : 
hij méént wat hij zegt, maar zijn 
mening is totaal gekonditioneerd 

• door vooroordelen; ze is 
on-intellektueel; het is ergens 
kafeepraat. 

De tweede ergernis kwam toen we 
vernamen, dat de C.V.P.-Jongeren 
(deze steeds maar ouder wordende 
groep van nog-niet-of-bijna-gearrl-
veerden) uit Brussel hun 
Tijl Uilenspiegelprijs toekenden 
aan Lefèvre, voor diens verdiensten 
ten bate van het wetenschappelijk 
onderzoek in Vlaanderen. Lefèvre 
zou zelfs nooit het vermoeden gehad 
hebben dat er iets mis was met het 
nederlandstalig wetenschappelijk 
onderzoek, indien hij niet met zijn 
neus geduwd ware in het Zwartboek 
van gestampte boer van Haegendo-
ren. En zelfs dat heeft van hem niet 
de kampioen gemaakt, die de 
C.V.P.-Jongeren in hem huldigen : 
C.V.P.-senator De Bondt was, tot 
wanneer zijn partij hem dwong tot 
een andere houding, van mening 
dat er een extra-krediet nodig was 
van 10 miljoen om de achterstand 
bij het wetenschappelijk onderzoek 
in Vlaanderen in te lopen. De 70 
miljoen kwamen er niet, de 
Tijl Uilenspiegelprijs wél. 
In zijn interview met « De Stan
daard » eist Lefèvre het vaderschap 
op van de gedachte, om « taalvrede » 
in Brussel af te kopen met het 
toekennen van faciliteiten in zes 
randgemeenten. Die gedachte werd 
verwezenlijkt in Hertoginnedal en 
sindsdien wordt ze, ook door 
politieke vrienden van Lefèvre, een 
« rotoplossing » genoemd. Indien 
wij dezelfde hersenkronkel hadden 
als de ex-premier, zouden we zeggen: 
Lefèvre is een rotvent. We zeggen 
het niet. We zeggen zelfs niet dat 
hij denkt met zijn darmen. We 
laten aan hém het monopolie van 
dergelijke « geestige » uitspraken. 
En we beperken ons tot wat 
ergernis. Ergernis over het klein 
formaat van de Grote Mannen In 
Ons Vaderland... dio Genes. 
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GEWOGEN EN... 

We geloven niet dat de tv-
kijkers bijster opgetogen zul-

V ien geweest zijn over het poli
tiek debat verleden zaterdag, 
tijdens hetwelk een V.U.-pa-

:4ieel het moest opnemen tegen 
een twintigtal door de B.R.T. 
5n verschillende politieke en 
semi-politieke milieu's geselek-
tioneerde jongeren. 

Onze woordvoerders — 
Schiltz, Frans Baert Nelly 
Maes en Luk Van Steenkiste — 
'deden het zeer goed : slagvaar
dig en beheerst. Dat het geen 
groot debat werd, is beslist hun 
fout niet. De schuld daarvoor 

tiaire sektor, de ondernemingen 
die diensten verlenen, tegen
over de primaire sektor (land
bouw) en de sekundaire (nij
verheid). De jongste tien jaar 
is het aantal werknemers in de 
tertiaire sektor met 27 t.h. toe
genomen: op een totale arbeids-
bevolking van 3 miljoen 600 
duizend zijn er niet minder dan 
1 miljoen 800.000 mensen aan 
het werk in de tertiaire sektor. 

Deze cijfers en vaststellingen 
werden gemaakt op het jongste 
kongres van het Vlaams Eko-
nomisch Verbond, dat tevens de 
onderschatting van de tertiaire 
sektor als een verkeerde stel
ling onderstreepte. 

Deze weeTc kioam uiteindelijk de eerste lentezon. 

lag bij enkele jongeren, die 
meenden zeer agressief en zeer 
gevat te zijn, maar die er 
slechts in slaagden hun onwe
tendheid en arrogantie te de
monstreren. 

Met verbijstering hoorden 
we de vragen stellen over het 
antwerps Beroepshof, over de 
borlogsburgemeesters, over de 
kumuls : de stellers ervan ge
tuigden van een vooringeno. 
men domheid die op de duur 
meelijwekkend was. 

Ï..LICHT BEVONDEN 

Deze jonge mensen, goeddeels 
gevormd in zich progressief 
Wanende gauchistische kringe
tjes bleken niet veel meer te 
zijn dan papegaaien die een 
hun opgelegd lesje herwauwel-
'den Een jongedame was dat 
lesje blijkbaar vergeten en 
bleef potsierlijk steken midden 
ïn eon zeer lange schijn geleer
de maar oer domme vraag 

Gelukkig zijn deze linkse pa-
pe^iaaien niet kenmerkend voor 
de groep van de honderddui
zenden jongeren die straks de 
stembus een nieuwe inhoud 
zullen geven 

TERTIAIRE SEKTOR... 

Steeds meer gezaghebbende 
Stemmen gaat op, die op grond 
Van louter zakelijke overwe
gingen pleiten voor een decen-
tralizatie van zowel openbare 
diensten als partikuliere onder
nemingen. Het belang van de 
decentralizatie neemt nog toe 
als men het stijgend aandeel 
nagaat van de zogenaamde ter-

...DECENTRAIIZEREN 

Belangrijk was de verklaring 
van V.E.V.-voorzitter Vaast 
Leysen, dat behalve deze evo
lutie de eis van decentralizatie 
als faktor van een steeds betere 
sociaal-ekonomische ontwikke
ling tans dringend is. Hij ver
wees naar het nederlandse 
voorbeeld (regeringsdiensten 
gespreid over twee steden, be
langrijke diensten elders dan 
in de twee hoofdsteden geves
tigd enz.) en vroeg zich af. 
waarom dit niet bij ons ge
beurd. Waarop wacht men om 

reeds gesplitste diensten te ves
tigen in hun respektievelijke 
gebieden ? De heer Leysen trok 
de lijn door naar de grote bel-
gische ondernemingen, die door 
hun overdreven centralisme 
nog steeds een taalbarrière in 
stand houden, 'n euvel dat vol
gens de V E.V -voorzitter zo 
vlug mogelijk dient opgeruimd. 
Welke argumenten heeft men 
nog nodig om deze opvattingen 
ter zake bij te treden en vooral: 
te verwezenlijken, waar we 
toch met het streven naar fede
ralisme niets anders voorstaan, 
tenzij een nog strengere logi-
k a ? 

ARBEIDERS TE KOOP 

Eens te meer is er beroering 
bij de aalsterse tek=tielarbei-
ders. Het bedrijf Sassa, dat 
sinds een paar jaren met ver
lies werkt, wordt bedreigd door 
likwidatie De bazen van Sassa 
hebben een uitkomst gezocht in 
een transaktie met de firma 
Ververijen van het Denderland 
te Gijzegem ; deze transaktie 
komt er op neer dat de Verve
rijen het bedrijf — inkluzief de 
arbeiders — « opkopen » en 
overhevelen naar Gijzegem. 

De kneep van de hele trans
aktie zit hem er in. dat de Sas-
sa-bazen op die wijze willen 
ontsnappen aan de uitbetaling 
van de sluitinsgpremie die 1 300 
fr per man en per dienstjaar 
beloont met een maximum van 
twintig jaar 

Door de Sassa-arbeiders aan 
de Ververijen te « verkopen », 
zou deze sluitingspremie weg
vallen. Of het maneuver zal 
lukken, is een andere zaak : er 
is zeer sterk verzet bij de werk-
nejïi§;:§ü, „ir, , A M 

INTERNATIONALE 

De sekretaris-generaal van de 
Socialistische Internationale 
heeft te Londen verklaard dat 
het oude revolutionaire lied 
« De Internationale » nodig aan 
een verjongingskuur toe is. Het 
lied zou « opgefrist » moeten 
worden, opdat het de himne 
zou worden van de opstand der 
jongeren te Londen, te Parijs, 
te Berlijn of waar ook ter we
reld. 

Door de kaderleden en propagandisten van de arrondis-: 
sementen Tongeren - Maaseik en Hasselt - St. Truiden 
werden verleden week woensdag en donderdag, naar 
aanleiding van 1 mei, over hee! Limburg en speciaal in 
de mijnstreek vijfenzeventig duizend exemplaren ver-i 
spreid van het Volksunie-Zwartboek over de grote sta
king Dit Zwartboek is een lijvige brosfure van 48 blad
zijden, geïllustreerd. Het bevat een kort overzicht van 
de ekonomische situatie in Limburg vanaf het begin der 
kolenexploitatie tot op onze dagen, een uiteenzetting 
over het prijs- en loonbeleid in de kempense koolmijnen, 
de belangrijkste gegevens Inzake het schandaal der fu-
zie van de mijnen, een historiek van de gebeurtenissen 
'clie'^töt %ta1<incr'gel^d hebben en uiteindelijk een minu
tieus feitenrelaas — dag aan dag — van wat zich tijdens 
de zes stakingsweken heeft afgespeeld. 

Sekretaris-generaal Janit-
schek rekent voor deze opfris
sing op Beatle Paul McCartney 

Dat zal dan wel meer moeten 
worden dan het opfrissen van 
alleen maar de melodie Want 
we kunnen ons lastig voorstel
len dat multimiljonair en Kou-
seband-drager Paul zich zonder 

Een topkonferentie ' Een frontvorming der progressieven ? Eev kleriko maconnieke verbroedering'' 
Niets van dat alles, maar gewoonweg drie eminente stipporters tijdens de voetbalwedstrijd Ander-

lecht Arsenal. 

grijnslachen zou kunnen buigen 
over de tekst van de « verwor
penen der aarde » of de « dam-
nés de la faim ». 

teuk, zo'n lied van de jonge-
renkontestatie, hertimmerd 
door iemand die kan gelden als 
het meest perfekte simbool van 
de weggooi-maatschappij. 

VLUGGERD 

De brusselse gemeenteraad 
heett deze week met 25 tegen 
5 stemmen het wijkplan goed
gekeurd voor de omgeving Ter 
Kamerenabdij en Louizalaan. 
In dit plan komt de betwiste 
ITT-toren voor waartegen veel 
verzet is gerezen omdat hü het 
panorama rond de Ter Kame
renabdij onherroeneliik zal 
schenden 

Dat verzet heett alvast geen 
kans gehad in de brusselse ge
meenteraad Want leperd van 
den Boe5rnants - schepen van 
Openbare Werken en specialist 
inzake buildings — had er voor 
gezorgd dat ITT reed<: een 
bouwtoelating had en dat de 
werken aan het gebouw reeds 
begonnen waren vooraleer het 
wijkplan in de gemeenteraad 
werd goedgekeurd. 

Van open demokratie gespro
ken . 

Wie zich zo graag aanstelt 
als de man van de vernieuwing 
en gezondmaking op alle echt 
belangrijke punten, wie zich 
voordoet als een ^oort wónder-
knaap, zou toch moeten zorgen 
zijn gezicht niet te schenden • 
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DORPSPOLITIEK 
In mijn gemeente is een paar weken geleden een aannemer 

hegonnen met asfalteringswerken op de hoofdstraat. Deze 
hoofdstraat — meteen het enige winkelcentrum — heeft het 
inderdaad tot in het jaar des heren 1970 bestaan, een kasseiweg 
te wezen, met nog niet eens fatsoenlijke stoepen. En mijn ge
meente is geen vergeten dorpje; met haar meer dan dertien-
duizend inwoners is zij de belangrijkste randgemeente van een 
aaneengroeiende agglomeratie van om en bij de zeventigdui-
zend mensen. 

_ Over een paar maanden hebben xve gemeenteraadsverkie
zingen en dat is te merken. Onder meer aan de bedrijvigheid 
in de hoofdstraat. Ikzelf woon in een straat die, korte tijd voor 
de vorige gemeenteraadsverkiezingen, omoetoverd werd van 
eert slijkerige veldweg in een asfaltbaan Tot op dat ogenblik 
hadden ikzelf en mijn buren — een paar honderd mensen dan 
toch — het jarenlang moeten stellen met kniehoge modder en 
zonder riolen We genoten immers het voorecht, te wonen in 
wat op het gemeentehuis met bloedige ernst een « villawijk » 
werd genoemd. 

Dat bestaat dus nog Het is dus nog altijd het neusje van de 
dorpspoUtieke zalm, de vele kleine en grote mizeries van de 
mensen gedurende een aantal jaren op te sparen om dan — 
kort voor de gemeenteraadsverkiezingen — een kleine verto
ning van « het dinamisch gemeentebestuur » weg te geven. 

Het beitaat nog, maar ik twijfel er toch aan of het noa pakt. 
Ik twijfel er hartsgrondig aan dat de bewoners van de hoofd
straat straks omver vallen van aecstdrift wanneer een paar 
weken voor de verkiezingen de fanfare van de burgemeester 
en de burgemeester zelf triomfanteliik over het nieuwe asfalt 
naar het te knippen lintje zullen schriiden Jk twijfel er aan 
of het asfalt in de hoofdstraat alléén bij machte zal zijn om 
de gemeentenaren er toe aan te zetten, het bolletje zwart te 
mnken achter de naam van de man die het slijk en de kas
seien en het rioolwater zes jaar aan een stuk sliik en kasseien 
en water zonder riolen liet wpzen om zijn nummertje vlak 
voor de verkiezingen weg te kunnen geven. 

Mijn gemeente heeft een aantal ontzettende problemen Het 
belangrijkste probleem is wel. of ze zelfstandig leefbaar is. 
Ikzelf betwijfel het grondig, maar daarover zal ik het niet 
hebben. Laat het me vandaag houden bij één enkel van de 
andere kernproblemen. 

De gemeente wordt doorgesneden door een autosnelweg, 
twee zeer drukke steenwegen, twee van de drukste spoorwe
gen van heel het land en op de koop toe nog een rivier Met 
als gevolg dat er van modem verkeer hoegenaamd geen spra
ke is : telkens staat men ergens voor een overweg of een brug 
zijn tijd te verknoeien. Meer dan de helft van de schoolkinde
ren moet iedere dag twee- of viermaal een levensgevaarlijke 
steenweg oversteken. Verkeerslichten schijnen echter nog niet 
uitgevonden en van een loopbrug of een voetgangerstunnel 
heeft men in deze kontreien nog nooit gehoord. 

Meer dan een eeuw lang hebben mijn vroede gemeenteva
deren oogluikend toegelaten, dat de evolutie van het modem 
verkeer hun gemeente tot een heksenketel maakte, of liever 
tot een heel stel heksenketeltjes die los van mekaar staan te 
pruttelen op een vuurtje dat steeds harder gestookt wordt. 
Meer dan een halve eeuw lang hebben mijn dorpspolitieke 
grootheden hun gemeente laten verminken en kapotsmjden 
tot wat ze vandaag is : onleefbaar. Meer dan een halve eeuw 
lang is de politiek gevoerd van « we zullen er kort voor de 
verkiezingen een paar meter riool en enkele vrachtwagens as
falt tegen aangooien » , • . „ . . 
, Waarom ik dat vertel ' Ach. mijn gemeerite is spijtig ge

noeg geen uitzondering. En gemeentepolitiek zoals er bij ons 
wordt bedreven, is nog al te zeer de vaste regel. 

Maken we er een eind aan ? Maken we een eind aan het be
wind van de honderden dorpsidioten die — ook in onze steden 
— alleen maar werken voor hun eigen herverkiezing en nooit 
voor de gemeenschap ' Maken we een eind aan het bewind 
van deze potentaatjes die in demokratisch geioaad niets an
ders zijn dan de opvolgers en erfdragers van meneer de graaf 
of meneer de baron uit de vorige eeuw ? 

De herstellingswerken aan het fronton van het parlement zijn voltooid en de '^tellingen werden 
weggenomen. Uiterlijk altans js het huis weer up-to-dale. 

ANTIQUAIRES 

De Stad Gent stuurde eenta
lige transe drukwerken als re-
klame voor haar «Foire des An-
tiquaires Flamands». 

Door senator van Haegendo-
ren werd een parlementaire 
vraag desaangaande gesteld en 
klacht neergelegd bij de Vaste 
Kommissie voor Taaltoezicht. 

Het is bekend dat de ambte
naar verantwoordeliik voor de
ze taalwetovertreding een mi
litant franskiljon is. 

Wij ziin benieuwd welke 
strafmaatregelen burgemeester 
van deh Uaeie zal treffen. 

BETREURENSWAARDIG 

In een loslippig moment zeg
de ex-minister en P P V-er 
Grootjans te Antwerpen dat de 
« vleugelvorming » m zijn par
tij een voorbijgaand — en trou
wens betreurenswaardig — 
verschijnsel was. 
Deze verklaring moet onthou

den worden • de zich « blauwe 
leeuwen » noemende P V.V -ers 
trachten het maar al te vaak 
andersom voor te stellen, al lo
pen zii straks — naar aanlei-
dins van de operatie « Leven
de demokratie » — weer alle
maal net in het partiirijtje. 

B.S P.-KIESPROPAGANDA 

V U-gemeenteraadslid Ge
rard Bergers heeft het antwerp-
se schepenkollege geïnterpel
leerd in verband met 't voeren 
van ongeoorloofde kiespropa-
ganda in het stedeliik onder
wijs. 

Door een B S P -mantelorga-
nizatie werden in alle stedelijke 
scholen « voorlichtingsvergade
ringen » mgericht om de be
volking diets te maken wat 
zoal gepresteerd was geworden 
door het schepenkollege Toe 
vallig bestond het gesprekspa-
neel steeds uit de burgemeester, 
de =;ocialistische schepenen en 
de '='ven rode topambtenaren, 
die loviaalweg uitweidden over 
de haven de openbare werken. 
de finanries Pittig detail deze 
departementen ressorteren 
nochtanc onder CVP-manda 
tarissen 

Bergers, die m de antwerpse 
gemeenteraad de reputatie hoog 
houdt een « lastigaard » te zijn, 
beet zich dermate vast met de 
koppigheid van een buldog dat 
de motie die hij na zijn inter
pellatie indiende om de scho
len viitsluitend te gebruiken-

voor hun ware bestemming, op
nieuw zal besproken worden 
bij een volgende zitting. 

CANOSSATOCHT VAN 
DE C.V.P. 

Toen enkele tijd later de ge
meenteraad opnieuw bijeen
kwam, wrong Lode Craeybeckx 
zich in allerlei juridische boch
ten, om de motie onontvanke-

HULPTROEP 

« De Standaard » is zeer ver
ontwaardigd ten strijde ge to 
gen tegen de « Soir », die per» 
fiede leugens had verteld — zo 
zegde « De Standaard » — over 
van den Boeynants : het frans-
talige blad had beweerd dat 
v d B de randgemeenten bij de 
brusselse agglomeratie wilde 
inlijven. 

.. arm slachtoffer... 

lijk te verklaren De C V P -ers 
die in de wandelgangen niet 
hadden nagelaten de V U te fe
liciteren (zij hadden zich eens 
te meer de kaas van het brood 
laten snoepen), sloten zich na 
de vertwijfelde pogingen van 
Craeybeckx om de zaak te mi-
nimalizeren aan bij het B S P.-
standpunt. wat Hugo Schiltz 
deed uitroepen dat, als de ge
meenteraad geen kritiek meer 
mag uitoefenen op het kollege 
de gemeenteraad best kan op 
gedoekt worden en op 11 okto 
ber de bevolking even goed kan 
thuis blijven.. 

Laten we er nog aan toevoegen 
dat het niet alleen om voor
lichtingsvergaderingen ging 
maar dat de schoollokalen re
gelmatig misbruikt worden 
door bv. socialistische vrouwen-
groeperingen voor debatavon
den, vlagoverhandigingen, bals, 
enz. 

De informatie van «Le Soïr» 
was inderdaad onjuist en 
schijnt wel ingegeven geweest 
te zijn door de bedoeling, met 
een slinke streek aan brusselse 
dorpspolitiek in het vooruit
zicht van de gemeenteraadsi-
verkiezingen te doen. De ver
ontwaardiging van « De Stan
daard » is er echter niet min
der potsierlijk om. V d.B pleit
te de jongste dagen nog maar 
eens voor « ruimere » facilitei
ten, waarbij hij speelde op hef 
subtiele verschil dat er schijnt 
te bestaan tussen kulturele en 
taalfaciliteiten 

In zijn pleidooi pro v d.B. 
maakte « De Standaard » ge
wag van de F D F.-jaloezie 
over V d B 's politiek en fond
sen. Over die fondsen is er 
nochtans heel wat interessan-
ters en leerrijkers te zeggen 
dan dat het F.D.F. er jaloers op 
is... 
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.. Germina' lO 

GERMINAL 

De voornaamste brok van het 
1 mei-programma 's avonds op 
de waalse televizie was de film 
« Germinal », naar het gelijk
namig werk van Zola. 

In deze film wordt een beeld 
opgehangen van de uitbuiting 
en de ellende, waaraan mijn
werkers in de vorige eeuw wer
den onderworpen. Hoogtepunt 
in de film is een mijnwerkers
staking. 

Niet zonder wrangheid heb
ben we tijdens deze film be
dacht, hoeveel er sindsdien ver
anderd is. Over de limburgse 
mijnstaking zou een « Germi
nal » te schrijven en te filmen 
zijn, met in de rol van hand
langers der verdrukking het 
sindikaat en de partij die zich 
socialistisch blijven noemen. 

BERICHTGEVING 

De socialisten voeren sinds 
maanden — en vooral sinds de 
mijnstaking in Limburg — een 
ononderbroken offensief tegen 
de berichtgeving in de BR.T. 
De radio- en tv-instituten zijn 
hen te onafhankelijk, te vrij, te 
partijgebonden... 

Heeft dit offensief reeds spo
ren nagelaten in de radio- en 
tv-berichtgeving ? We hadden 
sterk de indruk van wel, toen 
we op 1 mei moesten vaststel
len hoeveel aandacht zowel de 
B.R.T. als de R.T.B besteed 
hebben aan socialistische mani
festaties, waarvan er sommige 
een méér dan vertrouwelijk ka
rakter hadden : een paar hon
derd partijgenoten in een zaal, 
toegesproken door een manda
taris. 

In de tweede nieuwsuitzen

ding van de vlaamse tv op 1 
mei werd — helemaal tegen de 
gewoonte in — al het filmma
teriaal nog maar eens lekker
tjes op de kijkers losgelaten. 

Alhoewel ook dit jaar de so
cialistische 1 mei-betogingen 
slechts een slappe opkomst ken
den, werd op het Flageyplein 
een krampachtige poging ge
daan om het tegendeel te be
wijzen. 

TIEN SCHOLEN 

We hebben onlangs de sinds 
enkele jaren traditioneel ge-
wórden « ïlamingantische » re-
geringsgag nog maar eens ge
kregen : met veel omhaal werd 
bekend gemaakt dat de kabi
netsraad beslist had, tien 
Vlaamse rijkslagere scholen in 
de brusselse agglomeratie op te 

richten voor het volgend school
jaar Waarom zoveel triomfan
telijke nadruk bij de bekend
making van deze beslissing ? 
Het gaat toch maar om de toe
passing van een wet ? Of is het 
feit dat wetten ook werkelijk 
uitgevoerd worden, zo uitzon
derlijk geworden in ons land — 
en vooral in onze hoofdstad — 
d it men het van de daken moet 
«; breeuwen ? 

Verleden jaar werd met de-
7 ilfde potsierlijke nadruk de-
7 ;lfde beslissing van dezelfde 
1 ïbinetsraad bekend gemaakt 
Liteindelijk zijn er echter 
slechts vijf scholen opgericht 
en dan nog in omstandigheden 
die meer aan sabotage dan afen 
de normale uitvoering van een 
wet deden denken 

Menen Eyskens en zijn kor
nuiten dan werkelijk dat de 
Vlamingen zo'n kort geheugen 
hebben en dat ze zich in lengte 
van jaren laten paaien door 
de woorden dip de kabinetsraad 
in de wind strooit ? 

LES FLORALIES 

De gentse floraliën mogen 
dan al een merkwaardige bloe-
mententoon s t e l l i n g en een 
pronkstuk van de vlaamse 
tuinbouw zijn, ze blijven er 
niet minder een rabiaat-frans-
kiljonse onderneming om. 

De koning is die floraliën 
gaan openen met een tweetali
ge formule • omgeven door het 
kruim — of het schuim — van 
het gents franskiljonisme. voel
de hij zich blijkbaar sterk ge
noeg om nog maar eens met 
Frans uit te pakken in een 
Vlaanderen dat ook wetteliik 
gezien een ééntalig-nederlands 
gebied is. 

We zijn eigenlijk niet ver
baasd over deze onvorsteliike 
« geste ». Laken houdt zich 
blijkbaar aan een strikte en of
ficiële tweetaligheid, m a a r 
daarvan wordt afgeweken van 
zodra het maar enigszins kan 

De Saksen-Koburgers blijken 
te Brussel fervente bezoekers 
van franstalig toneel te zijn, 
terwijl men ze in een vlaamse 
schouwburg hoogstens eens bij 
een jubileum — héél officieel 
dan — te zien krijgt. 

« NATIONAAL BELANG » 

V.U.-senator prof Elaut heeft 
in het parlement aan eerste-mi-
nister Eyskens gevraagd, of de 
regering het eens is met de 
houding van Boudewijn te 
Gent 

De premier heeft, zoals men 
kon verwachten, « de kroon ge
dekt » : hij zegde dat de flora-
hen van een dergelijk groot 
nationaal belang zijn, dat de 
tweetaligheid van zijne majes
teit sa majesté er volkomen op 
haar plaats was. 

Een dergelijke uitleg van de 
eerste-minister maakt de zaak 
alleen maar erger. 

Dat «groot nationaal belang» 
is natuurlijk een blaas van for
maat : het gaat te Gent om een 
praktisch uitsluitend vlaamse 
bedrijfstak, die zelfs voor zijn 
afzet slechts voor een uiterst 
minieme fraktie iets met Wal
lonië te zien heeft. 

Boudewijn s p i a k te Gent 
Frans omdat de hele floralie-
onderneming in handen is van 
een franskiljonse a d e l l i j k e 
kliek, asociaal tot en met. 
vlaamshatend op de koop toe. 
Dat is de werkelijkheid. 

TWEETALIGE STAD 

Een onoordeelkundige bui
tenlander, op bezoek in de flo
raliën, kon met anders dan tot 
de slotsom komen dat Gent een 
tweetalige stad is, waar hoofd
zakelijk Frans g e s p r o k e n 
wordt en waar een paar achter
lijke bloemistjes ook wel eens 
een onverstaanbaar germaans 
dialekt hanteren 

Tot en mêt de rijkswachtme-
dedelmgen waren er tweetalig. 

