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De politieke k^^ortsmeter begint te stijgen naarmate de gemeenteraadsverkiezingen naderen. In de kranten wordt — via hoofdartikels, kommentaren en vrije tribunes allerhande — door politiekcrs van de kl^urpartijen uiteengezet waarom het eigenlijk ^'^^ ^«a« op 11 oktober, wat
in feite de inzet zal zijn van deze verkiezingen. Of ze nu in de rode,
blauwe of groene politieke stal thuishoren, al deze schrijvelaars schijnen
onderling de overtuiging te delen en te willen prediken, dat er op 11
oktober eigenlijk "^^^ ^° ^^^^ ^^^^ ^^'^^^ ^e gebeuren, behalve dan dat er
enkele honderden verkiezinkjes van uitsluitend lokaal belang — toevallig allemaal samen op hetzelfde ogenblik — moeten gehouden worden.
De heren doen hun uiterste best om er bij de goegemeente in te hameren,
dat er de tweede zondag van oktober in ieder geval geen nationale belangen op het spel staan.
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Vlaams nationaal

Dat is natuurlijk nonsens I De gemeenteraadsverkiezingen
hebben,
naast hun belangrijke plaatselijke betekenis, een zo mogelijk f^^i belangrijker nationale betekenis. Alvast voor wat de agglomeraties en de belangrijkste steden betreft, zal niemand durven tegenspreken dat de uitslag van de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen
er een doorslaggevende nationale betekenis zal hebben. En ook elders is dat zo : 11 oktober'
is over het hele land een nationale politieke krachtmeting die, te midden van het geharrewar over de grondwetsherziening, een uitzonderlijke
betekenis zal hebben.

NIEUWE NILIOENENZWENDEL

Wij gaan tegen de stroom in ! In tegenstelling tot de kjeurpolitiekers,
die de dag van het oordeel in oktober met vrees tegemoet zien, kunnen
wij er niet genoeg nadruk ^P ^^ggen dat de
gemeenteraadsverkiezingen
altijd en vooral ditmaal een grote nationale betekenis hebben. De Volksunie heeft niet voor niets haar jongste k^ngres — aanloop voor de verkiezingsstrijd — in het teken gesteld van « leefbare gemeenten in een
federaal Vlaander'en ».

DIEFSTAL IN
WAALS BEDRIJF
We zitten midden in de financiële schandalen in België. De regering en de
parastatale instellingen
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Dit standpunt wordt door iedereen in de partij aanvaard ; het k^^mt
er echter ook ^P '^'^^' ^^ konsekti'enties ervan te aanvaarden. Bij een politieke krachtmeting die een grote nationale betekenis heeft, mag er geen
plaats zijn voor dorpspolitieke vitterijen, onvruchtbaar amateurisme en
zoeken naar persoonlijke baat of sukses. Iedereen onder ons herinnere
zich de golf van geestdriftige toejuichingen waarop de jongste k'^ngresrede van Maurits Coppieters werd onthaald : het hooggestemd idealisme,
de trouwe plichtsbetrachting, de onzelfzuchtige inzet die hij bepleitte
dienen de grondslagen te blijven voor het politieke werk van de koenende weken.
Daaraan moet gedacht en gehouden worden, in deze w^k^n van samenstelling der lijsten en van inzet der kampanje.

fnuiken.

We hebben het over de door « Le Soir » dinsdag jl. onthulde schandaal van
'het nieuwe bedrijf van sintetische vezels, de Société Anonyme
overheids\rediet

van 2^0 (tweehonderdveertig)

om een fabriek ^P ^^ richten te Hautrage in
Aanvankelijk was er een kredietaanvraag gedaan bij de Nationale Investerings Maatschappij ; de N.I.M. ging er
niet op in. Er moet dus een vuiltje aan
de lucht geweest zijn. We hopen dat de
regering zal gedwongen worden uit te
leggen, waarom nadien het dossier is
overgemaakt aan de N.M.K.N. en waarom het afwijzend advies veranderd is
in een toestemming.
De gewone man in dit land heeft het
recht te weten waarom de Nationale
Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid plotseling tientallen miljoenen
ter beschikking is beginnen stellen van
de maatschappij S.E.F.I. : een onderneming die beslist niet veel last gehad
heeft van kontrole door de N.M.K.N.,
want het heeft tot 1970 geduurd alvorens
de grootmoedige maar dwaze parastatale
geldschieters gezien hebben dat de eerste faze van de bouw van de fabriek niet
opschoot.
Als de N.M.K.N. dit eindelijk bemerkte, ging ze op zoek naar de beheerders
van S.E.F.I. die onvindbaar waren. U
leest juist: de beheerders van een maatschappij, die tientallen miljoenen bij de
overheid ontleend hadden in gunst-voorwaarden, werden zo losjes door de

miljoen fran\

S.E.F.I., die een
gekregen

had

Henegouwen.