De « Conférence frangaise dtt 
jeune barren de Gand » richtte 
een floraliënbal in, op uitslui
tend franstalige uitnodigingen. 
Dit selekt gezelschap asociale 
bourgeois kreeg de « faciliteit» 
van een afzonderlijk nachtelijk 
bezoek aan de bloemententoon-
stelling, zonder enig gevaar om 
besmet te worden door het vul
gair vlaamssprekend volkje dafi 
juist maar goed genoeg is om de 
bloemei te kweken of om de 
(dure) toegangskaarten te ko
pen. 

De heren te Gent hebben nog 
wat tijd vooraleer ze aan nieu
we floraliën toe zijn. Inmiddels 
mogen ze het reeds nu in hun 
oren knopen : de volgende keer 
loopt het niet zo goed af. Al 
moesten de azalea's tot kilome
ters in de omtrek vliegen! 

VLIEGEN 

Enkele weken geleden heb
ben we in ons blad een reporta
ge gebracht over de diskrimi-
natie waarvan Vlaanderen en 
de Vlamingen het slachtoffer 
zijn in de Regie der Luchtwe
gen : ondanks het feit dat et 
op de vlaamse sekundaire vlieg
velden een veel grotere bewe
ging is van vracht en van pas
sagiers, gaat het grootste deel 
van de kredieten naar de waal-
se vliegvelden. Deze diskrimi-
natie wordt nog verergerd door 
de achterstelling der vlaamse 
vliegvelden op het gebied van 
uitrusting en apparatuur 

Het verheugt ons, dat de ge
gevens die we samenbrachten 
nu blijkbaar hun weg gevonden 
hebben naar de dagbladpers en 
dat een paar kranten — waar
onder « Het Laatste Nieuws » 
— de kat eveneens de bel hebr 
ben aangebonden. 

En nu maar hopen dat hef 
helpt ' iVIinister Bertrand - • 
sinds jaren de hoofdverant
woordelijke - kan niet genoeg 
het vuur aan de schenen gelegd 
krijgen. 

Bertrand aan de stuurknuppel : noodlanding voor Vlaanderen. 

Op zichzelf is deze titel al een ongehoorde uitda
ging. Over zo iets spreekt men gewoonweg niet 
meer, er zelfs maar aan denken is een onfeilbaar 
bewijs van achterlijkheid. Sinds men over dit on
derwerp een paar filmen heeft gemaakt die een ge
schikt alibi waren voor allerlei mensen is daarover 
trouwens niets meer te zeggen. 

Maar vermits het niet gaat om de zeven gewone, 
de klassieke hoofdzonden, mag het misschien toch 
nog. Bijna vijftig jaar geleden (toch al verdacht 
lang geleden dus !) heeft Gandhi "zijn" zes hoofd
zonden, van wat we het gemeenschapsleven zouden 
kunnen noemen, geformuleerd. En omwille van de 
naam Gandhi mag dat missschien toch wel ! 

Alle echte eerbied voor deze waardevolle mens 
vermag toch niet de bemerking te weerhouden dat 
het toch maar goed is, langs een "mode-naam" om 
enkele dingen te kunnen vermelden, die hij beslist 
ook niet zelf heeft ontdekt. 

1. "Politiek leven zonder grondbeginselen". Bij 
"politiek leven" heeft Gandhi wel niet onmiddellijk 
aan politieke partijen gedacht, maar hij heeft ze 
ook niet uitgesloten. Wel bedoelde hij ongetwijfeld 
dit : dat het menselijk samenleven, in zover door 
de mensen en hun organizaties geregeld wordt zon
der levensinzicht waaraan men trouw is, onmoge
lijk is. Want onmenselijk, en daarom de eerste van 
de hoofdzonden. 

HOOFDZONDEN 
2. "Rijkdom zonder werk". Een veroordeling van 

het kapitalisme ? Van een zekere vorm ervan, on
getwijfeld. Maar zou "rijkdom" zoals het in deze 
uitspraak gebruikt wordt, en gezien in verband met 
het India 1921, niet zonder meer slaan op de "weel
de" waarin zeer velen - hoewel beslist niet allen -
in vele landen leven ? Zou het niet betekenen : 
het leven in een weelde die men niet zelf verdiend 
en bewerkt heeft ? Maar die betaald wordt door 
ouders, familie, of werkmakkers die nog zo dom 
zijn wel te werken ? 

3. "Kennis zonder wil". De levenswijze van hen 
die het allemaal wel zo goed weten, maar verder 
verwachten dat het wel gebeuren zal ! "Wil" is 
beslist niet gewoonweg het menselijk vermogen dat 
die naam kreeg, maar veeleer de wil tot het goede. 

de moed en de kracht öra te handelen, en dan de 
gevolgen ervan te dragen. 

4. "Handel zonder moraliteit". Iedereen weet 
wel dat handel en ekonomie en produktie aanlei
ding en oorzaak kunnen zijn voor gew^ddadiga 
konflikten (oorlogen), maar wie denkt eraan daU 
de "handel" zelf, die beantwoordt aan deze "hoofd
zonde" van Gandhi, een echte, onverbiddelijke^ 
moorddadige oorlog is ? Een oorlog, waarin talloza 
slachtoffers vallen l 

5. "Wetenschap zonder menselijkheid". Inder
daad in 1921 en in India geformuleerd I Door ie
mand die zelf helemaal geen wetenschapsmens was. 
maar die wel fijn kon aanvoelen wat menselijkheid 
is, en eist. Geen nieuwe hoofdzonde, maar door da 
technische mogelijkheden die onze wetenschap te
gelijk schept en waarvan ze in dienst staat, eeni 
schrikkelijker mogelijkheid dan ooit te voren ! Zija 
er voorbeelden nodig ? 
6. "Godsdienst zonder offer". Zeker niet de gren
zeloze verering van de welvaart, of de kultus van 
de "veilige" rede. Maar hier alleen volledigheids
halve vermeld omdat er tussen alle zes hoofdzonden 
een onverbreekbare band bestaat. Zo meende het 
zeker Gandhi. Wie nog over "verloren tijd" be
schikt, ter overweging aanbevolen - omwille van 
Gandhi, maar ook omwille van hemzelf ' 

MEMROD 
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STAAN HUN MAN 

in de senaot 
Vorige week woensdag hri delde de 

Senaat een paar interpellaties af : een 
van V.U.-senator Persyn en een van 
F.D.F.-senator Bourgeois. 

Willy Persyn handelde over de onder
gang van de landbouwkoóperatief Liéco, 
waarin de staat een paar honderd mil
joen gestoken heeft. Zonder overbodige 
franjes vuurde hij zijn vragen recht op 
de minister af. 

Een paar andere senatoren voegden 
zich bij hem. De socialistische boeren-
verdediger Delhaye, die duidelijk liet 
horen dat hij de zaak goed kende om
dat hij dichtbij woont, insinueerde dat 
de staat in die zaak zoveel gemvesteerd 
had omdat er politieke druk zou uitge
oefend zijn. Achter zijn woorden voelde 
men een aanval op de P.V.V., die dpze 
politieke druk zou uitgeoefend hebben... 
Hij kon ook moeilijk de minister van 
Landbouw aanvallen, daar die zijn bond
genoot is, 

Ook de landbouwverKozene van het 
F.D.F. Stroobants sloot bij deze inter
pellatie aan. Minister Heger hield zich 
in zijn antwoord — begrijpelijk ! — op 
de vlakte en legde vooral de nadruk op 
het feit dat men een goede bedrijfsover-
nemer zocht. Iemand dan die zijn taak 
zou kennen ! 

De tweede interpellatie kwam van de 
F.D.F.-er, oud-ateneumprefekt Bour
geois, die op zijn beurt het gebrek aan 
objektiviteit van radio- en tv-uitzen-
dingen kwam beklemtonen. De parle
mentsleden die eens niet vermeld wor
den, voelen zich verongelijkt. Ook kloeg 
hij over het feit dat hij zijn interpella
tie, geprogrammeerd in de vroege na
middag, pas laat in de avond kon hou
den. 

Senator Jorissen, die klaarblijkelijk 
nog niet goedgezind was op de senaats
voorzitter en de ondervoorzitters, kwam 
er nog een schepje bijdoen. Hij zegde 
dat wie na half vijf sprak nog zelden 
vermeld wordt in het nieuws en hij 
voegde er spottend aan toe da: dit de 
reden was waarom de leden van de op-
pozitie gewoonlijk laat op de avond 
mochten spreken. 

Toen achteraf ondervoorzitter van 
Bogaert dat niet nam, ontstond er een 
leuke woordenwisseling tu.^sen hem en 
de V.U.-fraktieleider, die kennelijk ge
noot van dit tussendoortje. 

De donderdagnamiddagzitting begon 
met een verzoek van senator Vande-
kerckhove om enkele wetsontwerpen 
bij spoedprocedure te behandelen. Iets 
wat wel eens voorkomt, maar niet dik
wijls. Struye, die op zoek is om de C.V.P. 
wat in het gevlij te komen, was onmid
dellijk een en al bereidheid. Hij voelt 
zijn pozitie als senaatsvoorzitter wat be
dreigd langs die zijde en op,zulke ogen
blikken is hij bereid, gelijk wie of ge
lijk wat te offeren, behalve zichzelf. 
Vandekerckhove kreeg echter de 
B.S.P. en de P.V.V tegen en kon slechts 
een paar punten er door halen dank zij 
de welwillendheid van de Volksunie. 

De bespreking over de herziening van 
artikel 36 van de grondwet werd een 
langdurende geschiedenis. Met een ver
slaggever als van Cauwelaert valt dit 
echter niet te verwonderen. Deze sena
tor uit het Payottenland, die in de kom
missies gewoonlijk Frans praat, is even 
langdradig als sommige franstaligen. 

Er waren daarbij amendementen van 
de P.S.C.-er Hambye, de P.L.P.-er An-
ciaux, de V.U.-er van Haegendoren en 
de P.V.V.-er Bascour. Alle werden ver
worpen, behalve dat van Hambye. De 
eerste drie gingen slechts om een woord. 

Het amendement Bascour strekte er 
toe aan ambtenaren en bedienden de 
waarborg te geven, hun betrekking te
rug te krijgen wanneer hun parlemen
tair mandaat vervalt. Dit voorrecht ge
nieten tans alleen de professoren, niet 
de leraars, ambtenaren of bedienden. De 
vertegenwoordigers van de vrije beroe
pen voelden echter niet veel voor dit 
amendement dat nochtans krachtig ge
steund werd door V.U.-senator Bouwens. 
Uiteindelijk kreeg het alleen de 'steun 
van de V.U. en van de meerderheid van 
de P.V.V. 

Senator Elaut kreeg nadien het woord 
voor een mondelinge vraag over de 
tweetalige opening door koning Boude-
wijn van de gentse Floraliën. De sena
tor vroeg waarom eerste-minister Eys-

Senator Elaut : « Geen Franu te Gent, 
zelfs geen komnklijk ! ». 

kens daarvoor zijn instemming gegeven 
had. Eyskeiis antwoordde dat het hier 
ging om een belangrijke nationale ge
beurtenis met internationale uitstraling. 
Hij vond het dus goed dat de vorst beide 
landstalen gebruikte. Hij nodigde zelfs 
de Senaat uit deze tweetaligheid toe te 
juichen, wat de Vlaamse C.V.P.-ers en 
de Vlaamse B.S.P.-ers dan ook prompt 
deden. 

Het flamingantisme van de eerste-
minister is vaak erg betrekkelijk, want 
het is duidelijk dat de vorst in Wallonië 
de twee talen niet zou gebruiken en dat 
Eyskens hem daartoe ook niet zou aan
sporen. 

De waalse socialist Dejardin, die zich
zelf wat te ernstig neemt, interpelleerde 
nadien over de staatsburgerlijke opvoe
ding. Hoewel zijn vrienden er zelf nooit 
meer zijn na vijf uur, betreurde hij nu 
het groot aantal afwezigen. 

De interpellatie kreeg steun van de 
C.V.P.-er Vanackere en van de F.D.F.-er 
Bourgeois. Ook senator van Haegendo
ren mengde zich in het debat. Volgens 

Seiiator Persijn : « Ondergang van land-
bouwkooperatzef Lieco ». 

ï V.U.-senator heeft men jaren ge-
aagd over de politieke onverschillig-
Md van de jongeren, zodat men zich 
1 best niet gehinderd moet voelen door 

d ï kontestatie van een minderheid. Die 
J oet men er op de koop toe bijnemen. 

In de kommissie van Middenstand 
werd de nieuwe pensioenregeling voor 
de zelfstandigen verder afgehandeld. 
Hoewel die regeling in derichting«gaat 
van de V.U.-voorstellen, werden toch 
twee amendementen en niet minder dan 
vier wetsvooi-stellen van senator Joris
sen afgewezen. 

Voor het ontwerp op het buitenge
woon onderwijs in de kommissie Natio
nale Opvoeding kregen de amendemen
ten van van Haegendoren geen beter 
lot, evenmin als die van senator Baert 
in de kommissie Grondwetsherziening. 
Alleen senator Bouwens kreeg er wat 
door in Landsverdediging. 

In de kommissie Binnenlandse Zaken 
werden twee wetsvoorstellen goedge
keurd : een van de B.S.P.-er Bailly en 
een van de C.V.P.-er Vanackere, beiden 
leden van de meerderheid. Zo ze ook in 
de Kamer er door komen, zullen ook de 
onderwijzers in staats- en provinciale 
instellingen naast postbeamten, burge
meester of schepenen worden in hun 
gemeente. De wetgeving voor de ge« 
meenteraadsverkiezingen werd de jong
ste maanden wel sterk gewijzigd. Ook 
een voorstel van senator van Cauwe
laert dat de gemeenten boven de 5.000 
inwoners twee gemeenteraadsleden en 
één schepene wil bijgeven, maakt een 
ernstige kans. Senator Vanackere wil 
zelf twee raadsleden bij in alle gemeen
ten boven de 2.000. 

Zo zouden de traditionele partijen 
toch plaatsen in het leven roepen voor 
de jongeren. Al is het niet veel. 

De beslissing met 6 tegen 4 bij 1 ont
houding die het bureau nam om de per
soneelsleden van de Senaat te verbieden 
hun kandidaturen te stellen bij de ge
meenteraadsverkiezingen blijft nadei-
nen. Intern was er protest in de C.V.P.-
gelederen. Nu sprak de B.S.P.-senaat-
fraktie zich uit tegen deze beslissing. 
Er waren twee B.S.P.-ers en 1 P.V.V.-er 
afwezig toen de beslissing viel en bui
ten de C.V.P. waren de drie andere par
tijen, in het bureau vertegenwoordigd, 
voor het recht van het personeel ter 
zake. 

In de Senaat acht men het niet uitge
sloten dat hierover een nieuwe diskussie 
ontstaat. 

• Volksvertegenwoordi8:er Coppieters 
maakte vóór de stemming over het 
wetsontwerp inzake toekenning van 
rechtspersoonlijkheid aan de hoge» 
scholen van Brussel en Leuven ern» 
stig' voorbehoud op diverse punten* 

• Senator Jorissen kwam tussen in het 
debat over de begroting van Land> 
bouw 1970, evenals senator De Paep 
en Persyn, welke laatste protesteer» 
de tegen niet-volgen van de agenda^ 
o.m. tegen het inschakelen van zijn 
interpellatie in het debat over de be
groting, 

• Senator Baert en Ballet dienden elk 
een wetsvoorstel in resp. tot aanvuBt 
ling van art. 815 van het gerechte* 
lijk wetboek en betreffende het afW 
leveren van getuigschriften door dé 
bevoegde overheid van goed gedrag 
en zeden. 

• Senator Baert hield tijdens het de
bat over de begroting van Justitie 
1970 een uiteenzetting ca. over het 
misbruik van de voorhechtenis en de 
gevolgen van de repressie. 

• Schriftelijke vragen werden gesteld 
door volksvertegenwoordigers Leys» 
Coppieters, Vansteenkiste, Mattheys» 
sens, Raskin, Goemans, De Facq, 
Schiltz, Babyion, Wannyn, Olaerts, 
Belnians en door senatoren Claes, 
Bouwens, Ballet, Jorissen, van Hae
gendoren, Persyn, Blanquaert, Baert, 
Koosens, Hardy en Diependaele. En 
kamerlid Decommer. 

• Senator Jorissen voerde het woord 
tijdens het debat, volgend op de in
terpellatie Poma over de regerings
inmenging in de B.R.T.-nieuwsdienst 
en tijdens het debat over de begio-
ting van Justitie over de definitieve 
oplossing van de repressie door am
nestie voor politieke gevallen. 

• Een wetsvoorstel van volksvertegen» 
woordiger Goemans betreflende da 
luchtbezoedeling en een van volks
vertegenwoordiger Raskin betreften-
de amnestie voor feiten, gepleegd tij« 
dens de staking in Limburg 1970 
werden in overweging genomen. 

• Volksvertegenwoordiger Olaerts in
terpelleerde de minister van Natio» 
nale Opvoeding over het uitblijven 
van een oplossing voor het vraagstuk 
der praktijklessen in het rijksinsti
tuut voor hotelbedrijf te Hasselt. 

• Volksvertegenwoordiger Leys onder
vroeg dringend de minister voor 
streekekonomie over de zaak Alu-
suisse en kwam tussen in het debat 
over de begroting van Justitie 1970. 
Jn dit debat kwamen eveneens volks
vertegenwoordigers Schiltz en Bel
nians tussenbeide. 

• Van volgende senatoren werden 
wetsvoorstellen in overweging geno
men : van Haegendoren en Baert 
Xophetfing diskriniinatie in benoe
mingen van nederlandstalige leer
krachten aan het rijkshoger tech
nisch instituut te Brussel), Jorissert 
(aanmoediging van sanering van ver-
beterbare ongezonde woningen, ge* 
waarborgd inkomen voor bejaarden 
en inzake vergoeding van schade we
gens werkongevallen). 

• Senator Persyn interpelleerde de mi
nister van Landbouw over het fail
lissement Liéco-Leuze. 

• Senator Jorissen kwam tussenbeide 
ia het debat na de interpellatie Bour
geois over het gemis aan objektivi
teit in de R.T.B, en drong nogmaals 
op grotere onpartijdigheid bij de 
voorzitter aan inzake de beurtrol 
voor de sprekers van de oppozitiepar-
tijen. 

• Senator Jorissen en Bouwens dien
den een wetsvoorstel in tot herzie
ning van artikel 75 van de grondwet. 
Dezelfde senatoren alsmede senato
ren Baert en van Haegendoren kwa
men herhaaldelijk tussenbeide tij-
dett"; het deba!- over de herziening 
van artikel 36 van de grondwet. 

• Senator Elaut ondervroeg de eerste 
minister over de franstalige toe-
spraak van de koning tijdens de ope
ning van de Floraliën te Gent 

• Senator van Haegendoren voerde 
het woord tijdens het debat over de 
ordemotie tot toepassing van de 
spoedprocedure over vijf ontwerpen 
(met tussenkomsten van fraktielei-
der Jorissen), tijdens de bespreking 
der regeling der werkzaamheden, en 
na de interpellatie Dejardin over de 
voorlichting en opleiding van de 
jeugd inzake hun burgertaken eO 
kennis der staatsinstellingen. 
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heeft 

de volksunie 

geen 

onderwijspolitiek ? 

Wanneer je alleen maar de woordvoerders van de drie naüonalt 
partijen hoort, of alleen maar de kranten leest, kan je wel de in
druk krijgen dat de V.V. inzake onderwijspolitiek niet meespeelt. 
Bang voor volledige en objektieve informatie van de kiezers en 
de lezers, stellen zij het voor alsof de ondervnjsproblemen alleen 
maar ernstig worden aangepakt door de kleurpolitiekers. 

De waarheid ligt anders : de drie nationale partijen zijn samen 
en hoofdelijk verantwoordelijk voor de janboel, voor het gebrek 
aan beleid, voor de verstikkende politizering van ons onderwijs. 
Geen enkel ernstig verdragend onderwijsprojekt liep sinds meer
dere jaren van stapel. Integendeel, de meest dringende hervor-
m.ingen werden door sabotage en onderlinge bedreiging vav de 
Schoolpakt-partners uitgesteld en verminkt. 

Tegenover een nieuw onderwijspakt heeft de V.ü. reeds duide-
lijke standpunten geformuleerd maar hierover zal ïk later een 
bijdrage schrijven,^ nadat de Partijraad een « onderwijsnota » zal 
hebben goedgekeurd jen vrijgegeven. 

Tn deze tribune wil ik vooral de puntjes op de i zetten met be
trekking tot hangende en betwiste wetsontwerpen, met name de-
ze betreffende de rechtspersoonlijkheid van de vrije universiteiten 
van Brussel en Leuven betreffende de struktuur van het Tech-
nisch Hoger Onderwijs en, tenslotte, betreffende het Buitenge-
woon Onderwijs. 

Laat mij met dit laatste pirnt, 
het Buitengewoon Onderwijs, 
beginnen. De kruisweg van dit 
wetsontwerp loopt nu ai over 
vijf jaren .. Het wetsontwerp is 
nu aanhangig bij de Senaat. Als 
je de serieuze Icranten moet ge
loven, dan heeft alleen de 
C.V.P. amendementen mge-
diend, vooral dan tot verhoging 
van de werkingskosten voor het 
vrij onderwijs. Welnu, de meest 
ingrijpende amendementen op 
dit wetsontwerp werden inge
diend door senator M van Hae-
gendoren Deze amendementen 
— waarbij de werkingskosten 
nog hoger worden geraamd — 
vormen een sluitend geheel dat 
naar alle kanten rechtvaardig
heid nastreeft Aan de ver
hoogde hulp aan de vrije BO.-
scholen beantwoordt een stren
ge sanktionering op de moge
lijke misbruiken en de eis van 
een centraal pluralistisch peda-
gogisch-didaktisch beleid 

(Voor belangstellenden : de 
studiedienst van de V U. houdt 
een verklarende nota en het 
bundel V U.-amendementen ter 
beschikking Een briefje of tele
foontje aan schrijver dezes vol
staat . Het schuldig zwijgen 
van de Vlaamse kranten dwingt 
ons voortdurend tot zulke be
perkte informatie ! En dan 
maar over « levende demokra-
tie » zwammen ). 

De hervorming van het Ho
ger Technisch Onderwijs (maar 
in 't bijzondei het probleem 
van de Technisch Ingenieurs) 
trekt nu sinds iaren dp belang
stelling van de bevolking. On

der druk van de V.U.-voorstel-
len (mijn amendementen ma
ken eigenlijk een nieuw ont
werp uit) heeft de regering 
reeds haar eigen ontwerp vol
ledig moeten ombouwen m de 
richting van een algemene 
struktuur van het Hoger (niet-
universitair) Onderwijs. De 
V.U. stelt voor het (niet-univer-
sitair) Hoger Onderwijs te 
struktureren in zes departe
menten : 

1) pedagogisch ; 2) technisch; 
3) ekonomisch ; 4) sociaal : 5) 
paramedisch : 6) kunstonder
wijs. 

Het wetsontwerp in de « in
dustriële ingenieurs » werd 
reeds verworpen door alle be
trokken beroeps- en studenten-
milieus. Daarenboven is het 
ook van vlaams standpunt uit 
onaanvaardbaar Vlaanderen 
(met twee/derde studenten 
technisch-ingenieurs) zal min

der technisch hogescholen krij
gen dan Wallonië Voor Bra
bant drie tegen één 

Tot slot wil ik de aandacht 
van de lezer gans speciaal ves
tigen op het wetsontwerp op 
de rechtspersoonlijkheid van de 
Vrije Universiteiten Brussel en 
Leuven. Dat dit ontwerp (reeds 
maanden lang ingediend en 
viermaal besproken in de tca-
merkommissie van Nationale 
Opvoeding) pas op 14 april in 
de openbare vergadering 
kwam was niet dank zij, of te 
wijten aan de vlaamse C V P 
zoals de CVP-kranten hCDben 
willen doen geloven De waar 
heid ligt ook hier weer anders • 
door de schuld van de vlaamse 
C V P . — die al mijn amende
menten verwierp — heeft dit 
wetsontwerp zeer gevaarlijke 
aspekten gekregen De onder
zoekcentra van beide universi
teiten worden onttrokken aan 

de taairegeling en de kulturele 
autonomie, zodat franstalige 
onderzoekscentra van U.L.B, en 
U.C.L. in Vlaanderen kunnen 
blijven ! 

Daarenboven verkrijgt Leu
ven drie rechtspersoonlij khe-
den : naast K.U.L. en U.C.L 
blijft ook de unitaire Katolieke 
Universiteit bestaan. Waarom 
deze duistere oplossing voor de 
Katolieke Universiteit van Leu
ven en niet voor de Vrije Uni
versiteit van Brussel ? 

En terwijl prof Derine in 
« Ons Erfdeel » beweert dat ge
heel de vlaamse CVS' achter 
de uitbreidingsplannen van de 
katolieke fakulteit ten Kortrijk 
staat verwierpen de C.VP.-
kommissieleden mijn amende
ment dat de « grendel » voor 
Kortrijk ophief . 

Nu de vlaamse logica is niet 
alleen zoek in de kommissie 
voor de Grondwetsherziening, 

waar ook de vlaamse C.V.P. 
mee « grendels » hanteert. Ook 
in onderwijs en wetenschap»» 
beleid sta je er paf van : een 
dag nadat senator F de Bondt 
dikke koppen kreeg in de 
C.V.P.-pers voor zijn amende
ment ten voordele van het 
Vlaams wetenschappelijk on
derzoek (70 miljoen méér om 
de achterstand in te lopen)', 
trok dezelfde senator onder 
druk van zijn groep zijn amen
dement in (natuurlijk zonder 
persbericht) en de VU-se-
naatsgroep nam het over Waar
na het verworpen w '̂-H . ook 
door senator De Bondt 

En dan maar «Uilenspiegels» 
toekennen — niet waar CVP.-
jongeren - aan minister Theo 
Lefèvre, waar iedereen toch 
weet dat deze gentse franskil
jon de « vlaamse achterstand f 
pas ontdekte nadat senator 
van Haegendoren een Zwart
boek over het wetenschapsbe
leid had versnreid in brede 
krinff 

Het komplot van het stilzwij
gen zal de jongeren toch niet 
kunnen misleiden De VU al
leen stuurt aan op een eigen
tijds en niet-politiek gebonden 
onderwiisbeleid Want op dat 
stuk is harde oppozitïp de 
hoogste dienst aan de toekomst 
van -ins volk in de grotere 
ruimten 

Maurits Coppieters 

volksvertegenwoordiger. 
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HET SLECHTE WEER DAT EUROPA DE JONGSTE MAANDEN KENMERKTE TS 

EEN VASTSTELLING, DIE DE GEWONE WAARNEMER ER LICHT TOE VER

LEIDT TE BEWEREN DAT ER ZICH EEN KLIMATOLOGISCHE VERANDE

RING VOLTREKT, O.M. TE WIJTEN AAN DE KERNONTPLOFFINGEN IN DE 

DAMPKRINGEN EN ANDER MENSELIJKE INGREPEN. 

DIT IS EEN VOORBARIGE KONKLUZIE, DIE MEN IN GEEN GEVAL KAN BE

WIJZEN. DE MEESTE WAARNEMERS ZIJN OOK VANDAAG - WAAR DE BE

LANGSTELLING VOOR HET RELATIEF SNEL (EN ZEKER VERSNELLEND) 

VERVAL VAN DE EKOSFEER TOENEEMT - VAN MENING DAT MEN OOK 

VANDAAG SLECHTS IN ZEER BEPERKTE MATE DE GEVOLGEN VAN DE 

TECHNOLOGISCHE VOORUITGANG OP HET KLIMAAT KAN NAGAAN. 

BEPERKTE INVLOED 
Als algemene vaststelling geldt dat 

de natuurlijke variaties in de diverse 
klimaatstreken op de wereld m de 
meeste gevallen mogelijke door de mens 
veroorzaakte klimaatswissehngen als 
het ware toedekken en inkapselen, be
halve op wel omschreven plaatsen zoals 
in grote agglomeraties, waar de gevol
gen van de menselijke aktiviteit zeer 

I lui 

ii 

duidelijk zijn Over de oorzaken van 
natuurlijke klimaatswijzigingen tast 
men m het duister, des te meer daar de 
waarneming ervan pas beti'ekkelijk 
kort geleden is begonnen, en de betrek
kelijk geringe hoeveelheid waarnemin
gen heeft tot nog toe niet toegelaten -
opnieuw in welbepaalde en duidelijke 
omstandigheden - m hoever klimaats-
wisselingen al dan niet onder invloed 
van de mens zijn gebeurd. 

Wel is het zo dat de woudontginning 
en de landbewerkmg de windcirkulatie 
beïnvloed hebben, maar dit proces is 
van zo lange duur en de wetenschappe
lijke waarnemingen zijn nog zo recent 
dat er geen vergelijkingspunten zijn, 
tenzij van zeer algemene aard. Wel zijn 
I reeds bepaalde rezultaten bereikt 

.^at de regionale beïnvloeding van het 
klimaat betreft zoals door aanplantin
gen die de windsterkte aan de ._gipnd 
wijzigen ; het kunstmatig oplossen van 
mistbanken ; het voorkomen van vorst 
door kunstmatige wolken, welk procédé 
vocaral sinds de jongste oorlog een be
langrijke ontwikkeling doormaakt, al 
blijken er nog geen definitieve konklu-
zies te trekken wat de werkelijke doel
treffendheid der gebruikte procédés 
aangaat. Statistische onderzoekingen 
hebben in elk geval nog niet geleid tot 
een antwoord op de vraag, of de mense
lijke aktiviteit belangrijke klimaatswij-

AUSTRALIË 

Wie zou al de officieel erkende sta
ten, leden van de Uno.'kennen ? Er 
zijn niet alleen vergeten mensen, er 
zijn ook vergete»! volkeren en staten 
en er is zelfs een vergeten wereld
deel : Australië. 

Schijnbaar ligt het helemaal op zij 
van de groie wegen waarlangs de we
reldpolitiek bedreven wordt. Het is 
ook hel kleinste van de werelddelen: 
zeven mil,ioen zevenhonderd en drie 
duizend achthonderd zevenender
tig vierkante kilometer groot. Het is 
aardrijkskundig het verst van Euro
pa verwijderd, en het minst bevolkt: 
in 1905 werd de bevolking, met uit
sluiting van hen die daar de « arbo-
riginals » worden genoemd (de oor
spronkelijke natuurvolkeren), ge
schat op 11.359.6X8. Dat betekent dat 
daar ongeveer 0.3 procent van de we 
reldbevolking woont. 

Deze bevoJKing vertoont echtereek 
merkwaardig groeiritme : tussen 1927 
en 1947 bedroeg de bevolkingsaan-
groei slechts iets meer dan één pro
cent per jaar. Sinds 1947 steeg dit 
procent echter tot 2,3 procent en de 
totale bevolking is sinds het einde 
van de tweede wereldoorlog met 50 
procent aangegroeid. De natuurlijke 
vermeerdering van de bevolking 
'(het verschil tussen geboorte- en 
sterftecijfer) bedroeg in 1964 128.595 
personen. 

De uitbreiding van het Vietnamees konflikt tot op kamhodjaanse bodem is een 
sombere evohUie, die regelrecht indruist tegen de totnogtoe door de V.S officieel 
voorgestane politiek van « disengagement ». Bij de rechtvaardiging van zijn be
slissing heeft Nixon het hele arsenaal van dooddoeners bovengehaald : de be-
weerde « oorlogsmoeheid » der Noord-Vietnamezen, de bedoeling om amenkaari^ 

se levens te sparen enz. 

zigingen heeft veroorzaakt of niet. Het 
zelfde geldt de pogingen m het werk 
gesteld om het geweld van sommige on-
weders te matigen. Iedereen kent de 
namen van de wervelstormen die regel
matig bepaalde wereldstreken teisteren 
en waarvan de charmante namen in om
gekeerde verhouding staan tot de scha
de die ze aanrichten. Men kan hun vor
ming en hun richting nagaan maar tot 
nog toe 18 men er niet in geslaagd ook 
hun kracht te verminderen. Het enige 
positieve rezultaat is eventuele tijdige 
evakuatie van de bedreigde streken. 

Men kan stellen dat de mens nog 
steeds niet in staat is belangrijke kli
maatswijzigingen af te dwingen, zo dit 
al wenselijk is. Daartoe is de kennis te 
gering en zijn de bekende middelen te 
zwak. Het probleem stelt zich alsnog 
atmosferisch (lucht- en ook waterbevui-
png eii -verdamping) zonder dat men 
weet iif hoever de lucht- en waterbezoe
deling 't klimaat beïnvloedt. Deze beïn
vloeding is er stellig doch men dient niet 
te wachten tot men weet in welke mate, 
om de strijd aan te vatten. De onmiddel
lijke gevolgen van deze bezoedeling zijn 
al erg genoeg en zoveel staat toch al 
vast dat de mens moet ophouden met de 
bezoedeling van zijn levenssfeer, wil hij 
deze leefbaar houden waarbij een als
nog uitblijvende klimaatswisseling dan 
ook voorlopig van sekundair belang is. 

Australië zoekt echter ook naar 
nieuwe bevolking buiten de eigen 
grenzen : het bevordert en zoekt in-
wijking. Vermits alle (blanke) Aus
traliërs afstammelingen zijn van in-
wijkelingen, zou dit in zekere zin 
niet mogen verwonderen. Maar zo 
eenvoudig is dat nu ook weer niet : 
elke menselijke gemeenschap verzet 
zich tegen overbodig geachte indrin
gers. Bovendien zijn de mogelijkhe
den tot integratie niet altijd even 
groot. Zo betekende het einde van de 
laatste wereldoorlog ook het einde 
van zestien .jaar stilstand in de in
wijking. Tussen 1945 en einde 1963 
kwamen 1.800.000 inwijkelingen het 
land binnen, en daalde het procent 
van de in Australië geboren bevol
king van 90 procent tot 83 procent. 
Waren de immigranten tot 1945 vrij
wel uitsluitend Engelsen, Schotten, 
Ieren of Welshmen geweest, daarna 
is dat veranderd en nu tracht men 
ieder jaar het toch hoge cijfer van 
125.000 eenheden te bereiken. 

Ten onrechte wordt wel eens ge
spot dat allen die afstammen van 
families die al lang in Australië wo
nen zonen en dochters van bandieten 
zijn. Australië zou namelijk zo wat 
de strafkolonie van Groot-Brittanië 
zijn geweest. De echte geschiedenis 
is minder eenvoudig : in 1785 werd 
inderdaad besloten Australië te ge
bruiken voor het deporteren van ge
straften, maar ook voor de duizenden 
die het oproerige gebied in Amerika 
verlieten, voor de talrijken die loy
aal wilden blijven tegenover de 
Kroon ! Bovendien behoorden tot de 
gedeporteerde « bandieten » een niet 
gering aantal opstandige Ieren, poli
tieke gevangenen ! 

Australië is tans opnieuw sterker 
dan dertig jaar geleden, een bevol
kingsgebied, waar ruimte en moge
lijkheden natuurlijk ook niet onbe
perkt, maar wel zeer ruim zijn. 

DEZE WEEK 
IN DE WERELD 

• Amerikaanse gevechtsvliegtuigen 
bombarderen voor het eerst sinds 18 
maanden doelwitten in de vietname< 
se bufferzone terwijl amerikaanse 
strijdkrachten op bevel van Nixon 
aktief deelnemen aan de strijd in 
Kambodja samen met zuidvietnamese 
troepen. Afkeurende reakties in de 
wereld, scherpe veroordeling door 
Moskou. 

• De israëlische regering poogt Wa
shington onder druk te zetten door 
de onthulling, dat russisch personeel 
in Egypte luchtdoelraketgeschut be» 
dient tegen israëlische luchtaanval» 
len. Daardoor poogt Tel Aviv te be
wijzen dat het militaire evenwicht in 
het Midden Oosten zal verstoord wor
den, voorwaarde gesteld door Wa
shington voor uitgebreider levering 
van modem oorlogsmateriaal aan 
Israël. In een 1-meirede te Kairo 
dringt Nasser aan op een definitief 
besluit van Nixon ter regeling van de 
amerikaanse-arabisch betrekkingen. 

• Protest in Frankrijk t . j en het wets
ontwerp, waarbij zij die schade ver
oorzaken tijdens betogingen, voor 
de vergoeding van de aangerichte 
schade aansprakelijk zullen gesteld 
worden. Ook toeschouwers kunnen 
bij deze verantwoordelijkheid betrok, 
ken worden. De franse Nationale 
Vergadering keurde het ontwerp 
met grote meerderheid goed. 

• Senator Edward Kennedy verwerpt 
de besluiten van het langrverwaeht 
verslag van rechter James Bovie 
over de omstandigheden waarin Mary 
Jo Kopechne. die in gezelschap van 
de senator vertoefde toen ze de dood 
vond, om het leven kwam. Kennedy 
verklaart geen kandidaat te zullen 
zijn voor het amerikaans prezident-
schap in 1972. 

• Traditionele 1-mei betoging met een 
«gedemilitarizeerde» manifestatie te 
Moskou, een legerparade in Oost-Ber-
lijn en in het teken van de trouw aan 
Rusland te Praag. Te Madrid betoog
den enkele honderden tegen het re
gime. Breznjev houdt te Moskou ge
matigde 1 mei-rede. 

• Postakkoord gesloten tussen West
en Oost-Duitsland evenals een ak
koord over 40 telefoon- en 16 telex
verbindingen tussen beide landen. 
West-Duitsland verbindt er zich te
vens toe, aan Oost-Duitslaad een for
faitaire vergoeding van 30 milloett 
DM (405 miljoen bfr.) per jaar te 
betalen voor de kosten die uit deze 
verbinding voortvloeien (met terug
werkende kracht tot 1 januari 1967). 

• De voorjaarszitting van de ontwape-
ningskonferentie te Geneve besloten. 
Het overleg inzake verbod van biolo
gische en chemische wapens zit in 
het slop, maar een verdrag voor het 
vrijhouden van de zeebodem van 
kernwapens zou in de maak zijn 

• Koersdaling op de beurs te New 
York verwekt onrust in finan'^iële 
en ekonomische kringe.i in het Wes
ten. 
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PABLO CASALS 

Nieuws over deze nu meer dan drieënnegentig 
jaar oude musicus hoort eigenlijk thuis op de kul-
tuurbladzijden. Maar Casals heeft ook enige poli
tieke betekenis : sinds meer dan dertig jaar weigert 
hij naar zijn vaderland terug te keren omdat hij het 
regiem van Franco afwijst. Daardoor wordt wol 
eens al te gemakkelijk in één of andere richting ge
trokken (nogal duidelijk altijd langs één kant ' ) , 
en daarom is het goed uit zijn zo juist verschenen 
autobiografie, "Joys and Sorrows,, (Vreugde on 
Smart) enkele woorden te citeren over zijn eigen
lijke politieke opvattingen. Het socialisme heeft hij 
al vroeg verworpen en wel omdat "het vol illuzies is 
over de verandering van maatschappij en mens". 
En aan iedereen stelt hij de niet onbelangrijke 
vraag : "Hoe kan de mens veranderd worden als 
hij vol zelfgenoegzaamheid en cinisme zit. als ag-
gressiviteit deel ui tmaakt van zijn natuur ? ". Ge
woonweg informatie ! 

OOK EEN REKENING 

Voor de duitse bondskanselier is het toch een 
verrassing geworden dat hem in Erfurt door Willi 
Stoph een rekening werd aangeboden die niet van 
de kleinste is. Zo maar even honderd miljaid Deut
sche Mark (reken dat maar even om, en vergelijk 
met het budget van Belgié !). Dit is echter nog 
niet alles : daarbij moeten dan nog de interesten 
komen, ten minste sinds 1949, misschien al smds 

,3945, en wie weet hoe hoog de interest voor derge
lijke sommen ligt, weet dat ook dat nog een miljar-
denbedrag wordt. 

De reden voor die eis is eenvoudig : alle nadeel 
dat Ulbricht en zijn staat geleden hebben door het 
bestaan van de Bondsrepubliek moet in klinkende 
en harde munt worden betaald Schadevergoeding 
voor allen die gevlucht zijn en düs niet hebben kun
nen werken aan de opbouw van de socialistische 
staat, schadevergoeding voor het feit dat de west
mark zoveel meer waarde had dan de oost-mark, 
want zo iets mag natuurl i jk niet, en zo verder. 

Als alle eisen die in de loop der jareif werdenP ge
steld keurig werden samengesteld zouden honderd 
jniljard mark beslist niet voldoende zijn ! Beweerde 
Ulbricht in 1964 niet letterlijk dat "de burgers van 
de kleine duitse demokratische republiek de her
stelbetalingen voer gans Duitsland hebben ver
diend" ? Om van omver te vallen, als rrien weeï dat 
alleen West-Duitsland tot nog toe grote schadever
goedingen heeft betaald aan de Joden en aan andere 
slachtoffers van de nazi's ? Misschien toch niet 
helemaal, want ten slotte heeft West-Duitsland 
helemaal geen herstelbetalingen gedaan aan de 
Sovjetunie, Oost-Duitsland echter we l . . En als de 
Sovjetunie het enige land is waar het echt op aan 
komt dan heeft Ulbricht gelijk. Als ! 

De loapenhandel draait op volle toeren en nog ko
men er steeds nieuwe « schietijzers » hi]. De britse 
infanteristen zullen binnenkort over individuele 
supersonische raketten beschikken. De raketten, 
die vliegtuigen moeten beschermen, loorden uit een 

m buis » van 20 kg afgevuurd. 

(Argos) In de kommunistische hagiografie 
staan alleen maar de zoetelijk-humane trek
ken van Lenins karakter vermeld : in zijn 
jeugd is hij de beste leerling, de ijverige stu
dent, later is hij een vadertje dat warme af-
fektiviteit uitstraalt, een onkreukbare die geen 
onrecht duldt. Ook aan Lenin heeft zich de 
ideahzering voltrokken die al zoveel revolu
tionairen figuurliik heeft ontmand. 

Lenin is voorzeker een persoonlijkheid die 
ver van de dagelijkse grondvorm afwijkt. 
Zwart of wit laten zich immers gemakkelijk 
kleuren Moeilijker wordt het wanneer men 
de schakeringen moet weergeven die daar
tussen liggen. Vandaar allicht dat Maksim 
Gorki patetisch kon schrijven over « de fak
kel (Lenin) die niemand ooit zal doven », 
terwiil Bertrand Russell in Lenin. van uit een 
bepaalde gezichtshoek, een ijzig-koude intel-
lektualist onderkent die miljoenen mensen 
voor zijn ideaal heeft opgeofferd. Maar de 
haast mistieke adoratie van de ene noch de 
vlijmende veroordeling van de andere hebben 
iets kunnen veranderen aan het al dan niet 
gemotiveerd geloof van miljoenen mensen in 
de onvoltooide boodschap van Lenin. Een bi-
zantijnse personenkultus zorgde er trouioens 
voor dat Lenin voortleeft in honderden naar 
hem genoemde plaatsnamen, fabrieken, 
schouiüburgen. universiteiten, in de gewroch
ten van honderden schilders, beeldhouwers 
en schrijvers, in de hoogste berg van de Sov
jetunie, in een omvangrijk en overvloedig ver
taald oeuvre, in de onoverzienbare rijen die 
in lengte van jaren het mausoleum binnen
stromen. 

De grootste revolutionair aller tijden die 
via het verzegelde en door de Diiitsers spe
ciaal ingelegde treintje in de Kladderadatsch 
van de februari-revolutie terecht kiuam was 
niet eens een autentieke groot-Rus Aan va
ders zijde staan Kalmukken. Zijn moeder 
stamde af van Volga-Duitsers met joodse raak
punten. Lenin kon niet eens bogen op een pro
letarische afkomst Zijn vader, een achtens
waardig inspekteur lager ondenoijs. werd om 
zijn vele verdiensten in de strijd tegen het 
analfabetisme door vadertje tsaar in de adel
stand verheven. Zelf trouwde Vladimir II-
jitsch Oeljanov met de adellijke Kroepskaja. 
Nooit heeft hij in een fabriek geioerkt. nooit 
was hij lid van een arbeiderssindikaat. nooit 
heeft hij materiële nood gekend. Zijn puri
teinse leefiüijze was meer een gevolg van de 
soberheid waartoe de imigratie (Londen, Zu
rich, Parijs) hem zo vaak had verplicht. Zelfs 
tijdens zijn Siberische verbanning had hij een 
diewitmeisje ter beschikking en toog hij op 
jacht Wel was hij bescheiden en hij schuwde 
woordenkraam en publiciteit. 

Vladimir lljitsj Oeljanov kwam tot de revo' 
lutie via de terechstelling van zijn oudere 
broer Alexander (1877) die tegen de tsaar 
had gekomplotteerd. Lenins lakonieke waar
schuwing : « zij zullen boeten » heeft hij later, 
al dan niet opzettelijk, waar gemaakt. Wie 
« Het naakte jaar » van Boris Pilnjak heeft 
gelezen weet. bij benadering, hoe efficiënt de 
leninistische repressiemachine heeft gewerkt. 
Was de losgeslagen terreur inherent aan het 
sisteem of is hier de menselijke depravatie 
aansprakelijk van politieke misdadigers die 
op eigen houtje recht hebben gepleegd ? Tus
sen Lenin en een aanvaardbaar demokratisch 
image staat alleszins de bloedige affaire van 
Kronstadt. Voorzeker kan Lenin niet door
gaan voor een voorbeeld van liberale toleran
tie, ook niet als men rekening wil houden met 
de revolutionaire situatie. Toch kon hij zeer 
menselijk zijn. Zijn vriend Makorov die door 
een repressierechtbank ter dood veroordeeld 
was, heeft hij van terechtstelling gered : een 
verlangen misschien naar meer humaniteit, 
naar een leefbare wereld die — tegen Lenins 
eigen overtuiging in — ten koste van mensen
levens wordt verwezenlijkt. Dit wordt dan 
de tragische dimensie van de weergaloze agi
tator, redenaar en tporetikus van het marxis
me die Lenin is geweest. 

Ongetwijfeld heeft Lenin dit marxisme ver
ruimd, maar wie durft te stellen dat het tege
lijk niet vertekend heeft ? Marx had betoogd 
dat de revolutionaire omschakeling van een 
agrarische gemeenschap tot een industrie-
staat niet mogelijk is bij ontstentenis van een 
proletariaat. Ook had hij zich ondubbelzin
nig uitgesproken voor een geweldloze meer
derheidsrevolutie. Toch leert de geschiedenis 
dat Lenin. allicht onder de indruk van de ob-
jektieve situatie, aan de meerderheid een ge
welddadige minderheidsrevohitie heeft opge
drongen. Zijn bestuurlijke kapaciteiten waren 
bovendien niet aan zijn geniale taktiek en 
strategie gewaagd Lenin bleek niet bestand 
tegen de burokratische kolos die onder zijn 
beleid gestalte kreeg en uiteindelijk de sta
linistische verschrikking voorbereid heeft. 
Reeds voor zijn dood hadden vele westerse 
intellektuelen het leninistische kamp verla
ten. 

Wat bij Lenin naast zijn revolutionaire 
meesterschap nog te bewonderen blijft, is zijn 
onverwoestbaar en obsederend geloof in een 
gelukkige mensheid van de toekomst. In de 
harten van miljoenen verdrukten heeft hij 
hoop gewekt op een betere wereld en een 
menswaardig bestaan. In die verwachting 
schuiven tijdens dit herdenkingsjaar de mil
joenen aan in het mausoleum. Beseffen ze 
reeds dat het leninisme, dat toch maar een tij
delijke en onvolkomen toepassing van het 
marxisme was. niet langer in staat is om de 
geioijzigde « revolutionaire » elan uan van
daag op te vangen ? 

11 

In Frankrijk moest de politie de makers van de 
nieuwe wetten tegen de misdadigheid tegen misda

digers beschermen. Waar gaan we naartoe ? 

ANDERE BETOGING 

In de hoofdstad van Zuid-Vietnam. Saigon, hiel
den een beperkt aantal oorlogsverminkten een be
toging tegen de regering. Deze zou, en dat zal wel 
juist zijn, al te weinig geld willen besteden <?an 
een betere verzorging van deze zwaar getroffen 

ir-.( Ml -' groep van de bevolking Over deze betoging hoor
den en zagen we, terecht trouwens, heel wat. Dat 
ongeveer terzelfder tijd in Washington een betoging 
met vijftigduizend deelnemers plaats had onder het 

_rnotto ",Marsj voor de overwinning" bleet vnjwel 
verborgen. Als middelen tot die overwinning be
schouwden de deelnemers aan deze optocht het ver
sterken van de bombardementen en een ' terugkeer 
tot de geest van de eerste en de tweede wereldoor
log". Zij wilden zelfs een regelrechte inval in 
Noord-Vietnam om daar de gevangen gehouden 
"amerikaanse helden" te bevrijden. 

Men kan dat bespottelijk of hatelijk vinden maar 
de betoging is in elk geval al evenzeer een feit als 
de eerstvermelde betoging Opgedragen aan de ja
gers op gevallen van censuur : en ter overweging 
aan hen die menen dat alleen of toch vooral het 
aantal voorstanders van een opinie beslissen, of die 
ook waar en jui.st is ] 

HANDDRUK 

Toen de duitse bondskanselier Brandt tijdens een 
terugreis een korte tussenlanding moest maken in 
Atene, stond daar een hoge ambtenaar van het mi
nisterie van Buitenlandse Zaken gereed om hem te 
begroeten. Brandt weigerde toen, duidelijk en 
scherp, deze handdruk. Uit demokratisch protest. 
Heel goed, zou men zo zeggen. Maar het vervolg van 
de geschiedenis is ook belangrijk : de Bondsrepu
bliek verloor daardoor een paar belangrijke indus
triële projekten. Nog niet erg, misschien zelfs inte
gendeel. Juist : maar de geschiedenis gaat verder : 
deze projekten werden overgenomen door de UI-
bricht-regering ! En zo bouwen dan maar de goede 
Duitsers voor de slechte Grieken ! 

Eigenaardig trouwens hoe de beschuldiging van 
Garaudy op het kongres van de franse kommunis
tische partij vlak voordat hij er werd uitgezet, dat 
namelijk de Sovjetunie krachtcentrales bouwt voor 
de griekse kolonels, nooit werd tegengesproken En 
al even eigenaardig dat het blijkbaar "verboden" 
is (maar door wie ?) daar aandacht voor te hebben ! 

OOK OPINIES 

Als opiniepeilingen bestaan en inderdaad nut t ig 
zijn, is het goed en juist ze zoveel mogelijk te ken
nen En niet alleen de opiniepeilingen die zelr een 
opiniepeiling hebben ondergaan ! In de Verenigde 
Staten heeft een reuzegrote radio- en televizieketen 
C.B.S. een onderzoek laten instellen onder andere 
over de vraag of elke groep, hoe extreem ook, toe
lating moet krijgen tegen de regering protestbeto
gingen te organizeren, zolang er geen duidelijk ge
vaar bestaat voor geweld. Het antwoord daarop was . 
neen, met een overweldigende 76 % meerderheid ! 
De antwoorden op de andere vragen gaan al even
zeer in de richting van een afwijzen Tan kernpun
ten van de "Bill of Rights". Een gevaarlijke ten
dens ? Ongetwijfeld ! Maar die tien, en zeker twin
tig jaar geleden, en zelfs tijdens de anti-kommuni-
stenjacht van McCarty niet in die vorm bestond. 
Zouden de aanslagen, brandstichtingen, plunderin
gen en andere "stormlopen" daar misschien voor 
iets tussen zitten ? 
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Enkele weken geleden publiceerde de « Ga

zet van Antwerpen » een opmerkenswaardige 

reportage over de huidige situatie in de dia

mantnijverheid in ons land, en de titel reeds 

deed vermoeden dat die toestand niet roos

kleurig was. Heeft het steentje, als bron van 

inkomen en van welvaart voor duizenden 

werkelijk zijn glans verloren ? Het valt niet 

te ontkennen dat de diamanthandel op dit 

ogenblik worstelt met afzetmoeilijkheden, 

dat dientengevolge niet alleen de handelaars 

en makelaars maar ook een hele industrie, die 

ca. 15.000 man te werk stelt op 'n tamelijk be

grenst gebied — de antwerpse agglomeratie 

en de zuiderkempen — hierdoor getroffen 

worden en dat de arbeiders, vooral de oudere, 

hierbij de grootste slachtoffers zijn. Het is een 

feit, dat deze « inzinking » niet de eerste is : 

sedert vorige eeuw zijn er geregeld dergelijke 

perioden geweest. Waren zij, evenals de kri-

zissen die de hele ekonomie geregeld moest 

doormaken, een gevolg van het liberale 19de 

eeuwse stelsel, en is de huidige diamant-kri-

zis — wel de belangrijkste sedert de grote 

ekonomische krizis der dertiger jaren die ook 

in de diamantnijverheid zich toen deed gevoe

len — een onvermijdelijk begeleidingsver

schijnsel van een ekonomisch sisteem ? Is het 

nog eens een gevolg van dit liberale « laisser 

faire, laisser aller » ? 