N.M.K.N. gevolgd dat ze van 1968 tot
1970 ongestoord hun knoeierijen konden
voortzetten.
We nemen aan dat de N.M.K.N.-mannen dan in paniek geraakt zijn. Ze zijn
op zoek gegaan en konstateerden dat de
verdwenen beheerders 90 miljoen frank
zo maar verduisterd hadden. Het parket
van Brussel werd er bij gehaald en zo
kwam de hele zaak in de krant.
Dat is dan het zoveelste honderden
miljoenen omvattende overheidskrediet
dat op een vaudevilleske manier door
deuren en vensters werd gegooid.
Een paar dagen geleden werden honderd miljoen frank ten geschenke gegeven aan een paar brusselse grond- en
bouwspekulanten. Tans blijkt de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de
Nijverheid tientallen miljoenen cadeau
te geven aan vage zakenbrouwers die
eerst geen kredieten kregen, daarna een
peulschilletje van 240 miljoen mochten
oogsten en ten slotte met 90 miljoen aan
de haal gingen.
Het is tijd dat de augiasstallen van de
parastatale instellingen en van de regering Eyskens uitgemest worden.
Het is tijd dat de brusselse schuiloorden van de haute finance, van de zakenbrouwers, het is tijd dat het gangster-

wereldje van de oplichters en de plunderaars van ons aller schatkist worden uitgerookt.
Om die operatie uit te voeren moeten
we niet rekenen op de regering en evenmin op de financiële genieën van de

N.M.K.N. We moeien zeil de grote kufs
houden in dit kapitalistisch bourgeois»
wereldje, waarin de oplichters het blijk*
baar voor het zeggen hebben en waartegen de regering van socialisten en
kristendemokraten niet opgewassen is.
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ANDERE MIDDELEN
De leiding van de Vlaamse
Beweging heeft twee zware nederlagen niet kunnen verhinderen : de eerste was die van
Hertoginnedal en nu werden
antivlaamse en antidemokratische maatregelen goedgekeurd
door Vlaamse kleurpolitikasters
die daardoor, zonder schaamte
Frans van Cauwelaert en zijn
ideologie, posthuum vermoord
hebben.
De antivlaamse grondwetsherziening is tijdelijk uitgeschakeld ; doch er bestaat nog steeds
gevaar dat zij goedgekeurd
wordt o.a. door de drieledige
regering.
De leiding van de Vlaamse
Beweging beschikt nu over enkele maanden tijd om maatregelen te treffen tegen de verschillende mogelijkheden die
zich kunnen voordoen.
Indien het tot een drieledige
regering komt dan zullen moties, perskonferenties en betogingen niet volstaan doch dan
zijn andere middelen nodig.
Buiten het Parlement moeten
dan afdoende drukkingsmiddelen aangewend om de Vlaamse
Beweging kracht bij te zetten
want recht zonder macht wordt
niet geteld en brave Hendrikken worden niet aanhoord.
H.B., Antwerpen

L'AIR LIQUIDE ENZ.
Tijdens de vakantie een wandeling gemaakt langs de Dender tussen Teralfene en Ninove. Een stuk gelijk met de
Dender ligt de op vele plaatsen
met oranje aangeduide pijpleiding met vloeibare lucht. Een
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ALLE GLAZEN
ALLE MONTUREN
Voor kzerl vin dit tlad . 10 Vt korting

heel stuk weg heeft men boven
de leiding paaltjes gezet met
franstalige aanduidingen van
« Tair liquide » enzovoort. Men
waant zich op franstalig grondgebied, daar waar de grens tussen Oost-Vlaanderen en Brabant loopt. De heren die verantwoordelijk zijn voor dat
« spul » — waar ze ons tussen
haakjes zo weinig over vertellen — waarvoor het dient, of
het gevaarlijk is, wie het nodig
heeft — zouden om de bewoners te zeggen wat « het » is
ook best de taal van die bewoners gebruiken. Of is het Nederlands misschien geen taal
om een technische uitleg te geven ? Het is anders nog al eens
voorgevallen dat men onze taal
niet goed genoeg vond om er
serieuze dingen mee te vertellen...
M.V.N., Teralfene.

GEEN WOORDEN MAAR
DADEN
Dit schrijft M.C. uit Tessenderlo betreffende de subjektieve informatie die wij via de
traditionele pers te slikken
krijgen. Ik kan alleen maar toejuichen wat M.C. in dit verband
voorstelt.
Ik meen dat F.W. uit Boechout niet de enige is die bij de
B.R.T. uitzendingen zou wensen
betreffende parlementaire zittingen, zeket- wanneer het gaat
over zo'n belangrijke zaken als
een grondwetsherziening, dit
naar het voorbeeld van Nederland en Duitsland. Naar verluidt zouden dergelijke uitzendingen op het veto stoten van
opa's Struye en van Acker.
Wanneer dit het geval is moet
de vraag gesteld worden of
deze mummies ons land regeren
of de beide Kamers (212 volksvertegenwoordigers en 106 senatoren). Het is eveneens bedroevend dat de politiek geïnteresseerden
hun
toevlucht
moeten nemen tot uitzendingen
als « Face a la Presse » terwijl
onze eigen B.R.T. zijn tijd verknoeit met Knokke en ander
geleuter.
Praktisch al onze lezers lezen
de rubriek « Wij en Gij ». Ik
stel mij dan toch de vraag of
onze vertegenwoordigers notie
nemen van de wensen en bezwaren die de lezers langs deze
rubriek kenbaar maken. Deze
rubriek mag toch niet slechts
« een jeruzalemse klaagmuur »
zijn zonder verder rezultaat,
het is toch veeleer de polslag
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van de V.U.-mensen die de bazis zou moeten vormen voor
onze gekozenen om vele goede
voorstellen in konkrete vormen
te gieten en zo mogelijk te realizeren.
W. P., Kessel-Lo