Hoe is het mogelijk dat duizenden arbei

ders en een hele — specifiek vlaamse — nij

verheid in dit land zo niet met ondergang be

dreigd, dat toch sterk gehavend wordt ? Deze 

vragen en nog vele andere worden gesteld ï 

nog zopas klonk dezelfde bezorgdheid in een • 

lezersbrief in het vakblad der kristelijke dia

mantbewerkers. 

Men kan als oorzaak der huidige situatie 

een aantal zeer diverse faktoren opsommen : 

het is echter niet de bedoeling van in dit ar

tikel een analize te bregen van de toestand 

der diamantnijverheid op dit ogenblik; wel

licht komen wi j hier nog op terug in volgend 

artikel. 

Wel kunnen wi j wijzen op enkele faktoren 

van uiteenlopende aard, die mede aan de hui

dige situatie ten grond liggen. Benevens kon-

kurrentie van de diamantbewerkende nijver

heid elders (India, Israël, Portugal) is er de 

belangrijke inkrimping van de amerikaanse 

aankoop-markt, naast de gewijzigde manier 

om kapitaal te beleggen. 

Blijkens verklaringen van sindikale zijde, is 

er geen reden tot vrees voor een bestendige 

afzwakking deze industrie en is de huidge kri

zis slechts van tijdelijke aard. Zijn er echter 

geen maatregelen, die tot sanering en be

scherming van deze — naast de tekstielnijver-

heid de oudste vlaamse industrie — kunnen 

voeren ? 

Wij hopen op deze kwestie in ons blad nog 

terug te komen. Maar keren wi j nu terug naar 

onze titel, naar de materie zélf, die de bazis 

vormt van deze belangrijke handels- en nij

verheidstak. 

GV^^ o 

Wat is deze kleine glinsterende steen, die zulk 
een grote waarde bezit en die van oudsher door 
zijn geflonker niet alleen de opsmuk der vrouwen 
tooide, maar die ook in het ornaat van keizers en 
koningen straalde ? Diamant is een mineraal, be
staande uit zuivere koolstof, gekristallizeerd in 
oktaëders (hoewel met een aantal afwijkingen die 
toch naar de oktaëder-vorm herleidbaar zijn.) 
Zuivere diamant is kleurloos en volkomen door
schijnend en hij bezit een hardheid die groter is 
dan welke ander stof : hij kan dus gebruikt wor
den om gelijk welke andere stof te bewerken. Het 
is Tennant, die in 1797 de volkomen identiteit van 
koolstof en diamant demonstreerde : beide geven 
dezelfde hoeveelheid koolzuur af bij verbranding, 
welke reeds bij 720° C. begint Daarenboven is dia
mant ook chemisch onaantastbaar en bijtende zu
ren als zwavelzuur, zoutzuur, salpeterzuur, floor-
waterstof tasten hem niet aan. 

Is diamant zuivere koolstof, en gaat hij bij ver
hitting onder afsluiting van zuurstof over in grafiet, 
dan is het ook mogelijk om koolstof te laten kris-
tallizeren tot diamant. In 1898 nam Friedlander en 
in 1902 nam von Hasselinger proeven m die zm. De 
praktische waarde ervan is gering, want de zo ge
vormde kristallen zijn mikroskopisch klem en de 
kosten der bereiding zijn nog zeer hoog 

Wij zullen het voor onze diamant dus maar hou
den bij de gewone wijze van voortbrengst. name
lijk het delven. 

In de oudheid was het diamant bekend Indië 
was toen hét diamantland en vele grote stenen 
stammen nog van daar : de Grootmogol, de Koh-i-
Noor, de Regent, de Orlof, de blauwe diamant van 
Hope en de groene van Dresden. De Vlaming Jean 
Baptiste Tavernier die in 1605 geboren werd en in 
1684 stierf en weet te vertellen dat in de groeven bij 
Kollar 60.000 man werkten. Vooral de stad Golkon-
da was bekend om haar rijke diamantmijnen. De 
indische produktie verminderde echter en het aan
deel ervan werd minder op de wereldmarkt toen in 
1727 goudzoekers deze glinsterende stenen ontdek
ten nabij Tejuco in de staat Minas Geraes. in Bra
zilië Dit leidde tot een ware rush en diamantcen
tra als Diamantina en Bagagem ontstonden. In de 
provincie Bahia waar de eerste steen in 1755 gevon
den werd, had de regering voorlopige elke uitba
ting verboden. Bahia is het centrum van de « car
bon». 

De braziliaanse produktie is nochtans sedert de 
ontdekking van de diamant in Zuid-Afrika fel te
ruggelopen. Zij was vanaf 1727, vrij aanzienlijk 
geweest : ongeveer 3.500 kg. zuivere diamant, de 
«carbons» er niet bijgerekend. Een glinsterende 
berg ! En een berg, die niet i Heen geld had gekost. 
maar ook bloed en tranen 

Bloed en tranen zou het diamant brengen over 
Zuid-Afrika. Toen de mineraloog Atherstone in 
1867 samen met O'Reilly verbleef op de gastvrije 
hoeve van de transvaalse boer Daniel Jakobs. zag 
hij hoe de kinderen speelden met een «blink klip-
pie», een blinkend steentje O'Reilly kreeg het als 
geschenk en verkocht het aan de Goeverneur voor 
700 pond sterling. Deze vondst, benevens die van nog 
enkele andere stenen waaronder de 83,5 karaatzwa-
re «Ster van Zuid-Afrika», lokte avonturiers aan. 
De «riverdiggings» waren de eerste ontginnengen : 
het diamant werd door wassen geiïzoleerd van de 
sekundaire afzettingen in rivierbeddingen of oe
vers. Maar aldra wordt diamant in de grond ont

dekt ; in 1869 — 1871 in de omgeving van het latere 
Kimberley. De gelukzoekers stromen nu het land 
in. De Boerenrepublieken werden door Engeland 
overweldigd na een bloedige oorlog : omwille van 
de bodemrijkdom. De oude kleinere claims waren 
al zeer vroeg samen gesmolten tot maatschappijen, 
waarvan de door toedoen van Rhodes ontstane 
« De Beers Consolidated Mines Ltd» de machtig
ste werd. Nadien werden ook nog diamanten ont
dekt in Angola en Kongo, werd diamant ontgon
nen in Samatra en Borneo, in Noord-Carolina, en 
Californië, in Australië en — sedert geruime tijd 
ook — in de Oeral en later in Siberië. 

Hoe is de diamantnijverheid nu in ons land ge
komen, heeft er zich gevestigd en zich weten te 
handhaven ? 

Wij kennen allemaal het verhaal over een zekere 
Lodewijk van Berkem ( of Berquem of Bereken) 
die altans wanneer men geloof hechtte aan 'n tekst 
van een familielid — de kunst zou uitgevonden 
hebben om de diamant te slijpen op zulkdanige , 
wijze, dat hij het meeste «vuur» vertoonde. In hoe
verre dit alles historisch is, weten wij niet, hoewel 
Antwerpen aan de Bruggeling op de hoek van de 
Jezusstraat en de Leysstraat een standbeeld op
richtte. Wat echter wél interessant is, is te weten 
dat reeds toen, nl. in de helft der XVe eeuw, het 
diamantslijpen hier beoefend werd. Verklaarbaar 
is dit, wanneer men weet dat de vlaamse steden 
tot de rijkste van Europa behoorden en dat het hof 
der Boergondiers een ongekende pracht en praal 
aan de dag legde, zodat niet alleen het vervaardi
gen van fijn linnen en rijke gewaden maar ook 
van kostbare edelstenen hier inheems moet ge
weest zijn. Antwerpen was in ieder geval 
in de 15e en de 16e eeuw de hoofdstad van de dia
mantnijverheid. Na de val van Antwerpen vluch
ten velen naar het noorden en brachten er niet al
leen de elite aan die aan de bazis zou liggen der 
gouden eeuw, maar leverden ook de ambachts
lui voor de komende ekonomische bloei. Onder 
de uitgewekenen waren ook talrijke diamant
bewerkers : zij vestigden die nijverheid te Am
sterdam. Portugese en duitse joden, die niet in een 
gilde konden opgenomen worden, beoefenden even
eens de vrije diamantbewerking. Van de uitgewe
kenen die zich naar Duitsland begaven, vestigde 
zich een groep in Hanau : onder hen waren ver
scheidene diamantbewerkers die er deze nijverheid 
vestigden (zie «Emigranten» van Prof. Van Roos-
broeck!). Zo werd Hanau in Duitsland een dia
mantencentrum. 

Antwerps belangrijke pozitie in de diamantnij
verheid blijkt uit de talrijke ordonnatieën. waar
bij — toen al — gewaarschuwd werd voor valse 
stenen De eerste diamantbewerker die in een doku-
ment vernoemd werd, was Wouter Pauwels J zijn 
naam stond opgetekend in de rekeningen van de 
«Broederschap van O.L.V. Love». In een schepen-
brief van 1490 wordt het huwelijk aangekondigd 
van « Peter van der Donck, diamantslijper ». 

De diamantbewerkers hebben altijd een sterk be-
roepsgevoel gekend : reeds in 1577 richten snijders 
en slijpers zich tot het stadsmagistraat om een 
«natie» te mogen oprichten. Pas in 1582 werd dit 
toegestaan Reeds toen waren er «sociale konflikten» 
de werkgevers zouden zich nl. verzet hebben tegen 
de stichting van zulk een ambacht. ... 

Spijts de uitwijking zou Antwerpen in de 2e heli* 
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MANT 

BEROEMDE 

DIAMANTEN 

1. Grootmogol - 280 ka
raat 

2. en H Regent . 137 
karaat 

3. en 5 Florentijner 
133 karaat 

4. en 12 Zuidster - 125 
karaat 

G. Sancy - 54 karaat 

7. Groene diamant van 
Dresden - 40 karaat 

8. Koh - i - Noor in ou
de vorm - 186 karaat 

9. Koh-i-Noor in nieu
we vorm -106 karaat 

10. Blauwe diamant 
van Hope - 44 karaat 

der 16e eeuw nog beroemd zijn om zijn zijde, kant 
en diamant De bevoorradmg komt echter niet meer 
direJct naar Antwerpen. 

• Het meeste diamant kwam via Engeland of Hol
land uit Brazilië, en de verdeling gebeurde dan 
langs Israëlitische handelaars in Londen of ^mster-, 
dam Gevaarlijker werd het voor de antwerpse in-' 
dustrie, toen op de antwerpse markt stenen versche
nen die in het buitenland geslepen waren. Van toen 
af gingen Antwerpenaars zich ook op de handel 
zelf toeleggen. Ter bescherming van het ambacht 
werd het aantal diamantbewerkers beperkt en werd 
het «inkomgeld» verhoogd. 

Het begrip «diamantbewerker» omsluit enkele 
zeer verscheiden beroepen, die echter alle afgestemd 
zijn op het bekomen van het eindprodukt : de glan
zende, schitterend-geslepen diamant die ringen, hals
snoeren en diademen siert. 

Begrijpelijk is het, dat de steen zoals hij in ruwe 
staat voorkomt, hoewel een zuiver koolstof-kristal, 
allesbehalve regelmatig van vorm is Hij zal daarom 
verschillende bewerkingen moeten ondergaan voor
aleer hij in het uitstalraam van de juwelier kan be
landen. 

Een verklaring van deze bewerkingen in detail 
zou ons te ver voeren. Wij zullen ons derhalve be
perken tot een summiere beschrijving der voor
naamste fazen. 

In de eerste plaats is er het kloven of klieven. 
Hoewel deze bewerking van groot belang is voor de 
verdere afwerking van de steen.is zij pas veel later 
dan het eigenlijk slijpen m voege gekomen. 

Naar men beweert zou het klieven van de dia
manten pas begonnen zijn met het ontdekken van 
het braziliaanse diamant. De stenen die in de bra-
ziliaanse diamantstreek Minas Geraes gevonden 
werden, stelden aan de slijper andere eisen Daar
enboven werden in de periode kort voor de franse 
revolutie de eisen die gesteld werden aan de af
werking — tengevolge van de lukse en de verfijnde 
smaak — ook hoger Men stelde zich niet meer te
vreden met onzuivere en gevlekte stenen, maar wil
de alleen nog maar diamanten van het zuiverste 
Water. Daarom moesten onzuivere of gevlekte 
delen verwijderd worden. 

Het klieven of kloven van diamanten betekent: 
het splijten ervan in verschillende stukken, in twee 
of meerdere delen. De reden waarom diamanten 
gekloven worden noemden wij reeds. De meeste 
stenen hebben ofwel in de kern ofwel aan de opper
vlakte onzuiverheden : stippen, vlekken, barsten 
of holten Zijn die zodanig, dat zij de waarde van de 
steen, zelfs als hij groot is, veel kleiner zouden ma
ken dan verschillende zuivere stenen, dan klieft 
lïien de originele steen. Dat het beoordelen of de 
steen al dan niet door klieven in een kleinere zuive
re diamant een waardevermeerdering zal onder
gaan, een werkelijk vakmanschap vraagt, zal de 
lezer wel begrijpen. Niet alleen onzuivere, maar 
ook zuivere ruwe diamant wordt gekloven als hij 
in zijn ruwe staat moeilijkheden oplevert voor het 
slijpen. Ook wanneer er te veel zou moeten afge-
slepen worden, wordt de diamant gekloven, zodat er 
uiteindelijk wel een minder-grote geslepen steen 
ontstaat, maar dat er door het klieven toch nog 
kleinere steentjes afvallen. De klover moet ook re
kening houden met de gloeidraad (de was) van de 
diamant, net zoals met het hout. 

Het kloven gebeurt met het kliefmes, dat ge-
plaats wordt in een vooraf gesneden gleufje. Zowel 
het plaatsen van het mes, dit is de verdeling, als 
het geven van de juiste slag zelf behoren tot de fi
nesses van het beroep, waar één slecht gegeven slag 
of één slecht geplaatst mes voor tienduizenden 
franken schade kan betekenen. 

Het zagen van diamanten kwam — opnieuw en in
dustrieel — in voege tussen 1920 en 1930. De uitvin
ding ervan is veel ouder en het is zeker dat ook 
vroeger, zij het op primitieve wijze, diamant ge
zaagd werd. 

Jean Baptiste Tavernier. 

Hê t beroep werd genoemd ïn de archieven van de 
stad 'Amsterdam, en een oud woordenboek van 17871 
vermeldt het eveneens. 

Tijdens de vervalperiode van de diamantbeweP» 
king is het beroep waarschijnlijk teloor gegaan en 
is terug opgedoken bij de uitvinding der moderne 
zaagimachine. Het zagen gebeurt met een zeer dun
ne schijf van fosfoorbrons. Door de poreusheid vatt 
dit metaal neemt het zeer goed diamantpoeder op 
zodat de diamant kan gezaagd worden. Waarom er 
gezaagd wordt, terwijl men toch ook de stenen kan 
klieven, vergt een technische uitleg die ons te ver 
zou voeren • vermelden wij slechts dat klieven al
leen in de richting van de groeidraad. en zagen té
gen deze draad in kan gebeuren. 

Het snijden is de voorbereiding tot het eigenlijS 
slijpen : vroeger moest dit gebeuren door twee 
stenen tegen elkaar te wrijven. Nu gebeurt dit ma
chinaal door de wrijving van de in de dop gevatte 
steen tegen een in de snijdersstok geplaatste andere 
diamant. 

Het slijpen tenslotte is het afwerken van de steen, 
'door een aantal facetten of vlakken op aan te bren
gen, die de glans verlenen, door lichtbreking en 
weerkaatsing. Slijpen wordt gedaan op een poreu
ze schijf in grauw gietijzer, zodanig dat het dia
mantpoeder met olie vermengd erin kan opgeno
men worden. Dit poeder (of boort) maakt het slij
pen van de diamant mogelijk. Er zijn verschillende 
vormen : een uitwijding hierover zou ons te ver voe
ren. Het meest vervaardigde model is wel de bril-
Santvorm. Daarnaast zijn er nog de roosvorm en de 
vele fantaziestenen zoals baguettes, emeraudes mar
kiezen, triangles enz. 

Tenslotte willen wij nog enkele woorden zeggen 
©ver de waarde-bepaling van de diamant De schat
ting van de waarde van een steen is niet altijd ge-
makkellijk omdat zoveel faktoren meespelen 3 
vorm en zuiverheid, maar ook gewicht. Nu is het 
niet zo, dat de waarde van een steen verdubbelt als 
zijn gewicht verdubbelt : ïn het laatste geval zal 
de waarde véél groter zijn dan het tweevoudige. Wij 
denken hierbij aan een rekenkundige en een meet
kundige reeks, waar het gewicht volgens een reken
kundige, de waarde volgens een meetkundige reden 
stijgt Natuurlijk speelt het gewicht een belang
rijke rol. De eenheid van dit gewicht is het karaaf. 
Filologen beweren dat het afstamt van kuara eeft 
afrikaanse plant waarvan de gedroogde pitten een 
onveranderlijk gewicht zouden hebben Anderen 
weer denken aan de karatonia, de pit van het johan-
nesbrood, in Byzantium gebruikt om goud en edel
stenen te wegen. Tengevolge van deze verschillen
de oorsprong was het karaat niet overal hetzelfde. 
In 1911 werd daarom door verscheidene landen 
'(België, Frankrijk. Nederland, Italië en Servië) het 
metriek karaat met een gewicht van 200 mgr. inge
voerd • zo sluit het gemakkelijk aan bij het metriek 
stelsel. 

Wij kunnen, aan het slot van deze — al te bon
dige — introduktie tot een nijverheid die reeds 
zovele eeuwen in ons land gevestigd is en zovelen 
werk en brood verschafte, alleen de wens uitpreken 
dat de huidige krizis slechts van tijdelijke aard 
moge zijn en dat de bevoegde instanties al het no-
dige zouden doen om het gevaar van een teloorgang 
dezer industrie krachtdadig tegen te gaan 

R. Bosmans 
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mevrouw stelt u 

belang in uzelf? 
Bent u er zeker van dat de rol, die u in het 

maatschappelijke leven speelt, u voldoening 
schenkt ? Bent u ervan overtuigd, dat de wet
gever u beschouwt als gelijkwaardige partner 
van de man? Meent u dat uw werkgever geen 
'diskriminerende maatregelen treft ten opzich
te van vrouwelijk personeel ? Kortom, komt 
U wel voldoende aan uw trekken in het open
baar leven ? 

Wie hieraan mocht twijfelen kan deze toe
stand veranderen door medewerking te ver
lenen aan de studiegroep, die door het Dosfel-
instituut werd opgericht om de problematiek" 
ïn zake de vrouw in de huidige maatschappij 
te onderzoeken. Dat deze vraagstukken nog 
altijd talrijk zijn hoeft geen betoog. 

Tijdens de eerste kontaktvergadering, op 
woensdag 22 april, in de lokalen van het in
stituut te Brussel, bespraken de dames Nelly 
Maes, Anne Dellaert, Anita Viaene, I. van 
Vlaanderen en ondergetekende, een vooront
werp. Dit behelsde o.a. de ongelijkheid in de 
huidige wetgeving, de vrouwenarbeid en al
le gebieden waarop de vrouw, hetzij juridisch, 
hetzij feitelijk gediskrimineerd wordt. Voorts 
werd de rol van de vrouw in de huidige sa
menleving onderzocht. Twee punten traden 
op de voorgrond : een aktieveld om de men
taliteit in alle lagen van 't maatschappelijk le
ven t.o.v. de vrouw te veranderen en 't schep
pen van reëJe mogelijkheden tot gelijke kan
sen door wettelijke aanpassingen. 

Ook het standpunt van de Volksunie werd 
toegelicht. 

De juiste-formuleringen van pa-rtijstandpun-
ten dienen in de eerste plaats wetgevende 
initiatieven tot gevolg te hebben. Er werd van 
gedachten gewisseld over tastbare objektie-
ven zoals part-time werk, ko-edukatle, koste
loze en verantwoorde kinderbewaarplaatsen 
en peutertuinen. Uiterst delikate problemen, 
die nog altijd als taboes gelden of waarvoor 
vele terugschrikken, werden niet verdonkere
maand. 

Zo moet er b.v. klare vooruitstrevende taal 
gesproken worden over de abortus-wetge
ving en de verschaffing van voorbehoedsmid
delen aan jongeren. 

Het Dosfelinstituut, Tribunestraat, 14 te 
Brussel (1000) verwacht ideeën, opmerkin
gen, wenken enz. Zo gewenst wordt anonimi
teit gewaarborgd. 

Hilda U. 

eJgenljiJJsie 

HUIDZIEKTEN 

Hoeveel kinderen, die geregeld in stedelijke 
zwembaden vertoeven, zijn al niet thuis gekomen 
met wratten op de voetzolen ? 

In medische kringen worden bepaalde huidziek
ten toegeschreven aan het water in rivieren en ka
nalen, waarin de stadsmensen vaak zwemmen. Bin
nen korte tijd is het nog alleen mogelijk te zwern-
men in baden, die over een zuiveringsinstallatie 
beschikken. 

In België zijn vele waterlopen zo bliksemsnel 
vervuild, dat zij niet meer voor een verkwikkend 
bad geschikt zijn. Voorbeelden zijn er te over. Het 
Icanaal Leuven-Willebroek is er één. 

OFFER 

Alleen strenge maatregelen en miljarden fran
ken kunnen ons milieu opnieuw leefbaar maken. 
Fabrieken zullen zuiveringsinstallaties moeten op
richten en de kostprijs van hun produkten kan er 
door stijgen. Regeringen zullen misschien belastm-
gen moeten heffen, overtreders van de voorschrif
ten voor het algemeen welzijn beboet. Beslist, het 
klinkt niet erg populair, maar indien men niets on
derneemt dan plegen wij weldra kollektieve zelt-
moord. Is in leven blijven geen offer waard ? 

GIFTMENGERS 

Het hoeft geen betoog, dat de fabrieken die afval
stoffen in het water lozen, de vervuiling van de 
waterlopen hebben versneld, maar de giftmengers 
zijn ook onder ons. Bepaalde gevaarlijke schoon-
maakprodukten belanden uit de keuken via de goot
steen in het water. Zo ook de witmakers uit de was
machines, die het water doen schuimen. Hierbij 
moeten gevoegd worden : een hoeveelheid kunst
mest, landbouwvergiften die van de akker in het 
water terechtkomen, chemische afvalprodukten, zu
ren, zouten, kankerverwekkende raffinaderijpro-
dukten en het hete kondenswater van de indus
trieën. Ruwe olie zijn wij reeds lang gewoon, zowat 
40 t.h. van dat vuil bereikt de zee. 

GEZONDHEID 

Koel, helder water wordt zeldzaam. Een glaasje wa
ter uit de kraan zou kunnen bevatten : een hoeveel
heid sporenelementen van D.D.T.. detergenten, 
chloorbenzeen. pirydine. coli-bakterieën en wij ver
geten nog een en ander. Gezondheid ! 

GIFBAD 

Zijn er in België altijd te weinig zwembaden ge
weest, in Nederland zijn er tussen 1959 en 1969 
juist 160 zwembaden gesloten omdat zij niet meer 
aan de minimumeisen in zake hygiëne voldeden. 
De wet «Veiligheid en hygiëne zwembaden» wordt 
in. het vooruitzicht gesteld. Inmiddels zouden nog 
100 zwembaden kunnen gesloten worden. 
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NIET TE VROEG 

In 1972 wordt in Stockholm, onder auspiciën van 
de Verenigde Naties, een grote konferentie gehou
den over de leefbaarheid van onze omgeving en da 
gevaren die ons jnilieu bedreigen. Afgevaardigden, 
overwegend personen die het beleid voeren, zullen 
de vraagstukken onderzoeken. Gehoopt wordt, dat 
internationale maatregelen zullen genomen worden 
om vervuiling en vergiftiging van het leefmilieu te 
bestraffen. Reeds in 1969 werd te Londen een konfe
rentie over deze problemen gehouden. Begin 1970 
werden een kongres te Straatsburg ingericht en de 
internationale kampagne S.O.S.-Natuur ingezet. Nie
mand mag zo naief zijn te menen, dat het natuur
beschermingsjaar in 1971 voorbij is ! 

TWEE KRACHTEN 

In zijn rubriek «Men schrijft niet alles, maar . . .» 
heeft Mai-cus in «Gazet van Antwerpen» de Vrou
wenemancipatie fijn gehekeld. Geen dolle mina ver 
kiest hij maar 'n «betere» Beatrice met o.m. volgen
de eigenschappen: 'n vertederende glimlach, zo hul
peloos dat zij week maakt, een vrouw die goed kof
fie zet 'en zijn lievelingsgerecht maakt, die niet wil 
dat hij vaat doet en die hem op de handen draagt! 

Wat zou een vrouw ervan denken, suggereert 
Marcus, als wij haar mantel niet meer aanreiken 
en de portiere van de auto niet meer openen ''... 
Welnu, precies wat wij altijd hebben gedacht Er 
zijn mannen mét en zonder opvoeding. Marcus weet 
ook wel, dat beleefdheid en behulpzaamheid van de 
man iets te maken hebben met zijn sterkere spier
stelsel. Het spierstelsel van de man met opvoeding 
bezit mannenkracht. dat van de lomperik domme
kracht. 

VERGETEN Vv 

Diezelfde Marcus stelde met verbazing vast, dat 
heel wat dolle mina's «niet uitgesproken lelijk» wa
ren. Integendeel. Daarenboven waren zij goed ge
kapt en elegant gekleed. Deze dames zijn volgens 
hehi niet erg konsekwent, want de feministen en 
suffragettes van een halve eeuw geleden waren 
mannelijk gekleed, zij hadden een snor en waren 
bij voorkeur lelijk. Zij maakten tenminste nog dui
delijk zichtbaar dat zij voor gelijke rechten op
kwamen, beweert Marcus. 

Uit deze redenering trekken wij twee besluiten : 
1. volgens Marcus is de vrouw alleen gelijkwaardig 
als zij op de man gelijkt en 2. de mannen van een 
halve eeuw geleden moeten wel zeer lelijk zijn ge
weest. 

Marcus verwart gelijkwaardigheid met gelijk
aardigheid. Er is maar een letter verschil. 
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ZUID-

VLAANDEREN 

Dat de reus "Yan den Houthakker" de sloet van 
de steenvoordse zomerkarnaval op 26 april jl. 
opent, of dat het "Café du Zacht Leven,, langs de 
weg van Belle naar Strazele zijn uithangbord her-
sehilderd heeft, of dat Maurice Millon binnenkort 
z'n nieuw boek uitgeeft : "La Ballade des Géants de 
Flandre frangaise maritime" (met klinkende namen 
zoals Tisje Tasje en Toria van Hazebroek, Reuze 
papa en Reuze maman van Kassei, Bazenne, Manoo-
tje. Snustre, Tesche Noom enz.) is op zich zelf wei
nig belangrijk nieuws over Zuid-Vlaanderen. Al 
wat belangrijker is het verschijnen in Duinkerke 
van een onuitgegeven werk van de kunstgraveur J. 
Dezitter, getiteld "L'ame flamande a Bergues Saint 
Winoc" (Editions Kim, prijs 30 FF) met een voor
woord van Emmanuel Looten. 

De schrijver had zijn werk al af toen hij in 1957 
stierf, maar het bleef onuitgegeven. Afgaande op 
het mooie prospektus, en op de merkwaardige vree-

van 

gere werken van dezelfde auteur die propvol zuid-
vlaamse spreekwoorden, zegswijzen en uitdrukkin
gen staan, nl. z'n "Moulins de Flandre", "Maisons 
rustiques de la Flandre frangaise" en "Chapelles 
rustiques de Flandre", weten we zeker dat dit werk 
onze kennis van en liefde voor Zuid-Vlaanderen 
weer sterk zal laten toenemen. Emmanuel Looten 
zegt van Dezitter in het voorwoord van dit nieuwe 
werk : "Il était de cette race pure et fine, jaillie du 
vrai terroir flamand." 

Nog veel belangrijker nieuws is natuurlijk dat 
het Nederlands eindelijk opgenomen werd onder de 
zes eerste keuzetalen in hel middelbaar onderwijs 
in Frankrijk, naast het Engels, Duits, Spaans, Itali
aans en Russisch. Gelukkig hebben al enkele zuid-
vlaamse leraren hun nederlands eksamen afgelegd 
bij professor Walter Thijs in Rijsel, en zijn er nog 
meer op weg om het af te leggen. We hopen alleen 
dat de direkties van de zuidvlaamse instituten voor 
M.0. minstens het Nederlands als tweede taal zul
len opnemen in hun leerplan, zoals heel wat intel-
lektuelen wensen : denk aan de brosjure "Nous Fla-
mands de France" die nu in Duinkerke verschijnt. 

Een dwaas artikel van een kanunnik van Sint-
Omaars, C. Coolen, in februari 11. verschenen in 
"Antiquaires de Morinie" en overgenomen in "Jour
nal des Flandres", heeft merkwaardige reakties in 
de vorm van lezersbrieven in dit weekblad tot ge
volg gehad. Mejuffrouw J. Vandamme uit Parijs en 
Jacques Fermaut uit Sint-Winoksbergen (die aan 
het kollege van zijn stad een vrije kursus Neder
lands geeft) hebben het vuur geopend. De kultuur-
dag in Ekelsbeke, de bloei van 'Vlaamse stam" in 
Zuid-Vlaanderen, de nederlandse kursussen, de 

Landfeesten georganizeerd door "Bachten de Kupe" 
dat alles noemt Coolen "colonisation linguistique". 
De studie van het Nedelands is bovendien nergens 
goed voor, een kleine taal met haast geen letterkun
de, we kennen dat,., Fermaut heeft het niet moeilijk 
om op een reeks waardevolle nederlandse letter
kundigen te wijzen en op het ekonomisch belang 
van de Benelux, dat dat van Frankrijk overschrijdt. 

Alain d'Orgeville uit Parijs hekelt de week erop 
met felle woorden de talendiskriminatie van de 
Fransen : wie de geschiedenis kent van de regionale 
talen in Frankrijk, zegt hij o.m., zou kunnen zeggen 
dat het bij ons zo is dat degene die kolonizeert zelf 
gekolonizeerd wordt. Michel Verrier van Rijsel he
kelt het Jakobinisme van Coolen, die praat alsof we 
nog in 1792 leefden. "We hoeven niet bang te zijn 
bij ons voor een taalstrijd zoals in België, schrijft 
hij, wij die het Bretoens, het Oksitaans, het Kata-
laans en 't Vlaams met de voeten getreden hebben". 

Alain Walenne uit Anappes vraagt zich terecht 
af, welke vreemde taal die kolonizeerders wel willen 
opleggen. Wat is de vreemde taal in Frans-Vlaande-
ren, het Frans of het Nederlands ? Bovendien is het 
kulturele federalisme van België een voorbeeld 
voor wat het in Frankrijk zou moeten zijn, meent 
hij. Tenslotte meent Jean Quaeghebeur (van wie 
de woonplaats niet bekend gemaakt wordt, kenne
lijk iemand uit de Westhoek, die dus bang is) dat 
"we het recht niet hebben om een taal te laten ver
dwijnen die voor ons zoveel eeuwen en zoveel waar
den vertegenwoordigt". Tot slot wil ik hier even een 
citaat aanhalen vermeld door A. d'Orgeville, van 
een zekere Guillou, uit Dakar ; als reaktie op een 
artikel in " Le Monde" : "La langue frangaise est-el-
le en peril ?" 

"Een eerste eerder kleinzielige reaktie die een le
zer in zichzelf kan voelen opkomen is er een van 
voldoening, de voldoening bij het zien dat de stou-
terd gestraft wordt ; de stouterd die degene is die 
met jou gespot heeft, is nu zelf ten prooi van de 
angst die de jouwe was. Rechtvaardigheid geschie
de ! Zij die een taal, hun eigen taal te verdedigen 
hadden, zullen me makkelijk begrijpen... Zijn taal 
verdedigen zou hierin moeten bestaan om ook die 
van zijn buurman te verdedigen, in de overtuiging 
dat er geen edele taal/talen én geen vulgaire taal/l 
talen bestaan, dat elke taal verdedigd verdient te 
worden. Maar zijn de Fransen bereid om samen met 
hun eigen franse taal ook het Italiaans, het Vlaams 
(sic), het Baskisch enz. te verdedigen, of altans aan 
te nemen dat Italianen, Vlamingen, Basken hun 
taal willen verdedigen zoals zij de hunne. Ik ben er 
helaas niet zeker van, ik verdenk er hen van dat ze 
het onderscheid waarvan ik boven sprak blijven 
maken, nl. dat tussen de edele en... de andere." 

CM. 
P.S. Voor wie enige belangstelling voor Zuid' 
Vlaanderen heeft, kfin het wer\ van L. Verbeet 
« Vlaanderen in Fran}{ri']\ », uitgegeven bij hél 
Davidsfonds (Keurree\s i^yo - i) niet genoeg 
aanbevolen worden^ 

corraramarmer 
lol 
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Bij de uitgeverij Van In, Lier, verscheen van de 
hand van H. Waterschoot onder voornoemde titel 
een boekje van 80 blz., goed geïllustreerd, dat blij
kens de ondertitel een overzicht wil geven van de 
beeldhouwkunst van 1900 tot heden. In zijn inlei
ding wijst de auteur erop hoe einde der vorige eeuw 
de kunst nog een vrij homogeen karakter vertoonde, 
juist omdat men zich naar de geïdealizeerde vor-
menwereld van vroeger had georiënteerd ; hoewel 
met een eigen uitdrukking reeds : bij Maillol wint 
het monumentale het reeds op de ideaal-vorm. 

In enkele hoofdstukken schetst de auteur dan de 
evolutie tot op heden : de artistieke explozie van 
Kubisme, expressionisme, futurisme en abstrakte 
kunst, die geen huidig na-oorlogs verschijnsel is, 
maar reeds in 1910 door Kandinski beoefend werd. 

De ontwikkeling van de moderne kunst werd 
sterk belemmerd door de eerste wereldoorlog. Uit 
het besef dat een nieuwe beschaving moest komen, 
die de oude zou vervangen, en die de oude kunst
vormen zou vernieuwen, ontstond het dadaïsme 
(naar het franse woord dada of stokpaardje) waar-
bii uit alle mogelijke materiaal van trein- en tram-
tiketten tot kran+<=nknipsels-kollages gevormd 
werden. Men ging zelfs zover, gewone gebruiksvoor
werpen uit hun normale omgeving te halen, ten 
toon te stellen en ze daardoor tot kunstwerk te pro-
klameren.. . 

Deze buitennissigheden duurden maar korte t i jd: 
het expressionisme zou een zodanige invloed krij
gen dat men het gerust als de belangrijkste kunst
stroming in de eerste helft dezer eeuw kan noemen. 
Ook aan de naoorlogse neo-ismen wordt een hoofd
stuk gewijd, waarbij de evolutie van de abstrakte 
naar de pop-art beschouwd wordt als een herwaar
dering van de werkelijkheid in het kunstwerk. Een 
zeer goede beschouwing over «Kunst, spiegel van 
de tijd» sluit dit boekje af, dat wij aan iedereen die 
iets meer wil weten over de kunst in deze eeuw — 
en de beeldhouwkunst in het bizonder — ten zeerste 
kunnen aanbevelen. 

I 

* l 

iHlilf 
Wat romantiek op de Dijle te Mechelen.^ 
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Henri mossis overieilen 
'Henri Massis stierf onlangs te Parijs in de 

ouderdom van 8^ jaar na een langdurige 
zte\te. Zoals Pierre-Henri Simon m « Le 
Monde » schreef, zal de naam van Henri 
Massis, die nu uit een wereld verdween waar
in hij zich niet meer op zijn gemal^ voelde, 
geen grote herinneringen waWer roepen bij 
diegenen die jonger zijn dan vijftig, maar 
dat voor diegenen die lang genoeg geleefd 
of genoeg gelezen hebben, om een idee te 
hebben van het intellectueel panorama tus
sen igio en ig^o, Massis nog steeds een 
grote naam is. 

Daar wij zelf nog juist dit jaar de vijftig 
'halen, heeft de naam Massis toch nog steeds 
een vertrouwde klan\, na al die jaren. Want 
wij herinneren ons nog, dat bij de en\ele 
franse boe\en die wij, jonge flaminganten, 
in onze om financiële redenen beperkte bi-
bliotee\ Massis' meest he\ende wer\ « De
fense de l'Occident », naast « L'Homme eet 
inconnu » van Carell en de « Idees politi-
ques » van Maurras staan hadden. 

Dit betekende geenszins, dat wij het met 
'de beide grote franse nationalisten der v. Ac
tion Franfaise » eens waren ! Maar het geeft 
een idee van de toemalige geestelij\e hori
zont van het nationalisme in Vlaanderen en 
weerlegt tevens de zo vaa\ gehoorde frans
kiljonse argumentatie van Culturele afzon
dering. Vóór wij echter op Massis' werk. te
rugkomen, willen wij een kort overzicht ge
ven van dit rechtlijnige leven. 

Massis werd geboren te Parijs in 1886. Hij was 
leerling van Alain ; later aan de Sorbonne had hij 
Henri Bergson als professor. Zijn eerste essai 
schreef hij over de romankonstruktie bij Zola. Daar
na wijdde hij een studie aan Maurice Barrès. Hij 
werd sekretaris van de politieke redaktie van « Le 
Petit Journal » in 1909, was daarna verbonden aan 
« Paris-Journal » en « L'Eclair » als politiek en li
terair redakteur. Vanaf 1911 tot 1919 was hij redak-
tie-sekretaris van « L'Opinion » waarin hij, samen 
met Alfred de Tarde, enkele opzienbarende enquê
te- publiceerde. 

Gemobilizeerd in 1914, werd hij in 1915 gekwetst, 
ofticier benoemd en verbonden aan de geallieerde 
missie m Griekenland, daarna in Syrië. Hij schreef 
benevens oorlogsherinnerigen ook « Romain Rol
land contre la France », dat een antwoord moest 
zijn aan de pacifist Rolland. Vanaf 1920 tot 1936 was 
hii hoofdredakteur van « La Reuve universelle » en 
na 1936 werd hij er direkteur, als opvolger van Ja-
ques Bainville. Het tijdschrift hield op te verschij
nen m 1944. 

Massis was monarchist en werkte mee aan het 
orgaan van de « Faiceau » van CJeorge ''''allois « Le 
Nouveau Siècle », (later gestorven in duitse gevan
genschap). 

Massis, die reeds heel wat gepubliceerd had, gaf 
zijn meest-bekende werk uit in 1927 : « Defense de 
l'Occident ». Nadien verschenen nog heel wat stu
dies o.m. over Psichari, over Proust. 

Na zijn mobilizatie in 1933 en zijn ontslag uit le
gerdienst werd hij in 1941 lid van de nationale raad 
der franse regering in Vichy (op dat ogenblik nog 
de énige wettig-erkende, ook door de V.S. • de 
Gaulle werd toen nog als een soort omgekeerd kol-
laborateur beschouwd). Na de oorlog ondervond hij, 
als zovele franse schrijvers en mtellektuelen, van 
Carell, Celine en Montherlant tot Drieu La Roebel
le en Brasillach, de gevolgen van de repressie. 

Na zijn vrijlating bleef hij niet werkloos en nog 
talrijke studies verschenen, waaronder : « D'André 
Gide a Marcel Proust» - «Maurras et notre temp? -
« L'Occident et son destin »- « Salazar face a face ». 

Hij bleef ook, zoals vóór de oorlog, medewerker 
aan de naoorlogse monarchistische publikaties (o.m. 
« Aspects de France ») en was lid van de rechtse 
« Union des Independants ». 

In mei 1960 werd zijn omvangrijk essaistisch oeu
vre beloond en Massis werd tot lid der Académie 
Frangaise gekozen. 

Massis' debuut viel samen met een periode, waar
in Gide, Valéry Larbaud, Claude en Jean Girau-
doux ontdekt werden, waarin Romains met zijn 
unanimisme, Barrès, Maurras, Péguy, Maritain, Psi
chari met hun beklemtoning van de morele tradities 
naar voren traden, en het franse nationalisme 
een teoretische bazis kreeg. Massis schaarde zich 
aan de zijde van de katolieke traditie, het westers 
rationeel denken en de latijnse geest, die hij in de 
« Action Frangaise » vertegenwoordigd zag. Strijd
genoot van Maurras en Daudet, maar minder hef
tig en nuchterder, zocht hij naar een sinteze tussen 
het katolicisme van zijn vrienden Péguy, Maritain 
en Psichari, het nationalisme van Barrès en — ster
ker uitgesproken nog — dat van Maurras. De ver
oordeling der A F door Rome betekende voor hem 
dan ook een grote teleurstelbng « Defense de l'Oc
cident » is een briljante weergave van Massis' op
vattingen over de verhoudmg tussen westers en 
oosters denken. En onder « westers » verstaat hij 
hoofdzakelijk latijns. Aan de hand van een groot 
aantal duitse, jood=:e en russische auteurs — Fichte, 
Spengler, Keyserling, Hesse, Buber, Soloviev — 
toont hij aan dat de latijns-germaanse denk-wereld 
die het Westen schraagde, bedreigd wordt door een 
germaans-slavische, en dat in deze Slavische wereld 
een sterk aziatisch element aanwezig is : een ele
ment dat door zijn irrationeel denken, door zijn 
religieus panteïsme, zijn neiging tot individualisme 
en anarchie die vaak het ontstaan van slavernij en 
autokratie in de hand werken, de essentiële ele
menten van de westerse kuituur — en van de « la-
tirriteit » — bedreigen. Hitler betekende voor hem 
de inkarnatie van de anti-logische, anti-rationele en 
anti-katolieke ketterijen uit het Oosten en hij zag 
tegen deze a-westerse en zelfs anti-westerse macht 
als tegengewicht Mussolini's (en Maurras') latini-
teit, Salazars' kristelijk korporatisme. Franco's his-
pano-katoliek verweer. 

Wij kunnen nu na al hetgeen er inmiddels ge
beurd is, (en evenmin konden wij dat vroeger) 
Massis op alle punten van zijn werk gelijk geven. 
Wat het voor deze tijd nog te betekenen heeft ' Een 
waarschuwing houdt het in alle geval in : dat een 
splitsing in de westerse kultuurwereld waarbij de 
germaanse en latijnse elementen tégenover mekaar 
zouden komen te staan, in plaats van elkaar aan te 
vullen, voor deze kuituur wel eens noodlottig zou 
kunnen blijken. 

Massis' houding tegenover de problematiek van 
het nationalisme was door zijn rationeel koncept 
gedikteerd : deze franse nationalist erkende geen 
natuurlijke en irrationele bindingen en in zijn la
tijnse opvatting van de natie was er geen plaats 
voor de « res nata » die de volksgemeenschappen 
voor een groot gedeelte zijn. 

Toch blijft Massis door zijn werk een der belang
rijkste figuren van de — veel facetten en talenten 
vertonende — franbe « rechterzijde » tussen 1900 
en nu. 

DAT MOET U. . 

...beKIIKen... 

• « De vrienden van de Zwalm » organizeren 
in de tuin van de Zwalmmolen te Munkzwalm 
een openluchttentoonstelhng van de werkge
meenschap voor beeldhouwen te Aalst, die tot 
10 juni a.s. loopt, met o.a. een tiental skulp-
turen uit balegemse steen. De bedoeling van 
deze tentoonstelling is de herwaardering van 
de balegemse bouwsteen tegen het gebruik 
van de franse steen, waarmee reeds heel wat 
gebouwen, die oorspronkelijk in balegemse 
steen waren, werden gerestaureerd. De 
« Vrienden van de Zwalm » hopen dat voor-
taan « balegemse » monumenten met origine
le bouwmaterialen zullen worden gerestau/-
reerd. 

Aan de tentoonstelling nemen deel Mare 
De Bruyn, Kavfiiel van Geert, Clem Verhelst, 
Paul Backaert, Anne-Marie De Smet, Tone 
Teurekens, Carlos van Hove, Kamiel van MeU 
kebeke. Stant De Bruyn e.a. 
• Tot 18 mei is in de Montrozezaal van het 
Kasino-Kursaal te Oostende een tentoonstel
ling « Facetten van jonge limburgse kunst » 
te bezichtigen, ingericht door de Vlaamse 
Klub Kust en het Kultureel Centrum van de 
stad Oostende. 

• Op initiatief van het Nederlands Toneel 
Gent bestaat tans gelegenheid tot pedagogi
sche uitstappen naar Gent, in halt^-dag-reis 
met bezoek aan het muzeum, een tentoonstel
ling of historische gebouwen, een geleid be
zoek aan de schouwburg, een koffie-pauze, be
spreking van het gekozen toneelstuk en om 
20 u bijwonen van de voorstelling. 

Nadere inlichtingen bij N.T.G. p/a K.N.S., 
St Baafsplein 7 te Gent, tel. 23.64.52. 
• Op 1 oktober a.s. zal het honderd jaar gele
den zijn dat het eerste, op initiatief van het 
stadsbetuur mgerichte vlaamse beroepsgezeU 
schap onder de naam « Nederlands Toneel » 
in de Minardschouwburg te Gent zijn eerste 
seizoen inzette Naar aanleiding daarvan zal 
het volgende seizoen een jubileumseizoen zijn 
met o.m. de uitgave van een geïllustreerde 
studie « Geschiedenis van het beroepstoneel 
te Gent » door H. Verstraeten ; een tentoon
stelling, die wellicht het uitgangspunt van een 
toneelmuzeum te Gent kan worden : een to
neelprijsvraag (prijs : 100.000 fr) en het or
ganizeren van voorstellingen en manifestaties 
met de medewerking van de « Kvlturele Raad 
van de stad Gent », « Teaterklub », beroeps-
en amateursgezelschappen uit Gent en om
streken. 

Alle inlichtingen en aanbod tot medewer
king (vooral wat dokumentatie voor de tevr 
toonstelling aangaat) graag bij en aan het 
sekretariaat p.a. de h. A.C. Metdepenninghen, 
Sassevaartstraat 8 9000-Gent. Daar kan ook 
het reglement van de toneelprijsvraag beko
men worden. TJet volgend seizoen wordt te 
Gent beslist een toneelseizoen bij uitstek. 
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onze selektie 

Zaterdag 9 mei 

16U.45 : BRUSSEL NED. 
Tienerklanken (wat heht gij ons 
te bieden ?) 
19U.04 : NEDERLAND 1 
Rawhide (harde verhalen) 
21U.20 : FRANKRIJK 1 
Axel (tv-spel) 
23u. : DUITSLAND 2 
Dimitri Karamazov (film) 

Zondag 10 mei 

|19u.30 : BRUSSEL NED. 
'jDe landbouw in België (S.O.S.' 
, natuur) 
Zlu.05 : BRUSSEL NED. 
iVan het westelijk front geen 
nieuws (film) 
12U.15 : BRUSSEL FRANS 
aVuit et brouillard (film van Res-
•aiais) 
MOuAS : NEDERLAND 1 
Oude rotterdamse verhalen 

|ziu.35 : NEDERLAND 2 
'fAstrologie (wetenschap of bijge-
'ioof ?) 
17U.15 : FRANKRIJK 1 
Mon phoque et elles (film) 

Maandag 11 mei 

BOu.24 : BRUSSEL NED. 
iDe kleine oorlog van Don Camillo 
(speelfilm) 

i&lnA5 : NEDERLAND 1 
lOkijk (over Jan en alleman) 

4U.30 : FRANKRIJK 1 
'De laatste dagen van Pompei 
"(film) 
eOu.30 : FRANKRIJK 2 
S-jTout ce que Ie ciel permet (speel-
ifilm) 
félu. : DUITSLAND 2 
In diesem Dorf gibt es keine Die-
be (mexikaanse speelfilm) 

Dinsdag 12 mei 

^Ou.25 : BRUSSEL NED. 
'iTrefpunt (debat over de ziekt^-
verzekering) 
eiu.05 : BRUSSEL NED. 
O e kamerknecht (speelfilm) 
19U.30 : NEDERLAND 2 
f ïet dak van Europa (dokumertr 
•laire) 

Klu.lO : NEDERLAND 2 
Voor de vuist weg (met Willem 
Duys) 
22U.50 : DUITSLAND 1 
Steden in oorlogstijd (Londen, 
17U.35 : DUITSLAND 2 
De Japanse vrouw 

Woensdag 13 mei 

Zlu.05 : BRUSSEL NED. 
Panorama 
20U.30 : BRUSSEL FRANS 
Aujourd'hui (aktualiteit) 
20U.3.5 : NEDERLAND 1 
Het private leven van Hendrik 
Vin (film) 
22U.05 : NEDERLAND 1 
De ombudsman 
2011.20 : NEDERLAND 2 
De grote slag van Berta Laube 
(tv-spel) 
Zlu.20 : FRANKRIJK 1 
les femmes aussi (dokumentaire) 
20U.30 : FRANKRIJK 2 
W O. II (dokumentaire) 

Donderdag 14 mei 

20U.30 : BRUSSEL FRANS 
Le tonnere de dieu (film,) 
20U.20 : NEDERLAND I 
De man van de Diners club (speel
film) 
21U.50 : NEDERLAND 1 
N'70 (dokumentaire over de na
tuurbescherming) 
20U.40 : NEDERLAND 2 
Eksperimeyit in Zweden (een gim-
nazium) 
21U.50 : NEDERLAND 2 
Concerto pour un exil (Afrikanen 
in Parijs) 
20U.30 : FRANKRIJK 2 
L'inspecteur du service (film) 

Vrijdag 15 mei 

20U.25 : BRUSSEL NED. 
Als straks Johannes komt (tv-spel) 
22u. : BRUSSEL NED. 
Gesprek met Galbraith 
21U.45 : NEDERLAND 1 
Voorbij de horizon (ontdekkingen) 
22U.25 : NEDERLAND 1 
Farce majeure (satire) 
19U.30 : NEDERLAND 2 
De dierentuin van San Diego 
22U.20 : FRANKRIJK 1 
Sérieux s'abstenir (variété) 
20U.30 : FRANKRIJK 2 
De ploeg van Cousteau (op eks-
ploratie) 

LANGE (HETE ?) ZOMER 

Eindelijk is het ervan gekomen. 
Wij hadden al gewanhoopt maar de 

zon doet toch terug mee. 

Schuchter is ze komen piepen, de zee 
lokt weer volk en wij hebben een lich
te r hempje aangetrokken. 

Ook in de te kleine B.R.T.-kantoren is 
een beetje zomer binnengewaaid en ie
dereen die ver of dicht ook maar iets 
met tv te maken heeft, denkt al veel 
meer aan de Costa Brava of het Zwar te 
iWoud dan aan eigen tv-programma's 

Meteen zitten we in het zomerschema. 
Ze nemen het er wel van op het Fla-

geyplein. Tot eind september duurt de 
zomer daar. Vier dagen per week komt 
e r pas om 19.25 uur schemering op de 
beeldbuis. 

Denk echter niet dat er een ernst ige 
Inspanning geleverd werd om nu eens 
interessante zomerprogramma's te ma
ken. Neen, mensen, de hoofdbrok wordt, 
weer eens, met film met feuilleton op
gevuld. Ooordeel zelf maar. 

FEUILLETONS 

Elke woensdagavond Please, sir. Een 
niet onaardige britse komedie, waar op 
satirische manier het schoolleven uit de 
doeken wordt gedaan. Elke donderdag 
om halfacht « The world we live in », 
een reeks over na tuur en wetenschap. 

Het summum : na het nieuws op don
derdag : High Chaparral . Alsjeblief. Ik 
vraag me af wie op een warme zomer
avond daarvoor zal binnenblijven. 

De zaterdagavond krijgen we Woo-
binda voor het nieuws en een familie
komedie na het journaal. 

Verder nog op zaterdag afwisselend 
Mannix en « Journey to the Unknown ». 
Op vroege zondagavonden, komt Rinal-
do Rinaldini afgewisseld met een fami
lie-feuilleton. 

Voor ons hoeft het helemaal niet. 
Als de B.R.T. werkelijk niets boeien

der heeft, begrijp ik werkelijk niet 
waarom ze dan toch nog per se wil blij
ven uitzenden. 

Waarom niet eenvoudiger : om acht 
uur nieuws en daarna één goed pro
gramma. Nu is het grotendeels bladvul
ling, beeldvulling eigenlijk en praat 
voor de vaak. 

En vooral : een buitenlandse feuille
tonreeks aankopen is zo gemakkelijk. 
De zenduren raken gevuld en niemand 
moet een merkbare inspanning leveren. 

EN SPORT 

Veel sport ook deze zomer. Van 31 
mei tot 21 juni dagelijks een reportage 
over de wereldbeker voetbal uit Mexi
co. 

De Vlaamse tv s tuurt drie journalis
ten naar Mexico. Samen met koUegas 
van de N.O.S. zullen zij de voornaam 
ste sportieve gebeurtenissen verslaan. 

Daarentegen valt Binnen en Buiten 
weg, zodat er op warme zondagnamid
dagen helemaal geen sport te beleven 
v a l t 

TREFPUNT 

Dinsdagavond 12 mei een debat naar 
aanleiding van het 25-jarig bestaan van 
de verplichte ziekte- en invaliditeits
verzekering. 

Na de tweede wereldoorlog was deze 
verwezenlijking de grote troef van 
Achilles van Acker. 

In dit debat praat Maurice De Wilde 
met vertegenwoordigers van artsensin-
dikaten en ziekenfondsen. 

OP KOMST 

Deze maand nog in de « Reeks be
schuldigde sta op » ,het proces Coucke 
en Goethals dat een goede honderd jaar 
geleden zo veel (vlaams) stof deed op
waaien. 

In een franstalig proces werden twee 
Vlaamse sukkelaars van moord beschul
digd. Zij verstonden geen woord van 
heel het proces. 

Pas als hun hoofden op het schavot 
gerold hadden, kwamen de ware schul
digen te voorschijn. 

Gezonde John Bultinck is er deze week weer in Kijk en kook. Dit keer in open
lucht met barbecue .' Dinsdag 12 mei om 19 u. 25, Brussel IVed. 

was homogeen en de regie van Kris 
Betz sober en intens. Een uitblinker al
leszins was de vertolking van Gerard 
Vermeersch die blijk gaf van echt vak
manschap. 

Eén detail : de hoofdakteui reisde 
eerste klasse Toen hij bij de ondervra
ging zijn spoorabonnement ter controle 
aan de speurders moest aanbieden "af 
hij een tweede-klasseabonnement Re
kwisieten beter verzorgen, jongens! 

ECHO... 

...was vroeger een spetterend program
ma. Nu zit de p^ot erin. 

Meer en meer wordt ueze uitzending 
een samenraapsel van al dan niet in-
tei'essante regionale nieuwsies die wel
iswaar vlot in beeld zijn gebracht en 
netjes geprezenteerd maar toch punch 
missen. Misschien normaal voor een oro-
gramma dat al zo lang loopt. 

J a n van Rompaey ij- von^e waterdag 
getrouwd — gelukwensen lai — mis
schien een nieuwe bron voor inspiratie. 
Want er k̂ "̂̂ * ' "^^ ijippt ov Rcho 

ZOMERNACHTSDROOM 

Dit engelse tv-spel dat de B.R.T. ons 
vorige week bood was in alle opzichten 
een knap stuk. Een aktueel gegeven dat 
elke man en vrouw boeien kan : een 
meneer wordt ervan beschuldigd op de 
t rein net iets te ver gegaan te zijn te
genover twee vriendelijke jongedame-
tjes. Als de politie voor verdere inlich
tingen thuiskomt begint het familiedra
ma : de botsing met vrouw en dochter 
en de onzekerheid over de toekomst 

Dat tenslotte als een deus ex machinr 
alles op een fiktie berust kan misschien 
een gemakkelijke toneeloplossing zijn, 
maar dit was dan toch alvast in de 
ti tel gesuggereerd, zodat van een wer
kelijke kunstgreep hier geen sprake was. 

Het spel van de akteurs en aktrices 

tv - tv - tv - tv -
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ZO ZO ! 

Fragmenten uit de sportmoniteur. 
naar een tekst van Ziaak Lecoq, en m 
verband met de schadevergoedmg die 
Merckx kreeg voor zijn ongeval op de 
piste van Blois verleden jaar «Eddy 
Merckx, in de onmogelijkheid kontrak-
ten na te komen ingevolge het ongeval 
te Blois, eist en krijgt 800.000 frank als 
schadeloosstelling, voor zijn werkonbe
kwaamheid. Moest de gekwetste renner 
van Peperzele geheten hebben, dan zou 
hij waarschijnlijk tien keer minder heb
ben gekregen. Dat is maar heel logisch 
Xc'est bonne logique). Nu hebben wij er 
niks tegen dat Merckx die «sloef» geld 
opveegt, al vinden wij het toch goed 
betaald voor enkele dagen rust, maar 
van redeneringen a la Zjaak Lecoq zou
den wij 'n wit paardeken worden. Wat is 
er verdekke zo logisch aan dat 'n onge
valletje voor de ene 'n klein fortuin moet 
opbrengen, en voor de andere een aal
moes ' Wij vinden dat niet logisch, wij 
vinden dat schandalig. En terloops ge
zegd, hoeveel hebben de nabestaanden 
van gangmaker Wamest — bij hetzelf
de ongeval om het leven gekomen — 
gekre£,en' Was het misschien niet de 
moeite waard om in de gazet te vermel
den ' 

ZWARTE LIJST 

« Les Sports » is zo boos op de senato
ren die het wetsvoorstel Declercq heb
ben goedgekeurd, en op de volksveite-
genwoordigers die het misschien ook 
zullen doen, dat de hoofdredakteur « ge
nie Zjaak Lecoq » met serieuze dreige
menten is gaan uitpakken. Hij zal na-
meliik, op de vooravond van de parle-
menstverkiezingen, de zwaite lijst pu
bliceren van alle onverlaten die het ne
faste wetsontwerp hebben goedgekeurd, 
zodat de sportmmnende Belgen die 
mannen omwille van hun aanslag op de 
meei dan heilige klubs en federaties al
vast kunnen bedenken met een ferme 
buis Volgens onze bescheiden mening 
is het krantje van het goeie laar als het 
denkt dat zulks invloed kan hebben op 
de verkiezingen, en had het krantje be
ter gedaan tijdig — dus vóór het inder
daad gebrekkige wetsontwerp — iet^ te 
bedenken om paal en perk te stellen aan 
het «despotisme naar willekeur» van fe
deraties-verleden-tijd over sportbeoete-
naars-1970 

KORT GEZEGD 

Hoewel wij het hier eigenlijk over 
sport moeten hebben, en niet over kom-
merce, kunnen wij toch met anders dan 
'n woord.ie placeren over de voetbalkom-
petitie die nu zachties IS ontslapen Kam
pioen werd Standard Luik, vóór Klub 
Brugge en Gent Dalen af naar tweede 
afdeling : Oostende en Beringen. Zoals 
ongeveer iedereen in ons land, denken 
wij dat hierbij een en ander werd «ge
arrangeerd», en menen wij te mogen op
merken dat het weer twee vlaamse klubs 
zijn die er de peer van zijn Niet erg be-

langnik maar het mag misschien wel 
even vermeld worden Ze worden echter 
vervangen door twee andere vlaamse 
klubs, want van tweede naar eerste af
deling promoveren Diest en Antwerp. 
Van de laatste klub hadden wij, eerlijk 
gezegd, met verwacht dat zij zo rap te
rug zou komen, maar we zijn er, met de 
Smjoren blij om Van tweede naar der
de tenslotte gaan Eisden en Doornik. 
Dat is dan het rezultaat van dertig we
ken hard , trainen, hard spelen en-wel-
licht harde business. . 

INCOGNITO 

Kardinaal Seunens is voor de eerste 
keer in zijn leven naar «de voetbal» ge
weest, en hij heeft dit gedaan te Ander-
lecht, ploeg waarvan hij, naar het 
schijnt, op «platonische manier» suppor
ter is. Dit evenement leverde een brus-
selse gazet stof voor een prachtartikel, 
waarin het heet dat de kardinaal graag 
dikwijls naar de voetbal zou gaan, 
maar dat hij dan graag zo maar tussen 
de mensen zou gaan slaan, wat niet gaat 
natuurlijk, omdat men hem overal her
kent Ondertussen zat de kardinaal in 
Anderlecht toch neties op d<= ere-tribu-
ne, omringd door Spaak en Simonet 
(ook liever ongekend op de «volksplosje» 
echter de «goal» misschien ' ) Als het nu 
moest z'jn dat wij er de kardinaal een 

De ronde van Wallonië werd door Hou-
brechts qewonnen. 

plezier kunnen mee doen : wij kunnen 
hem altijd naar wedstrijden brengen 
waar men hem niet zou herkennen, of 
waar men hem, als dat och mocht ge
beuren, in ieder geval met rust zou 
laten, en waar ook geen persfotografen 
aanwezig zouden zijn. Dat is dan echter 
met op Anderlecht. 

TIPI<»<"M 

Wanneer wij zo eens het lijstje overlo
pen van de twintig voetballers die Mon-
ne Goethals en het legioen «delegees» 
zullen vergezellen naar Mexiko, dan valt 
het ons op dat 15 van de 20 spelers be
horen tot waalse en brusselse klubs en 
5 tot vlaamse En bij nader toekijken 
steUen wii dan verder vast dat van de
zelfde twintig soelers slechts een zeven
tal volbloed Waal of ^^etje zijn, en de 
rest van vlaamse oorsorong. Erg ? Neen. 
Maar aannemend dat Monne Goethals 
inderdaad de beste van het ogenblik ge
nomen heeft (over het algemeen toch), 
mogen wij er uit besluiten dat het groot
ste aantal toosoelers in ons land Vlamin
gen zijn, maar dat ze grotendeels wer
ken voor waalse of brusselse onderne
mingen. Of dat, anders gezegd, heel 
wat Vlaams (voetballers) potentieel af
vloeit naar «het zuiden» Verschijnsel 
dat tipisch bels is, op vele gebieden van 
het maatschappelijk leVen 

GELUKKIGE MENSEN 

Wij zijn verleden zaterdag naar een 
groots opgevatte boerenbruiloft mogen 
gaan, zo een van het soort dat nog aan 
Breugel doet denken, ge weet wel. Wij 
zouden graag vertellen over de enorme 
hoeveelheden gezond voedsel die daar 
door al die gezonde boerenmensen wer

den soldaat gemaakt tussen twaalf en 
twaalf, maar vermits dit geen kulinaire 
rubriek is zullen wij ons daarvan ont
houden en verder in stilte onze leverpil-
len slikken. Wat we van die bruiloft wel 
willen vertellen is het volgende : er wa
ren daar tientallen mensen, en er is 
daar natuurlijk getaterd tegen de ster
ren op. Welnu, geen enkele keer, hoort 
ge, geen enkele keer is daar de naam 
Eddy Merckx uitgesproken. Voor ons, 
sportrubriekschrijvelaar, die iedere dag 
verplicht is enkele kilo's sportproza te 
doorworstelen, en dus iedere dag drie
duizend keer deze onvolprezen naam 
ontmoet, is dat een verbazend feit, waar
dig van hier vermeld te worden. En de 
échte die nu zal zeggen «stom volk», 
zouden wij willen antwoorden : «geluk
kig volk». 

GEMAKKELIJK 

De finale van de beker van België is 
een voetbalwedstrijd die wij ieder jaar 
bijwonen. Dus deden wij het ook dit jaar 
en het deed goed, weer eens in een on
geveer gevuld Heizelstadion te zitten. 
De wedstrijd zelf had eigenlijk niet veel 
om het lijf. Iedereen wist dat Daring 
geen kans maakte tegen Klub Brugge 
— waarom moest dat op het scorebord 
zo noodzakelijk F.C. Brugeois zijn ? — 
maar dat het zo'n afstraffing zou wor
den, dat zullen toch maar weinig men
sen gedacht hebben. De uitslag 6-1 . niet 
eens overdreven, zegt er alles van. 

De dingen die ons waarschijnlijk het 
best zullen bijblijven : de slechte pres
tatie van de Daringverdediging, Jean 
Nicolai inbegrepen, de niet slechter 
maar ook niet helemaal overtuigende 
prestatie van de nieuwelingen Hörnig 
en Ruhl, de sportiviteit van de akteurs 
en de enkele parades uit de oude doos 
van Nand Boone. 

BOKRUK WENK7 
De oude Belgen, dat weet iedereen, waren verzot op spel, drank en vrou

wen De nieuwe Belgen daarenboven op « madolles ». Hebt gij een schone 
« koei » m uw stal, gij krijgt een triedaille. Hebt gij gedurende een tijd 
ergens gewerkt, goed of slecht, echt of voor de « frim », met of tegen uw 
goesting, gij krijgt ook een medaille. En waarom zoudt gij er dan geen 
krijgen aZs' gij op een of andere manier enige sport beoefend hebt, niet
waar ? 

Dies zijn hunne exellenties de ministers van nederlandse en franse kui
tuur te Brussel overgegaan tot de tdtreiking van een ton « madolles », 
netjes gescheiden in gouden, zilveren en bronzen blik, kwestie van de no
dige diskriminatie. die de gelijkheid onderstreept, niet uit het oog te ver
liezen. 

Tweeënvijftig sportbeoefenaars werden dit jaar om allerlei duistere re
denen waardig bevonden over te stappen naar de kategorie der betere 
Belgen, die der gedekoreerden. Om allerlei duistere redenen, want wij 
kunnen met de beste wil van de wereld niet vermoeden volgens welke kri-
teria men te werk is gegaan bij de selektie. Er zijn mensen onder die dood
gewoon omwille van hun dagelijkse boterham de sport beoefenen. Er zijn 
jongens bij die klaarblijkelijk nü de de medaille kregen, omdat zij ze vroe
ger niet kregen. Men kan ze namelijk maar één keer krijgen. Er zijn échte 
sportlui bij. zoals de propagandisten van de sportbeoefening voor de ge-
handikapten, mensen die de medaille eerder niet dan wél siert. Er zijn 
sportbeoefenaars die blijkbaar niet meer in de gratie staan, want door hun 
federatie geschorst. Er zijn er bij waarvan wij nog nooit de naam, hoorden 
(waarschijnlijk dus échte beoefenaars). En er zijn mannen zoals Frans en 
Marcel Lafortune, die hun beste prestaties leverden, als wij ons niet ver
gissen in de tijd van de charleston. 

Nu zijn wij er zeker van dat al die mensen een verdienste hebben, en als 
zij menen dat de ontvangen medaille een blijk van respekt is voor wat zij 
voor de sport deden, dan zijn wij blij dat zij ze kregen. Wij vrezen echter 
dat de meesten onder hen, net zoals wij, zullen denken dat de werkelijke 
beloning van hun sportinspanning te vinden is in de sport zelf, dat die me
dailles wel een zeer verouderde vorm van erkentelijkheid zijn, dat men 
wel eens wat beters mocht bedenken om mensen die voor de échte sport 
wat gedaan hebben te bedanken, en dat het meer om de formidabel spee
chende ministers te doen was in Brussel, dan om de sportbeoefenaars zelf. 

Bovendien vrezen wij dat velen zich met ons zullen afvragen wat daar 
een zeker Totorken Boin kwam doen, gepensioneerd voorzitter van het 
belgisch olimpisch komitee wel (wat nog géén referentie is betreffende 
goede sportbeoefening), maar toch niet genoeg geletterd om de meerder
heid van de aanwezige sportbeoefenaars in hun taal, het Nederlands, te 
woord te staan, laat staan iets zinnigs te vertellen. 

Dat heeft wel minister van Mechelen geprobeerd. Naar het oud recept, 
en met overtuiging alsof hij het zelf geloofde, heeft hij beklemtoond dat 
wij de elite nodig hebben om de massa tot de sport te brengen, en de massa 
om een elite te vormen, én massa én elite om onze kuituur te verrijken, 
(Jij kent die deun. 

Nu geloven wij persoonlijk niet dat de vedetten de massa-sportbeoefe-
ning stimuleren (wat zouden wij daar anders nog zitten en maffen en treu
ren, na zovele generaties vedetten ? ) , wij geloven niet dat het de bedoe
ling mag zijn dat de massa-sportbeoefening vedetten zou fokken, en wij 
geloven evenmin dat de sportbeoefening zoals zij in ons land wordt op
gevat en gepropageerd door al wie zich officieel geroepen acht dit te doen, 
de kuituur bevordert. De ministeriële woorden zeggen ons dus helemaal 
niks. 

De « madollenregen » m zijn geheel doet ons echter wel aan iets denken. 
Op het ogenblik namelijk dat de « achterlijke » Chinezen (weet ge nog 
wat wij daarover op school leerden ? ) hun eerste kunstmaan lanceren, 
beleven we in eigen land wel een zekere kulturele revolutie onder de 
vorm van het merckxisme, waar onze gazetten maar niet over uitgepraat 
raken, en worden wij wel opgeschrikt door een afgrijselijk gejank over 
« meer sport op school •», en kennen wij een soort nationale euforie over de 
prestaties van gewichtheffers en wondervoetballers in « mauve et blanc », 
en sturen wij met enige bezorgdheid een twintigtal zendelingen naar Mexi
ko, onder de leiding van heel de kreem der natie, met de zekerheid dat zij 
de wereld die ons nu al benijdt zullen verbazen, maar desondanks wordt 
met de dag de indruk sterker dat wij goed op weg zijn om binnen afzien
bare tijd het Bokrijk van Europa en omgeving te worden. 

De vraag is misschien nog niet aan de orde, zeker niet in een sportru-
briek die naam waardig, maar wij willen ze toch eens stellen — het is 
tenslotte maar een vraag — ; zouden wij toch niet wat meer aandacht 
moeten besteden aan de wetenschappelijke kant van onze formidabele 
kuituur ? Of gaan wij verder naar de koers kijken, terwijl de trein van de 
beschaving voorbij dendert ?, 
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WOONINRICHTING 

KARVEEL 
L. en W PAS 

u vindt een uitgebreide keuze in onze ploegstofafdeling 

^ploegstoffen 

het merk staat in de zelfkant 

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

ALLE SPEELGOED 

Cortvriendt 
STALEN TUINSCHOMVlEL (53 kgr.) 

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

2.950 fr. franko huis 
Vraag prospektus ! 

1, •iat-^V;'^^--n fS 

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 

HERMES 
SGH^#L 

Zuidlaan 54, Brussei 

Volledige 
secretariaatkursussen 

STENO- en DACTYLOGRAFIE 
in vier talen 

BOEKHOUDEN 

MODERNE TALEN 

HANDELSCORRESPONDENTIE 
ENZ 

D A G - EN AVONDLESSEN 

M. Lemonnier laan 211 , Brussel 
Tel. (02)11.00.33 

DE school waar Vlamingen 
zich thuis voelen 

meester 
kleerfqaker 

VERMEESCH 

STEENHOUWERSVEST 5 2 
ANTV/ERPEN . 
Tel. 31.35.83 

NflflR 
UW 

zo'VEEL BETER 

VERMINDEHING VOOR 
VU LEDEN 

3J 
_9j 

llOi 
ES 
[Ï2i pi 
E3 
uS 
uS 
pi 
[ïsl 

D R I N K T 

SERVATY 
WIJN 

Duitse Moezelwijnen 
van prima kwaliteit 

* 

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

• 

Vraagt overal onze 
SERVATY-wijnen 

) f ) f > f ) f ) f j f ) f ) f ) f ) f ) f 

b l a n k e n b e r g e 
141, de smet de naeyerlaan • te l . (050)416.37) 

breughel 
Juüen tersi 
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 

Het vlaams-
nationaal 
lokaal 
bij uitstek 

ODAL 
Uitbater : 

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

Dinsdag gesloten 

DEBROUWERI) 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 

WALTER ROLAND 
Cediplomeerd opticien, erkend door 

alle ziekenfondsen 

KERKSTRAAT 58, ANTWERPEN 

(Let op het huisnummer I) 
Telefoon 35 86 62 

ALLE GLAZEN 
ALLE MONTUREN 

Voor lezen v w dit blad 110 */f kortinf 

Aanbevolen 
Huizen 

P A P Y R U S 
Boek- en Papierhandel 

Zaakvoerder : Fons Labeau 
de Ribaucourtstraat 7 

(nabi j het Sint-Jansplein) 
Slnt-Jans-Molenbeek - Brussel 8 

Telefoon (02)28.87.09 

Aanbouw-KEUKENS 

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

Carnotstraat 135, An twerpen 

toL 35.17.14 

Standaard en Maatwerk : Mi lmS-
Zeyher Keukens - Elektrische 

toestellen tegen 
groothandelspri js 

Manége < VOLMOLEN » 
Opoeteren (L.) 

Paardenpension - Rijlessen 
Wande l ingen 

Restaurant-Bar-Zwembad* 
Camping. 

TEL. (011)648.34 

AL AL 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 

le l . 051/612.84 

H. PELEMAN-MARCKX 
Van Den Nestlei 16, Antwerpen 

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

LINGEN A A N HUIS 
r v PELMAR 61 schernfi, 

11.995 f r . i.p.v. 16.995 h . 
Andere merken qroot^ 'e kort ing 

« PIET POT » 
Antwerpen 's gezell igste 

Bierkelder 
Grote Pieter Potstraat 4 

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

Maandag en dinsdag gesloter> 

Bezoek « Casthof 
DE VEERMAN v 

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

Mosselen - Paling 
Uitbater : Jan Brugmant 

3-2-68 

Vergunn ing Nr 1185 Cat. A 

de Vlaamse Toeristenbond en 
de Vlaamse Automobilistenbond 

staan ook ter beschikking van de ZAKENLUI voor hun 

reizen in EUROPA en ELDERS 

Onze gespeclallzeerde medewerkers verstrekken U kosteloos 

al le in l icht ingen. 

WORD LID en telefoneer naar ons : 

Centraal Sekretariaat : 

SINT-JACOBSMARKT 45-47 - 2000 ANTWERPEN 

, Tel. 03/31.09.95 

O m U nog beter van dienst te z i jn , b l i j ven onze 16 kantoren over 
het Vlaamse land verspre id, de vr i jdagavond open tot 20 uur. 

Kantoor Genk : Stationsstraat 51 en Fruitmarkt 12 

CHINCHILLA 
EMPIRE 

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

POSTBUS 275 - 9000 GENT 

pors.... 

Geniet van een 
aangename 
levensavond 
in het rustoord 

HUIZE 
LOREIN 

FAMILIALE SFEER 
Paddegatstraat 133 
TEL. 015/718.35 

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

ANTWERP 
PUBLIC 

RELATIONS 
Hof ter Schriecklaan 33 

BERCHEM • ANTWERPEN 

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

Publiciteitsagent voor 

« W l | 

VLAAMS-NATIONAAL» 
Tel. (03)30.48.99 

Pol's broodies z i | r sieeas versa 
broodjes met kwal i tet tsbeleg (mar» 
t ino - krab - k i p - f i le t amértcsin s 

kaas) 

Voor uw feesten, bals leermisserv 
vergader ingen 

Specialiteit : recepties feestmenu' t 
(koude tcho le l ) 

Speciale voorwaarden voer 
V.U.-afdeltngen 

Pyckesfraal 39 - 2000 An twerpen 
Tel. 03/38.64.17 



PERS 

Op één mei leggen de Collarden hun 
koekoeksei. Wat is er een hoel te doen 
geweest in de pers over dat uitstervende 
B.S.P.-vogelras dat telkens op één mei 
zXjn eieren gaat leggen in het klerikale 
nest in de hoop dat het uitbroedings-
werk daar zou gebeuren. Kamiel Huys-
mans zegde het brutaler-openhartiger 
mdertijd. « Laat de katolieken maar kin
deren kopen, tegen dat ze 21 jaar zijn, 
Mezen ze toch voor ons ». Dat was in 
ffe tijd van Kamiel. Ondertussen hebben 
de verkiezingsuitslagen wel anders ge
leerd. Daarom na de Collardbastions in
dertijd, de « ruime, nieuwe, open toe-
Komstvizie » met dezelfde doodversleten 
politiekers. 

DE BOND 

De heer Collard zal ons wel eens toe-
Staan dat we eerst ons eigen kongres 
bekijken in de weekbladpers : die staat 
]£oniet onder partijkontrole en daar was 
bijgevolg meer te vinden dan in de dag
bladen. 

Paul Martens beklemtoonde de echte 
openheid die in ons kongres naar voor 
kwam. 

« Opdat de voorgestane «glazen huis»-
toolitiek geen holle fraze zou blijven wil 
öe V.U. evenredig samengestelde be-
Stuurskolleges, waarin ook de oppozitie 
een advizerend woordje kan meepraten. 
Allerlei adviesraden, zoals gezins-, 
Jeugd-, en kultuurraden en regelmatige 
« hearings » (driemaal per jaar bijvoor
beeld) kunnen zovele mogelijkheden tot 
Inspraak zijn. 

» Het pluralisme noemde Coppieters 
in zijni toespi^aak de zeer zieke plek van 
ons gemeentebeleid. Vooral de t)enöe-
mingen. het kuituur- en onderwijsbeleid 
moeten volgens hem de uitdrukking zijn 
van eerbied voor ieders overtuiging. Hij 
hekelde scherp de uitverkoop van het 
voorheen zo bloeiende gemeentelijk on
derwijs aan de twee grote blokken : het 
vrije en rifksonderwijs Ook de ellen
dige vriendjespolitiek. Het gemeente
huis moet een gemeenschapshuis zijn, 
waar elke in\voner zich thuis voelt en 
niet alleen de achterban van de burge
meester. Een gemeenschapscentrum 
waar alles gedacht en gepland wordt 
in funktie van de welzijnszorg voor alle 
inners, te beginnen met de zwaksten en 
de mpest hulpbehoevenden. 

» Een kreatief gemeentebeleid is niet 
louter een aanhangsel van het centrale 
beleid, zegt de V.U. Op vele vlakken 
kan het een stuwende invloed uitoefe
nen op de centrale machten. Op dwin
gende wijze kunnen gemeentebesturen 
'de aandacht van de hogere overheden 
vestigen op knelpunten, en wetgevende 
maatregelen stimuleren Zij st^an im
mers menselijk-dicht bij het volk. 

» Vermelden wij nog dat de Volks
unie voor het specifieke gezinsbeleid in 
ruime mate steunt op het programma 
van de «Bond van Orote en Jonge Ge
winnen». Bij de C.V.P.-ïongeren komt 
het tipisch gezinsbeleid niet zo duide-
'lijk uit de verf». 

PALLIETERKE 

De storm naar de gemeentehuizen^ 
kondigt zich goed aan. meent Pallieter-
ke, in elk geval voor de Volksunie, die 
êen vizie heeft ontvouiod op haar kon
gres, die door elk eerlijk toeschouwer 
als ernstig vernieuwend en toch realis
tisch moet erkend worden. 

« Het kongres is rLtnpeloos verlopen. 
« Waarnemers » die misschien hoopten 
op wat hambras zijn allicht ontgoocheld 
huiswaarts gekeerd, maar dat zullen 
dan wel de enigen zijn. Het is regelrecht 
pozitief en hoopgevend dat het hele V.U.-
kongres zich solidair heeft aangesloten 
bij dit sluitende plan voor een optimaal 
gemeentelijk beleid in het ruimere ka
der van de totale vlaamse ontvoogding. 
Zeer nauwgezet, heel gedetailleerd, 
heeft het kongres uitgestippeld op wel
ke manier de gemeente kan bijdragen 
tot de algehele materiële, sociale en 
kulturele ontplooiing van de vlaamse 
mens. En, zoals Maurits Coppieters ge
zagvol onderstreepte : dit is geen plan 
voor demagogen of voor dagdromers, 
dit plan kan worden verwezenlijkt bin
nen de perken van de huidige wetge
ving. Zeer realistisch is ook de kritiek 
op de ondemokratische besluitvorming 
in een aantal interkommunale vereni
gingen en op die van de kommissies 
voor openbare onderstand. 

» Aan de goedgekeurde besluiten van 
dit Volksunie-kongres heeft iedere ge
meentelijke V.U.-mandataris en elke 
V.U.-kandidaat voor de gemeenteraads
verkiezingen eten-en-drinken. Zij moe
ten nu een krachtige inspanning doen 
om de gemeentelijke vizie van de V.U. 
tot bij de grote massa van de kiezers te 
brengen, en om die vizie om te zetten in 
konkrete voorstellen voor hun respek-
tieve gemeenten. Het is een programma 
dat tot de verbeelding kan spreken van 
iedereen — en niet in het minst van de 
jongste kiesgeneratie — die het obskure 
kliekjesgedoe grondig beu is dat in tal 
van gemeenten nog altijd hoogtij viert». 

HET VRIJE WAASLAND 

Volwassen en volwaardig is de groei 
van de Volksunie in al haar jong geble
ven zijn, meent dit blad. 

«Wie het jongste V.U.-kongres in het 
Krongressenpaleis te Brussel heeft bij
gewoond, zal moeten getuigen dat daar 
een volwassen, een volwaardige partij 
bijeen was, met o.m. een progressief 
programma inzake gemeentebeleid. De 
omvangrijke kongresrezoluties vormen 
een verrijking en het is wel jammer dat 
we er niet wat dieper kunnen op ingaan. 
Maar zoals daar zondag het innig ver
band tussen de delen en het geheel in 
een staat werd uiteengezet en hoe de 
vernieuwing niet alleen aan de top, 
doch ook aan de bazis dient doorge
voerd, met de mens centraal gesteld 
(overigens toch een opvallend kenmerk 
van het zoveel demokratiseher en men
selijker federalisme), dat zal ongetwij
feld in de politieke vernieuwing van 
ons land school maken. ' 

» De ontleding van heden qn, toekomst 
door de V.U.-voorzitter was een voortref
felijke • en eerlijke samenvatting, ge
paard met de waarschuwing dat de 
strijd om de staatshervorming pas be
gint en dat in deze strijd de Volksunie 
de verwezenlijking van haar steeds 
globaler programma hardnekkig zal 
nastreven-». 

DE RODE VAAN 

Wie 't felst wil meevliegen op Col-
lards brede vleugelslag zijn de kom-
munisten. Hoewel er blijkbaar algeme
ne twijfel bestaat toie met wie niet ver 
zal geraken. 

« Sinds de oproep van Léo Collard tot 
frontvorming der vooruitstrevenden is 
nu precies een jaar voorbijgegaan. Wij, 
kommunisten, hebben daar destijds ja 
op gezegd, en dat beviel niet iedereen. 

» Vandaag zeggen wü nog steeds vol
mondig ja. 

» Omdat die frontvorming er komen 
moet, precies omwille van dat linkse 
initiatief, dat de nodige struktuurher-
vormingen en de demokratische her
nieuwing ten gronde aanpakt. 

» Maar dat veronderstelt afspraken 
over en rond een programma. 

T> Dat gemeenschappeliike afgespro
ken programma ontbreekt nog steeds. 

» En dat in weerwil van B S.P -kon-
gressen en het (trouwens slechts aan de 
top bestaande, en dan nog ..) Gemeen-
schanpeliik Sindikaal Front. 

» De « eenheid » in de B S P. rond de 
Oproep van Collard is een vijgeblad ge
bleken, en de wil tot frontvorming een 
rookgordijn ». 

BECO 
levering 

BECO 

BECO y 

p.v.b.a. BECO. 

Tel. 

van gas- en 

BECO 
1 stookone ! 

BECO 
Benzinestations I 

/erwacht ook Uw bestelling I 

Krijgsbaan 236, ZWI|NDRECHT 

: (03)52.81.73 32.02.10 

DE NIEUWE GIDS 

Hoe fel er ook aan verbonden, wie 
het dichtst bij de goden staat kent ook 
hun kleine kanten. Hoe erg ook voor
stander van de Collardlokzang, van 
Haverbeke ziet het met te rooskleurig. 

« Maar nogmaals, hoe pozitief de op
roep ook klinkt, moet men de vraag blij
ven stellen of hij wel enige kans heeft, 
in een periode waar de bestaande tra
ditionele partijen zo weinig levens
kracht betuigen om zichzelf te vernieu
wen ? 

« Welke uitstraling gaat nog uit van 
deze partijen ? Welke greep hebben zij 
nog op de jeugd ? 

» Met hoeveel scepticisme ontmoeten 
de partijleidingen van C.V.P. en B.SP. 
elkaar voor het minste geschil in de re
gering ? Deze laatste moet het schoonste 
van haar tijd en werkkracht besteden 
aan het stillen van de twisten tussen 
beide. En indien de kommunautaire 
problemen in het moeras blijven ste
ken, is het niet omdat er in de schoot 
van de meerderheid geen eensgezind
heid is ? 

» Gewis de CVP.-P.S.C. bestaat nog 
voor een deel uit konservatieven, maar 
het zijn niet deze laatste die de samen
werking bemoeilijken. 

» Ieder die het goed meent, wenst de 
bundeling van krachten die de h. Col
lard voorstaat. Maar de evangelische 
wijsheid dat men geen jonge wijn giet 
in oude zakken is nog altijd geldig ». 

LE SOIR 

Spaak blijft met zijn federalisme-be-
kering wel een van de m.eest in de kij
ker lopende of is het « gevizeerden » in 
de pers en in den lande. Waar Gram
mens in Mechelen er in slaagde hem 
vergiffenis te doen vragen voor zijn 
verleden, zijn het volgens Spaak andere 
vlaamse « extremisten » die hem het 
redelijke van het federalisme hebben 
doen inzien. 

« Ik heb nagedacht over wat zich in 
ons land afspeelt de laatste jaren en 
vooral wat in het parlement gebeurt 
sinds enkele maanden. Maar ik moet be
kennen dat een gesprek op het einde 
van vorig jaar, in een midden dat ik 
niet gewoon ben op mii een diepgaande 
invloed heeft gehad Het waren mensen 
die ik voor het eerst zag. en die behoor
den tot de extreme vlaamse kringen Tk 
heb vastgesteld dat ze anders waren dan 
ze voorgesteld worden door de propa
ganda en door een zekere onkunde. Ik 
jaeb Kast^steld dat ze redelijker waren 
en meer begrip opbrachten dan ik ge
meend had. De diskussie aanvaardend, 
niet opvliegend als een idee hen niet 
beviel, argumenten verschaffend. 

» Ik aarzel niet te zeggen dat een van 
de dingen die me eertijds van het fede
ralisme weerhielden de verwarring met 
het separatisme was. Ik geloof niet dat 
dit nog zo is ». 

W. LUYTEN 

RIJK WORDEN 
ZONDER WERKEN? 

AANDELEN KOPEN? 
Beursspekulatie ! 

Aanlokkel i ik maar gevaar l i j k ! 
Tenzij U van wanten v/eet. 
Onze schri f tel i jke kursus NIEUWE 

BEURSTECHNIEKEN, opgesteld door 
Amerikaanse beursspeciallsten, v/as 
voor duizenden in Amerika en Europa 
de wegwi j ze r naar het f inancieel suk-
ses. 
Winsten van 3 0 % door het toepassen 
van onze moderne beleggingstechnie
ken zi jn slechts « goede gemiddelden ». 

BON voor gratis dokumentat ie, op te 

zenden aan : 
INSTITUUT 

VOOR VERMOGENSBEHEER 

Postbus 293, 2000 An twerpen 1 . 
Géén huisbezoek. 

Naam 

Beroep 

Adr«« 

' . j • • •.. • "ja.* •sflA* . . * . * « . . * . « • . . . • . » . • • 

DOSFELINSTITUUT 

GESPREKSNAMIDDAG OVER 

VROUWENEMANCIPATIE 

POLITIEKE EIS OF 
«DOLLE» ONDERNEMING? 
PROGRAMMA : 
14 uur - HUWELIJK ; GEMEEN-
SCHAP OF PARTNERSHIP 
Kritiek op het huwelijksstelsel 
mevr. N. Maes). Diskussie. 

15 uur 30 - VROUWENARBEID 5 
WAARDERING OF UITBUITING 
Inleiding : kritiek van de sociale 
wetgeving. 
Koffiepauze 
17 uur - SLOTPANEEL : «Werk-
hipotezen voor de politiek » 
Toelichting door 3 vertegenwoor
digers vanuit verschillende werk-
hipotezen. 
Een afgevaardigde van de Dolle 
Mina's (mevr. L. De Nutte) over 
«Mogeli.ikheden en aktiemetode 
van de drukkingsgroep op de po
litici ». 
Een vrouw in de politiek '(mevr. 
H. Brouwers) over «Wat kunnen 
we via een politieke partij berei
ken ? ». 
Een vrouw in de politiek (mevr. 
ging (mevr. Maes-van Robaeys) 
over «Wat kunnen we doen via 
de vrouwenbeweging ? ». 
DISKUSSIE 
18 uur 30 - EINDE. 
DEELNEMING 
75 fr., koffie en sillabus inbegre
pen. Studenten betalen 50 fr. 
Voor hen die verre verplaatsing 
dienen te maken wordt een tus
senkomst in de reiskosten voor
zien; dit is ter plaatse te regelen. 
INSCHRIJVING 
Inschrijven door storting van de 
bijdrage op postrekening 224.43 
van Kredietbank 1000 Brussel voor 
rekening 3300/83.555 van het Dos
felinstituut, Tribunestr. 14, Brus
sel 1 met vermelding : gespreks-
namiddag «vrouwenemancipatie». 
PLAATS en DATUM 
Alumi - Leuven, Magdalenastraat 
51, Brussel 1 (vlak tegenover de 
hoofdingang van het Centraal Sta
tion te Brussel), op zaterdag 23 
mei 1970. 
Ii\richting : Dosfelinstituut, Tribu
nestraat 14, - 1000 Brussel. 

Groepen en maatschappijen 
allerhande ! ! ! 

Speciaal voor U bedacht. 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

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

INTERESSANT 
Avondmaal op vrijdag, 

zaterdag of zondagavond 
in een gezellige sfeer. 

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

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

De grote special i teiten z i jn • Ochsen-
schwanzsuppe • Hongaar ie goelasj 
Eisbein mit Sauerkraut Kip aan hef 
spit - Krachtvleesschotei beter dan In 

Inlichtingen ter plaatse 
THIER BRAU HOF 

Leuven Tel. (016)46311 
THIER BRAU HOF 

Hulste - Tel. (056)71536 
THIER BRAU HOF 

Antwerpen - Tel. (03)312037 
DE KLAROEN 

Aalst Tel. (053)22853 
THIER BRAU HOF 

Nieuwbrugstr. 28. BruHel 1 
Tel. (02)18.74.89 



bewegi 

ANTWERPEN 
Antwerpen {stad) 

IJZERBEDEVAART 
Mooie gekleurde affiches om 

voor het raam te hangen, gratis 
verkrijgbaar op ons sekreta-
riaat. Wetstraat 12, Antw. 
DIENSTBETOON 

Alle dagen op het sekreta-
riaat tijdens de openingsuren 
van 9.30 u. tot 16.30 u., donder
dags tot 19 u. Voor zekere spe
ciale gevallen van pensioenen 
regelt de heer Verduyn ons 
dienstbetoon elke woensdag 
rond 13 u. en donderdags van 
18 tot 19 u. 

Sekretariaat Wetstr. 12 Ant
werpen. Tel. 36.84.65. 
VRIJWILLIGE STEUN 

Weldra start de afdeling met 
een oproep tot een groter aan
tal vrijwillige maandelijkse 
storters. Dit met het oog op de 
komende verkiezingsstrijd. 

Laat u niet onbetuigd wan
neer u een schrijven van ons 
gericht krijgt. Dank bij voor
baat. 
DIENSTBETOON 
DR. BALLET 

Maandag 11 mei van 18.30 tot 
19.30 u. bij hem aan huis, Jan 
van Rijswijcklaan 74, Antwer
pen, ofwel via zijn sociale me
dewerker, elke donderdagavond 
van 18 tot 19 u. op het sekreta
riaat van de afdeling- Antwer
pen, Wetstraat 12. 

Borgerhout 
MORGEN KOLPORTAGE 

Morgen zondag 10 mei te 10 
uur komen wij bijeen aan het 
Moorkensplein (Gemeentehuis) 
voor onze Maandelijkse kol-
portage. 
c WIJ JONGEREN » 
OP HET VOORPLAN 

Wij-jongeren is de eerste 
Vlaams Nationale Jeugdklub 
in het Antwerpse. Zij werd on
langs opgericht, is modem, 
vooruitstrevend en staat open 
voor alle jongeren boven de 16 
jaar. Een vast klubhuis is er 
nog niet. Stortingen worden in 
dank aanvaard op postrek. 15.02 
van Eural-Bank, Antwerpen, 
met vermelding : voor bankr. 
(01)0679 van Guido Daans, Wij 
Jongeren. 

Inlichtingen bij : Erik Beeck-
man Valkenputstraat 31 Borg, 
of Guido Daans, Karel De 
Preterlei 15, eveneens te Bor
gerhout. 
« WIJ JONGEREN » 
MUZIEK EN DANSAVOND 

De e.k. muziek- en dans
avond, op zaterdag 16 mei om 
2() uur in « De Blokhut», Karel 
Govaertsstraat te Deurne Zuid. 
Alle jongeren zijn welkom. 
GELUKWENSEN 

Heden zaterdag, 9 mei, te 11 
uur wordt in de kerk van het 
H. Sakrament, Pervyzestraat 
Berchem, het huwelijk ingeze
gend van mej. Annemie Gere-
né met de h. Herman Leys. 
Aan het jonge paar en de fa
milie onze beste wensen ! 
LAAT DE LEEUWEN 
DANSEN 

Op onze hoogdagen moet de 
leeuwevlag wapperen in elke 
straat. Bestel daarom tijdig 
uw leeuwenvlag an ons plaat
selijk sekretariaat : Juul Dil
len, Lode Van Bercklaan 184, 
Tel 21.30.90 te Borgerhout 
,(2200). Ook niet Borgerhoute-
naren kunnen ze daar bestellen. 

Prijs : 195 fr., 135 X 150 cm. 
Prima kwaliteit, kleurvast en 
krimpvrij. Bij de bestelling 
vermelden : mast- of raamvlag. 

Doe het nu ! 
BORGERHOUTSE 
TIJDINGEN 

Onze leden en lezers van 
Borgerhout ontvangen regel
matig het maandblad « Borger-
houtse Tijdingen» waarin steeds 
uitvoerig de voordracht, op on
ze ledenvergadering gehouden 
verschijnt. 
_ Het is een énige dokumenta-

tie o.a. in verband met pen
sioenen, grondwetsherziening. 

Zij die deze « Borgerhoutse 
Tijdingen» — en wij weten dat 
Tijdingen — en wij weten dat 
onze afdeling steeds de spits 
afbijt — wensen te ontvangen, 

kunnen aboneren voor een 
jaarabonnement tegen 50 fr., te 
storten op postrek. 549,18 van 
Kredietbank, Borgerhout, Cen
trum, met vermelding : voor 
rek. 1131/013/06644 van Jos 
Verbergt Borgerhout. Dit be
richt geldt eveneens voor ge-
interesseerden van andere ge
meenten. 

Brasschaat 

KOLPORTAGE 
Morgen zondag 10 mei, kol-

porteren we met « WIJ » in 
onze gemeente. Bijeenkomst : 
Kaartershuisje, hoek Leopold-
lei - Lage Kaart te 9.45 uur. 

Edegem 

VERKIEZINGSFONDS 
Onze kaderleden zullen U 

eerstdaags bezoeken om uw (fi
nanciële) bijdrage tot de over
winning van 11 oktober 1970 op 
te halen. Bewaar de steunkaart 
die zij u zullen aanbieden 
goed want ze geeft gratis toe
gang voor twee personen tot 
het overwinningsdansfeest van 
vrijdag 16/10 in « Elzenhof ». 
LIJST 

De leden die zich kandidaat 
willen stellen voor onze lijst 
moeten hun kandidatuur inzen
den voor 25 mei aan het sekre
tariaat : Drie Eikenstraat 70. 

Meerhout 

STICHTING AFDELING 
Op 29 april had de stichting 

plaats van de afdeling Meer
hout in aanwezigheid van volks
vertegenwoordiger Jo Belmans 
en de arrondissementele be
stuursleden H. Draulans, B. 
Hermans en R. Beaufois. Na een 
gedachtenwisseling die vooral 
handelde over de komende ge
meenteverkiezingen werd over
gegaan tot het aanduiden van 
het afdelingsbestuur. Voorzitter 
Frans De, Mulder ; sekretaris 
Jan Ermgodts ; Leden A. Wou
ters, J. Geypens, P. Wilms. 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
Volksvertegenwoordiger Jo 

Belmans houdt zitting elke 4e 
dinsdag van de maand te 21u45. 
in café « Weversberg » 41 We-
versberg te Meerhout. 
ANTI-GRENDEL-AKTIE 

Op 22 mei 1970 spreekt sena
tor Baert in zaal « Wijnhuis » 
te Geel over de grondwetsher
ziening en de grendelklauzules 
die men in de grondwet tracht 
in te lassen. Dit in het kader 
van de anti-grendel-aktie die 
nationaal gepland is. 

Merksem 

IN DE AFDELING 
Donderdag 14 mei, te 20.30 u. 

in Tijl, vergadering voor alle 
bestuursleden, kaderleden, af
gevaardigden van nevenafde-
lingen, mandatarissen. 

Leden van de Volksunie die 
menen iets te kunnen bijdragen 
tot het welslagen van de ver
kiezingspropaganda, praktische 
of financiële steun of medewer
king, moeten het zich als een 
plicht aanrekenen op deze ver
gadering aanwezig te zijn. Wie 
niet kan vergaderen is steeds 
welkom bij onze voorzitter Luc 
Droogmans, telefonisch afspre
ken nr. 45.51.81. Kruisbaanvel-
den 15, of op het sekretariaat. 

Mortsel 

BEVLAGGINGSAKTIE 
Ook uw leeuwevaandel ligt 

klaar aan 195 fr. (1.50m/1.50m) 
ijzersterk en kleurvast. Te be
stellen bij Wim Claessens -
Liersesteenweg 197 - Mortsel. 
(Tel. 55.39.09). 
WENSEN 

Afdeling en bestuur wensen 
mevrouw en mejuffer H. Mat-
theyssens een spoedig en alge
heel herstel na het zware ver
keersongeval dat hen op 26 
april overkwam. Wij verheu
gen ons te vernemen dat de ge
zondheidstoestand op verbete
ring wijst. Aan onze volksver
tegenwoordiger Reimond Mat-

theyssens wensen wij van har
te een spoedige thuiskomst van 
mevrouw en dochter. 
NAKLANK - LENTEFEEST 

Ons tweede mortsels « Privé-
leden-lente-feest » met etentje, 
gezellig samenzijn en tombola, 
in zaal Hellemans, bracht ons 
weer een volzette feestzaal, vol 
sfeer en gezelligheid. Enkele 
verdienstelijke leden en hun 
dames werden in de (verdien
de) bloempjes gezet, waarop 
het glas ten heildronk werd 
geheven, gevolgd door een da
verende Vlaamse Leeuw, Bij 
de aanvang van deze leden-sa-
menkomst werd door de voor
zitter de oproep voor de inzet 
der komende gemeenteraads
verkiezingen op het voorplan 
gezet. 
PROFICIAT 

Dhr. en mevrouw Leo Van 
Nuffelen-Louisa Moens lanceer
den hun huwelijksbootje op 6 
mei. V.U.-afdeling Mortsel en 
bestuur wensen U van harte 
een welgemeend « proficiat », 
alsook aan beider ouders. 

Ook de zovele « plechtige 
kommuniekanten » onzer leden 
en simpatizanten wensen wij 
een warm proficiat. 

Turnhout 
ARROND. BAL 

Op 30 april had het arrondis
sementeel bal plaats te Geel. 
Onder de bijna 1000 aanwezi
gen mochten we de senatoren 
Jorissen en Bouwens en de 
volksvertegenwoordigers Bel
mans en Anciaux begroeten. 
Het bal werd een volledig suk-
ses, zowel wat betreft opkomst 
als stemming. 

Westerloo (kanton) 
KOLPORTAGE 

Morgen zondag 10 mei gaat 
onze laatste kolportage door 
van het seizoen, te Westmeer
beek. Wij hopen dat gans onze 
kantonnale ploeg zal aanwezig 
zijn. Samenkomst te 10 uur 
stipt aan de kerk. 

Wijnegem 
11 OKTOBER 1970 

Dinsdag 12 mei te 20.15 uur 
spreekt volksvertegenwoordi
ger Hugo Schiltz over « Mo
dem Gemeentebeleid ». Hij 
wordt ingeleid door joernalist 
Hugo Rau. Slottoespraak door 
ingenieur Raoul De Smet. 

Iedereen van harte welkom 
in Vleminckhof. 
VRIENDENBAL 

Heden zaterdag 9 mei te 20.30 
uur in zaal « Moderne » rich
ten wij ons jaarlijks Vrienden
bal in. Het Jos Segers Kwar
tet speelt ten dans voor jong en 
minder jong. 

Wilri jk 
Dr. VEECKMANS-
HERDENKING 

Onder ruime belangstelling 
werd vorige zondag dr. Veeck-
mans herdacht. Na een plechti
ge mis met gelegenheidsser-
moen door e.h. Janssens, volg
de een optocht naar de ge
meentelijke begraafplaats. Rob 
Van Dijck belichtte er in enke
le rake bewoordingen de figuur 
van de ons zo vroeg ontvallen 
dr. Veeckmans, simbool van 
wat Maurits Coppieters be
doelde met «wat wij op het oog 
hebben is niet een klinkende 
overwinning bij de volgende 
gemeenteraadsverkiezing, maar 
wel een aantal dienstbare 

mannen en vrouwen, die het 
aanschijn van het fel onder
schatte gemeentebeleid kun
nen vernieuwen». 

De Volksunie-harmonie stond 
in voor de muzikale canlijsting. 

Brabant 

Asse 
LEDENWERVING 

Op enkele weken tijd werden 
te Asse reeds meer dan 50 leden 
geworven. Een dezer dagen 
kunt óók U ons bezoek ontvan
gen. 
GEMEENTERAADS
VERKIEZINGEN 

De door het arrondissemen
teel bestuur bijeengeroepen al
gemene ledenvergadering van 
28 april, voorgezeten door de 
hh. Piet Vranken, arr. Voorzit
ter, volksvertegenwoordiger 
Vik Anciaux, lid partijbestuur 
en Frans Adang, arr. sekreta
ris, heeft eensgezind besloten 
om in Asse een apparte ver
ruimde lijst in te dienen. Veel 
sukses ! 

BESTUURSVERKIEZINGEN 
Dinsdag 12 mei zal onder lei

ding van het arr. bestuur over
gegaan worden tot de tweejaar
lijkse vernieuwing van het af
delingsbestuur. 
Deze statuaire bestuursverkie-

zing heeft plaats in het lokaal: 
Kummelshof. Stemgelegenheid 
van 20,15 tot 21 uur. Kandidatu
ren kunnen ingediend worden, 
ofwel via het arr. sekretariaat, 
Dupontstraat 27 te 1030-Schaar-
beek tot vrijdag 8 mei, ofwel 
op de avond zelf tot 20 uur. 

Bertem 
BBEUGELFEEST 

Zaterdag 9 mei, 20 u., zaal 
De Vrede, Kerkstraat 2, Ber
tem. Iedereen van harte wel
kom. 

Brussel (arr.) 
DANK 

Het arrondissementeel be
stuur dankt alle deelnemers 
van het partij kongres in naam 
van de vlaamse Brusselaars 
voor de opbrengst van de om
haling ten voordele van het 
brusselse k lesfonds. 
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 Brussel 
ARR. SEKRETARIAAT 

Het arrondissementeel sekre
tariaat is open elke werkdag 
van 19,15 tot 22 uur. Iedereen 
kan terug terecht op ons sekre
tariaat, voor zowel sociaal 
dienstbetoon als voor de partij-
aktiviteiten en administratie. 
Tel. : 17.92.18. Adres : Dupont
straat 27, te Schaarbeek 1030. 
BERICHTEN 
BEWEGINGSWIJZER 

De afdelingen worden er aan 
herinnerd, dat al de berichten 
voor deze rubriek vanuit het 

VOOR EEN VEILIGE CELDBELECCING 

VOOR EEN GOEDE BOUWGROND 

VOOR AANKOOP EN VERKOOP VAN 

ONROERENDE GOEDEREN 

via "GROEP DE BONDT" 
Coremanssfraat 22, Berchem-Anfwerpen 

Telefoon : 03/30.18.85 

arr. Brussel dienen overge
maakt te worden aan de arr. se
kretaris, Frans Adang, Ruis-
broeksestwg, 109 te St. Pieters-
Leeuw, en wel zodanig dat hij 
ze in zijn bezit heeft op de za
terdag voorafgaand aan het 
verschijnen. Alle berichten die 
deze weg niet volgen, zullen in 
de toekomst niet meer opgeno
men worden, wie er ook de in
diener van is. (Beslissing par
tijraad 14.3.1970) 
SOCIAAL DIENSTBETOON 
VOLKSVERTEGENWOOR. 
DIGER DR. VIK ANCIAUX 
1ste dinsdag v/d maand : 19 tot 
20 uur : Arrond. sekretariaat, 
Dupontstraat, 27 te Schaarbeek ; 
20,30 - 21 uur : Balkan, Limburg-
Stirumlaan, Wemmei. 
2de dinsdag v/d maand . 19,30 -
3de dinsdag v/d maand : 19,30 -
20 uur : Fenikshof te Grimber
gen ; 20 - 20,30 : Bij Buelens, 
St. Amandsplein, Strombeek ; 
21 - 21,30 uur : Kummelshof, 
Brusselsesteenweg te Asse. 
4de dinsdag v/d maand : 19 - 20 
uur : Bij Theo Pauwels, Haacht-
sesteenweg te Evere ; 20 - 21 
uur : Bij Pancken, Vilvoorde
laan, 60 te Zaventem ; 21 «lur i 
Avondlust te Ste^nokkerzeel. 

loekertjes 
38-jarlge magazijnier zoekt betreten 
king als zodanig in het Antwerpse 
of het Meclietse. Schrijven of tele
foneren senator Wtm Jorisser», 
Astridlaan 80, Mechelen. Tele^ 
(015)19994. T 71 

Vlamingen thuis te Bredene aan Zee 
In Pension-Restaurant PETRA, Drift
weg 95, Bredene aan 2ee. Verzorg
de keulcen, alle komfort. T 58 

43-jarige zoekt betrekking als ma
gazijnier In het Antwerpse. Schr. 
of bellen (015)19994 sen. Jorissen, 
Astridlaan 80, Mechelen. T 61 

Te koop of te huur villa 3 sipk. 
500m2 tuin te I IANSA begin Costa 
Brava, 1.300 km ver. Gratis ge
bruik zwemkom .Ook appartem. te 
huur .Tel. 03/55.36.30. T 64 

Zakenman, 40 |., v1. nationalist, 
zoekt kennismaking met juffrouw, 
30 tot 35 j . , sportief en idealistisch 
Ingesteld, omgeving Antwerpen. 
Brieven uitsluitend aan bureel blad 
onder nr. T 67 

Zonnig gemeubeld appartement te 
huur in Oostende. 10 minuten van 
strand, 6 tot 8 personen, inl. DE-
BUSSCHERE, Zwaluwenstraat 35, tel. 
059/761.16. T 73 

Bediende, 4 talen, zoekt dringend 
bijverdienste voor avond en/of za
terdag : typewerk, enquêtes, verta
lingen, klassement enz. Schrijven s 
B. Dosfel, Kleine Bareelstraat 80, 
Mechelen. T 72 

I . van Overstraeter 
Hoofdredakteur 

Alle briefwissetlng vooi 
redaktie naar t 
Rotatyp, Sylvaln Dupuislaan 
110 - 1070 Brussel Tel 
23.11 98 

Beheer 
Voldersstraat 71 Brussel 1 
Fel. (02)125.160 

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

480 tr 
Steunabonnement 820 fr. 

(minimum) 
Losse nummers : 8 fr 
Alle stortingen voor nel blad 
op postrekening 1711.39, 
< Wi l s Vlaams-nationaal week
blad 

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

Brussel 12. 



Brussel (stad) 
HET EI VAN COLOMBUS ? 

Ja, maar ge moet het vinden ! 
Sterker dan de VL-autoplaat: 

de Vlaamse postzegel van 1 
frank. 

De Vlaamse postzegel wordt 
de « hit » van alle propaganda-
stunts. Voor alle postzegelver
zamelaars wordt dit dan een 
extraatje. Immers een door de 
P.T.T. afgestempelde zegel ver
krijgen is helemaal niet moei
lijk. 

Voor meer inlichtingen en 
bestellingen : Lokaal Uilenspie
gel, Pletinckxstraat 38 te Brus
sel 1. 

D w o r p 
LENTENACHTBAL 

Zaterdag 30 mei a.s. danst de 
afdehng Dworp en haar vrien
den in de zaal « Brouwershuis, 
Alsembergsestwg te Dworp met 
het « Suoer-Showorkest ». Par
king : Gemeenteplein. 

Eppegem - Zemst 

KABARET 
Vrijdag 29 mei om 20 uur in 

«Rubenshof» Eppegem kabaret-
avond met Jef Burm en de 
volksdansgroep « De Garve »•• 
Inkom : 50 fr. Inrichters : V.U.-
Eppegem. 

J e t t e 
KIESFONDS 

In onze afdeling vordert de 
voorbereiding van de gemeen
teraadsverkiezingen opperbest. 
Steun steeds welkom op PCR. : 
4062.21 van de VUJO-Jette. 

Dank bij voorbaat. 

Ternat 
VERKIEZINGEN 

Het afdelingsbestuur heeft 
eenparig beslist om bij de ge
meenteraadsverkiezingen een 
volledige lijst onder naam 
Volksunie in te dienen. 

V i lvoorde 
BESTUURSVERGADERING 

Woensdag 13 mei e.k. (uitzon
derlijk deze woensdag) be
stuursvergadering om 20 uur in 
a De Gouden Voorn », Hout-
kaai 1 te Vilvoorde : uitvoe
ring.»; beslui ten van de beslissing 
d"r ledenvergadering en be-
srir-^i-'ing verkiezingsoropagan-
da Voorstellen en ideeën wor
den 'n erewacht. 

Wemmei 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

1ste dinsdag van de maand, 
20u30 Zitdag sociaal dienstbe
toon Vic Anciaux : De oude 
Balcaen aan de Vijver, Brus
selse stwg 153 Wemmei. 

Dringende gevallen : kon-
t ak t oonemen met Walter Van 
Mieghem, Vijverslaan 125 -
Wemmei (T. 78.83.18 - 79.25.04). 

Oost-Vlaanderen 

D e n d e r m o n d e ( a r r . ) 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Wie helpt ons aan gratis ver
voer om volgende maandelijkse 
zitdagen te kunnen verwezen
lijken (behalve voor de maan
den juli-augustus). 

Vlaamse vrienden die kun
nen en willen helpen stellen 
zich zo snel mogelijk in ver
binding met de gew. sekr. soc. 
dienstbetoon R. Meert, tel. : 
052/247.76 

GEVRAAGD VERVOER 
ledere eerste zaterdag der 

maand van 8 tot 14 uur voor de 
gemeenten Denderbelle, Wieze, 
Lebbeke. Buggenhout en Baas
rode. 

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, Moerzeke, 
Waasmunster en Hamme. 

Dendermonde 
VUJO-INFORMATIE-
AVONDEN 

Informatieavond over « Een 
progressief jeugdbeleid », met 
als inleider volksvertegenwooi--
diger Eugeen De Facq, op dins
dag 26 mei 1970 in de zaal «Den 
Ommeganck», Grote Markt te 
Dendermonde, te 20 uur. 

Informatieavond over de 
« Grondwetsherziening », met 
als inleider senator Frans Baert, 
lid van de Grondwetskommis
sie op woensdag 24 juni 1970 in 
de zaal « Den Ommeganck », 
Grote Markt te Dendermonde, 
te 20 uur. 

Heusden 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Provincieraadslid Oswald van 
Ooteghem : iedere 2e donder
dag van de maand — nu 14 mei 
— in de Nederbroekstraat 1, 
Heusden 

Plaatselijk V U.-bestuur • ie
dere zaterdagvoormiddag van 
lOuSO tot 12u30 (zelfde adres 
als hierboven) 

Indien da.g- of uurregeling ü 
niet past, of wanneer de ver
plaatsing U te moeilijk valt. 
verwittigt ons Wii komen tot 
U ! (tel. 52.73.88). 
ZOVEELSTE BEDELOPROEP 

Steunt onze jonge afdeling ! 
Wij hebben het broodnodig 1 
Postrekening nr 6037.64 van 
Volksunie Heusden Hooistraat 
32. 

U kunt ook een of twee brief
jes van 20 fr. onder gesloten 
omslag opsturen naar onze pen
ningmeester Andre De Rocker, 
Hooistraat 32, te Heusden. 

M e r e l b e k e 
BESTUUR 

Maandag 11 mei. bestuursver
gadering van de afdeling in de 
« Vier wegen », Hundelgemse-
stw - bij Abel. Dagorde : kon-
gresbesluiten, gemeenteverkie
zing, samenroepen der kandida
ten en afrekening bal. 

GRIFFOEN 
Zaterdag 16 mei gaan onze 

t rekkers op avondwandeling in 
de bossen van Schelderode de 
nachtegaal beluisteren. Men 
kan lid worden door een een
voudig bericht aan de voorzit
ter G. Volckaert, Dorp, Merel
beke. 

M e l l e 
BESTUURSVERGADERING 

In het vooruitzicht van de ge
meenteverkiezing werd het af
delingsbestuur verruimd. Ver
heugend is dat ook de jongeren 
hun plaats in het bestuur inna
men. 

St. A m a n d s b e r g 
DR.JEF GOSSENAERTS 

Op vrijdag 22 mei om 20 uur 
komt in Café «Sint Amand», 
Antwerpsesteenweg 119, Ar thur 
De Bruyne ons over hel boeiend 
leven vertellen van onze Vlaam
se voorman dr. Jef Gosse-
naerts. 

West-Vlaanderen 
B r u g g e ( a r r . ) 
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-
derer 

REIS NAAR HET 
ZANGFEEST 

Op 31 mei a.s. wordt een 
speciale bus ingelegd naar 
Antwerpen, met vertrek te 8 
uur aan de Vismarkt. Prijs per 
persoon : 95 fr. 

Inschrijvingen vóór 20 mei 
bij M. Vanbeylen, Jan Van 
Eyckplein 10 of in het Boer-
goensche Cruyce, Wollestraat 
41, in cafee Vlissinghe, Ble-
kerstraat 2 en het Breydelhof, 

I z e g e m 
GESPBEKSAVOND 

Vrijdag 15 mei om 20.30 u. 
ge^ reksavond over «onderwijs

beleid» ingeleid door dhr. Raf 
Bayens. Bovenzaal Vlaams Huis 
Grote Markt. 

Koksi jde 
BESTUURSLID 

Door de ledengroei kreeg on
ze afdeling recht op een aan
vullend bestuurslid. Tijdens een 
bestuursvergadering, die alleen 
werd bijgewoond door stemge
rechtigde leden van het be
stuur, werd met eenparigheid 
van stemmen hiertoe aangewe
zen : Willy Danihel, die aan
vaard heeft. Wij wensen hem 
een vruchtbare werking toe. 

Kortrijk ( a r r . ) 
ADVIESRAAD 

Zaterdag 2 mei kwam de ad
viesraad bijeen in aanwezig
heid van een afvaardiging van 
het partijbestuur, bestaande uit 
de heren G. Van In, W. Luyten 
en G. de Backer : H Schiltz 
was weerhouden te Brussel voor 
de tv-uitzending « Tienerklan
ken », waaraan ook onze volks
vertegenwoordiger Luc Van-
steenkiste medewerkte. Na het 
administratieve gedeelte van de 
raadsbijeenkomst werd een 
zeer open gesprek gevoerd over 
allerlei punten in verband met 
de gemeenteraadsverkiezingen, 
het programma van de V.U. en 
de kampagne die in een zekere 
pers gevoerd wordt tegen enke
le V.U.-mandatarissen. De in
lichtingen die door de partijaf
vaardiging gegeven werden 
over deze beschuldigingen en 
over de manier waarop de V.U. 
zal reageren droegen de goed
keuring weg van alle aanwezi
gen. 

Het was de wens van allen 
dat dergelijke bi.jeenkomsten 
met een afvaardiging van het 
parti jbestuur méér dan eens 
per jaar zouden doorgaan. 

VLAAMS NAT. ZANGFEEST 
Er zijn nog maar enkele 

plaatsen beschikbaar in de bus 
die op 31 mei naar het Zang
feest reist ! Laatkomers kun
nen nog inschrijven in « 1302 » 
te Kortrijk. Prijs, toegangskaart 
inbegrepen : 165 F. 

M i d d e l k e r k e 
NIEUWE SEKRETARIS 

Door het ontslag van Georges 
Vanblaere uit zijn funktie van 
sekretaris (en die we hiermede 
bijzonder danken voor het ge
presteerde werk) , verzocht het 
bestuur de heer Gaston Van-
denabeele deze funktie waar te 
nemen. Hij heeft aanvaard en 
we heten hem van har te wel
kom in het bestuur. 

O o s t e n d e ( s t a d ) 
AMNESTIE 

Voor een honderdtal aanwezi
gen ging op 30 april het paneel-
gesprek door tussen een kolla-
borateur en een weerstander. 
J ammer genoeg kwam het pa-
neelgesprek van de weerstan
der méér op een verdediging 
van amnestie neer, dan wel op 
een verrechtvaardiging van de 
weerstand. We hopen dit aspekt 
in een-later stadium te behan
delen. 
AFDELINGSBESTUUR 

We wensen er nog de aan
dacht op te vestigen dat kandi
daturen voor het afdelingsbe
stuur dienen binnen te zijn te
gen uiterlijk woensdag 20 mei, 
nl. met de ochtendpost, en dit 
ofwel bij de sekretaris ofwel 
bij de voorzitter. 

Oostende - Veurne > 
Diksmuide 
ARR. RAADSVERGADERING 

Zondag 24 mei vergadert on
ze raad te Diksmuide met o.a. 
bezoek van een delegatie van 
het partijbestuur. We wensen 
langs deze weg de afdelingsbe
sturen er nogmaals op te wij
zen dat voor deze vergadering 
twee belangrijke beslissingen 
dienen gestemd te worden : 
het nieuw VUJO-statuut en te
vens het financieel gedeelte uit 
het dokument van de redaktie-
raad inzake de propaganda. 
Men vergete het niet. 

R o e s e l a r e 
GEMEENTEVERKIEZINGEN 

Op de jongste bestuursverga
dering werd besloten de ge
meenteverkiezingen in te t re 
den met een afzonderlijke V.U.-
lijst. De lijstopstelling zal on
derworpen worden aan he t 

oordeel van de leden op een al
gemene ledenvergadering. 
KOLFORTAGES 

De kolportages hebben suk-
ses. We kunnen nog beter met 
méér mensen. Wie helpt? Neem 
eens kontakt met Gerard Van-
onacker, Bruggesteenweg 104, 
tel. 22670. 

Torhout - Aartrijke 
ZANGFEEST 31 MEI 
Voor inschrijving bij bestuurs

lid Van Gheluwe, Ruddervoor-
destraat 29, Torhout. De reis 
gebeurt per toerauto. Prijs 
(toegangskaart inkluzief) : 135 
of 160 fr, afhankelijk van de 
kaart die verlangd wordt. 

STICHTING 
DR. GERARD DE PAEPE 

De v.z.w. « Stichting dr. Ge
rard de Paep », gevestigd te 
Nieuwkerken-Waas, Meester
straat 161, heeft tot doel « de 
geschiedschrijving over de 
vlaams-nationale strijd in de 
twintigste eeuw te bevorderen 
en de publikatie van dergelijke 
historische studies aan te moe
digen en te steunen. 

De prijs 1970, ten bedrage van 
10.000 fr. kan toegekend worden 
aan een onuitgegeven korte en 
vulgarizerende studie over 
« Brussel en de Vlamingen ». 
(Recente evolutie en huidige 
toestand). Minimum 25 en 
maximum 40 getypte bladzij
den, met gewoon interligne, 
eventueel vermeerderd met sta
tistieken, grafische voorstellin
gen en dergelijke meer. 

Het bekroonde handschrift 
wordt eigendom van de v.z.w. 
«Stichting dr. Gerard de Paep». 

Het zelfs niet part ieel uitge
geven handschrift moet uiter
lijk op 1 juni 1970, in drie 
exemplaren, aangetekend ge
stuurd worden aan de sekreta
ris van de Stichting : M. Cop-
pieters, Meesterstraat 161. 2770 
Nieuwkerken-Waas. 

Op het handschrift mag geen 
auteurs- noch schuilnaanfi wor
den aangebracht. Naam, voor
naam, adres van de auteur die
nen, onder gesloten omslag, bij 
het handschrift gevoegd. 

NAAR DIKSMUIDE 
OP 5 JULI 

De belangstelling voor de 
IJzerbedevaart is groter dan 
ooit. Ongetwijfeld wordt het 
eens te meer, een massale IJ
zerbedevaart, ook dit jaar een 
defilee van de jeugd. De jong
ste jaren val t dit meer en meer 
op. Bepaalde kringen worden 
dan ook meer en meer veront
rust. Zij wachten tevergeefs op 
een aftakeling van de een
dracht en bemerken integen
deel de onverminderde groei 
van de verbroederingsdag van 
alle Vlamingen. 

Er is dus geen sprake van dat 
de grootste jaarlijkse doden-
hulde in de eerstkomende jaren 
zou verzwakken tot een kleine
re groep die heldenhulde zal in 
ere houden. Er zijn nog geen 
tekenen die er op wijzen dat de 
Vlaamse weerstandskracht aan 
het verflauwen is. 

De strijdende Vlamingen zul
len de massa in 1970 doen aan
zwellen zoals nooit tevoren. 
Moest er maar honderd man 
minder zijn dan verleden jaar, 
het zou in alle kranten te lezen 
zijn, het zou als een triomf in 
de Wetstraat uitgekraaid wor
den, en het zou ons duur te 
staan komen. 

Daarom, allen naar Diksmuide 
op 5 juli 1970 ! 

AFDELING GENT V.V.0. 

GESTART 

Na andere grote centra in 
het Vlaamse land stak het 
V.V.O.-Gent nu ook, na een 
korte aanloopperiode definitief 
met haar aktie van wal. Het 
V.V.O.-afdeling Gent, vergadert 
elke 2e en 4e dinsdag van de 
maand in de zaal van het 
V.V.B.-sekretariaat. RecoUette-
lei 25, te Gent. Het sekretariaat 
V.V.O.-Gent is gevestigd: Strop-
s t raat 50, Gent - telefoon : 
09/21.33.11. 

V.Ü.-DIENSTBETOON 
Elke 3e vrijdag der maand 

(dus nu 15 mei a.s.) te 20 uu r 
bij P . Vlieghe, Hofstraat 9 (tel. 
22556) is volksvertegenwoordi
ger Pieter Leys ter uwer be
schikking. 

ZARREN . HOUTHULST 

BESTUUR 

Vrijdag 15 mei vergadert ons 
bestuur, met speciaal op de 
dagorde het probleem van de 
gemeenteraadsverkiezingen. 

Wat er dan uit de bus zal ko
men zal in een later s tadium 
aan de leden worden meege
deeld. 

BRASSCHAAT 
RINGVAART DOOR DE 
NOORDERKEMPEN ? 

In verband met he t miljar-
denprojekt van een omleidings
kanaal voor de duwvaar t om 
de antwerpse haven en alzo 
eenzijdig het Luiker industr ie
bekken te bevoordeligen no
digde de Kontaktklub VL 70 ar-
chitekt De Boeck ui t om de 
verschillende s tandpunten hier
omtrent toe te lichten. 

Deze avond gaat door in de 
bovenzaal van de Gemeente
lijke Jongensschool, Mikse baan 
- hoek Door Verstraetelei , op 
vrijdag 15 mei t e 20.30 uur. 

Toegang vr i j . 

VLAAMS NATIONAAL 
ZANGFEEST 

Aan de deelnemers van he t 
Vlaams Nationaal Zangfeest die 
zich naar Antwerpen zullen be
geven op zondag 31 mei 1970 
wordt door de N.M.B.S. een 
verminder ing toegestaan van 
25 t.h. wanneer er een totale 
afstand van minimum 50 km. 
afgelegd wordt, of wanneer e r *' 
voor deze afstand betaald 
wordt ; van 50 t.h. wanneer e r 
een totale afstand van mini
mum 100 km. afgelegd wordt , 
of wanneer er voor deze af
stand betaald wordt. 

Eventuele toepassing van de 
maximumpri js van 200 fr. (2e 
kl.) of van 3Ó0 fr. (Ie kl.). 

Deze verminderingen zullen 
toegestaan worden bij ve r t rek 
uit de stations in Vlaanderen 
en de brusselse agglomeratie, 
agglomeratie 

TOERISTISCHE RALLY'S 

Brochure nr 119 van de 
Vlaamse Toeristische Biblio-
teek, met bovenstaande titel, is 
van de pers. Niemand minder 
dan de rallyspecialist P ie t 
Christleven. uit Vilvoorde is 
de auteur. 

Dit werk licht de organiza-
tors van en de deelnemers aan 
toeristische autorally's volledig 
in over de verschillende formu
les van zoektochten. Verder 
wordt uitgeweid over de her 
kenningspunten, het wegwij-
zerblad, de goede en de valse 
kontroles enz. 

Losse nummers te koop in al
le V.T.B.-boekhandels, tegen 15 
fr. per exemplaar (17 fr. indien 
over de post moet worden toe
gezonden). Abonnement voor 
twaalf achtereenvolgende num
mers tegen slechts 150 fr.. ver
zendingskosten inbegrepen. 

V.T.B.-PRIJSKAMP 
OVER TOERISME 

Waar de meeste pri jskampen 
een enkeling bekronen, heeft 
de V.T.B, in 1969 een pri jskamp 
voor schoolgaande jeugd in he t 
leven geroepen die een groeps
werk bekroont. De degelijkheid 
van de werken en het entoezi-
asme bij de jeugd was zo groot 
dat ook voor 1970 de pr i jskamp 
werd ingericht. 

De deelnemende scholen wor
den er aan her innerd dat de 
groepswerken vóór 31 mei 1970 
op het hoofdkantoor van de 
V.T.B.. Sint-Jacobsmarkt 45 t e 
Antwerpen moeten aangeko
men zijn. met 'e vermelding 
« Pri jskamp Toerisme ». Het 
groepswerk blijft eigendom van 
de deelnemers. 

Medegedeeld 



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

En wat hij voor 10 jaar schreef^ blijft waar én aktueel... 
« Geen moeiliikheid zal voor mi j ie groot zi in en 
geen inspanning te zwaar ! M'n medewerkers en 
ikzelf staan elk ogenblik paraat om U *t beste van 
*t beste te bieden. Steeds waren onze prijzen de 
laagste . onze prestaties de beste. Zelfs van de 
goedkoopste van onze bouwwerken mogen we met 
fierheid getuigen dat ze degelijk z i jn , modern en 

mooi. 

In elk huis hebben we iets van onszelf geschonken 
en nooit z i jn we afgezakt naar minderwaardig werk 
of seriebouw. We hebben het met ieder van onze 
kliënten heel ernstig en diep gemeend. We heb
ben hen een beetje warmte en oprechte srenesen 
dienstvaardigheid geschonken. We hebben hun 
droom gerespekteerd zonder hun middelen te mis
bruiken ». 

DAT IS HET GEHEIM VAN ONS SUKSES! 
Waarom ? 
Dat heeft te maken met de kwali tei t van onze meer dan 600 arbeiders, met de 1001 mogelijkheden die wi j bieden met een enige 
keuze van voordelige bouwgronden, met de gunstige prijzen met volledige vrijheid bij de keuze van architekt. met de gratis voor 
l icht ingendegoedkopemaar 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 Bankmaatschapplj, voor de Bank van Brussel, voor de Kredietbank, 

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

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

Maatschappij van Goedkope woningen, enz..* 

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

Een kleine greep uit onze grote keuze... 
ï . Prachtig domein met visrijke vijvers, 25 000m' voor slechts 850.000 F 
2. Residentiële vlilapercelen +2000m' van 260.000 F af. 
3 Gloednieuwe luxe-appartementen met Sauna van slechts 606 000 F at 
4. Ultzonderli ike vlilapercelen Brasschaat-Vriesdonk 25m of 12,5m breed 

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

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

ning 6 of lOm breed van slechts 170.000 F af 
7. Hoboken Kloskpleln. 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 Gent: Dampoort prestigewonlngen met 2 siks van slechts 850 000 F af 
10. Leuven: Residentieel park met villapercelen uitzonderli jk natuur

schoon van slechts 260 000 F af. 

U hoeft het niet te geloven... 
Kom onze realisaties bekijken, ondervraag onze kliënten Kom O vergewissen van de see<;t In ons bedrijf, de « spirit » 
manschap ! de beroepsfierheld ! de organisatie ! U vindt er « More Heart ! More brains ! » 

Met vak 

Geen stempel, maar cachet I 
Geen onpersoonlijke seriebouw ! Steeds prlnselljlce eenvoua 1 En telkens opnieuw voorname sti j l Icomfort en degeUjkheid £elt<-
een huurder weet dat te waarderen en betaalt graag wat méér.^ Daarom ook hogere opbrengst en veilige belegging. 

600 ARBEIDERS... 1001 MOGELIJKHEDEN 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN 

ANTWERPEN 
Meir 18 

TeL: (03)31.78.20 Tel 

GENT 
Onderbergen 43 

(09)25.19.23-(09)25.94.69 

GENK 
Winterstagstraat 22 

Tel.T (011)544 42 

LfUVEN 
Brussele«i«tr!i9» 33 
Tel . ' m1^^5a•» ^^ 
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SUCCES KLEDING 
meyers A. DE LANCLESTR. 4-6-8 

N I EL - TEL. : 78.11.44 

H R A 61 500 - P C R. 48.76.82 

met 
1000 meter 

winkelruimte een 
der grootste 

kledingszaken 
in Vlaanderen 

'wees gelukkig 

beste « WIJ » lezer 

u werd 

uitgekozen als 

bevoorrechte koper 

in onze zaak 

en daar gaat u 

veel, 

heel veel, geld 

mee sparen.... 

AARTSFLAAR RESTAURANT BOOM, 

BAAN 1 bis -ANTWERPEN BRUSSEL-

^ ^ ^ ^ ^ 
SPOORWEG 

5choo 

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

WACHTEN OP U 
BI) 

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

EEN KEUZE DIE U 

NERGENS IN 

VLAANDEREN 

VINDT 

St NIKLAAS 
*TEMSE 

En voor u als (Wl))-lezer 
30 % korfing 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 (Wl|)-Iezer bent, dat U 
deze kans geboden wordt, 
toon ze diskreet aan uw ver-
kooer hi j zal direkt voor een 
SUPER S. KAART voor U 
zorgen, zodat U een jaar 
lang van deze gunstvoor-
waarde kunt genieten. 
U bent alle werkdagen wel
kom tussen 9 en 20 uur Za-
terdag's tot 18 uur, zon- en 
feestdagen is onze zaak ge
sloten Maar als u kunt, 
kom in de week het is dan 
veel rustiger en prettiger om 
te kiezen. 

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

MEYERS 
RUIME PARKING 

NIEL 

Koffie, bar, 
ijsbar, 
kunstsalon 

DAMEN HEREN KINDER 
REGEN EN SPORTKLEDING 
IN HET BETERE GENRE 

EIGEN 

IMPORT 

GELIEVE MIJ GRATIS U W KLEUREN
KAT ALOGUS TOE TE STUREN 