TV-TREFPUNT
Wat bij ons 'n geweldige indruk nagelaten heeft is dit : dat
er in België maar één doorslechte, kontesterende partij
bestaat, nl. « De Volksunie »,
die steeds onophoudelijk in het
offensief leeft. Eerste trefpunt:
betreft de gezamenlijke joernalistieke aanval op mr Schiltz.
De B.S.P. sloeg een belachelijk
kinderlijk figuur. « Het Belang van Limburg » meende de
hoge toon aan te slaan, maar
had zich beter op dat moment
«Het Belang van de Voer»
(limburgs grondgebied) genoemd. Ze liet echter de Voerbewoners aan hun armzalig lot
over.
We moeten de hr Schiltz bewonderen met welke vastbeslotenheid en kordaatheid hij voor
het recht der Vlamingen uitkwam en steeds maar hamerde
op de rechtvaardigheid, die zeker ten dienste van de Vlamingen, eisende partij, dient toegepast ! We danken dan mr
Schiltz voor zijn geweldig plei-

dooi, om ook de wetten !n
't Brusselse te zien toepassen.
Komt men echter voor de Vlamingen uit, dan wordt men als
inciviek beschouwd ! Dit is de
dank, die uitgaat van de Vlaamse C.V.P., die steeds moet knielen en buigen voor de 15 P.S.Cleden.
2e Trefpunt : hardnekkig
moest dhr Jorissen van zich afbijten tegen de eensgezinde
aanval van de parlementariërs
der contrapartijen. De Volksunie verdedigde zich zó sterk,
dat de kwade bui in mr Tindemans zeer duidelijk zichtbaar
werd. Hij dacht misschien aan
z'n fameus manifest, waarin hij
verklaarde dat de wetten van
1963 in Brussel nooit toegepast
werden. Waarom dienen die
wetten dan ? Waarom dient
de grondwetsherziening ? Van
Elslande, als een opgejaagd
dier, gaf meer een onnozel antwoord, en het geharrewar werd
zo indrukwekkend, dat dhr Jorissen het onnodig achtte door
gebaren zich nog verder in te
spannen.
Wie
't
hardst
schreeuwt heeft ongelijk, dit
was er een staaltje van. Mr van
Elslande dacht teveel aan Hertoginnedal, waar hij als vlaams
C.V.P.-er de zes randgemeenten bij vlaams Brabant vergat
in te schakelen.
J.S., Mol.

GRONDWETSHERZIENING

dacht aan de grondwetsherziening niet verloren gaan. Jammer dat er geen P.V.V.-ministers zijn, dan kon daar alles
uitdraaien op de Pest voor
Vlaanderen !
J.S., Mol,

De redaktie draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud der gepubliceerde lezersbrieven. Ze behoudt zich het
recht van keuze en inkorting
voor. Over de
lezersbrieven
wordt geen briefwisseling gevoerd.
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'icmantiic/ie
De grondwetsherziening is
een vuil zaakje voor de Vlamingen.
Is het misschien daarom, dat
er'
verscheidene
ministers
(waaronder Eyskens) hun vakantie aan onze vlaamse kust
doorbrengen ? Door de rioleringen, die op verscheidene plaatsen in de zee uitmonden, zouden er onwelriekende, vuile
geuren aanwezig zijn en zou
aldus ten gepaste tijde 't ge- ^
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MAANDAG GESLOTEM

van de redaktie
Brussel, 20 augustus 1^:70. .
B e t r . : beperkt formaat e»a.
De yakantietijd kruipt nu haar l a a t s t e week i n .
Reeds voor het einde van de augustusmaand zal
iedereen veer thuis zijn en maken de'kinderen
zich klaar voor de school na een naar we hopen
voor a l l e n heerlijk verlof (zelfs bij de s t a d s mussen). Meteen loopt ook de - korte - reeks u i t gaven van ons blad op l6 bladzijden bijna ten e i n de. Begin september verschijnt het blad weer op
zijn v o l l e , vertrouwde omvang van 24- bladzijden
en zijn we dus weer kompleet, dames- en t v - p a g i - '
n a ' s inbegrepen.
In afwachting dat de bouw van de nieuwe r o t a t i e pers begint - vat nu spoedig zal gebeuren en enkele maanden in beslag zal nemen - verschijnt "WIJ"
dus op het gewoon formaat en gelden vooralsnog
geen nieuwe k r i t e r i a .
Wel dringt uw redaktie nog eens aan op een s t i p t e r e toepassing van een z e s t a l maanden geleden
door de partijraad van de Volksunie genomen b e s l i s s i n g nopens de "bewegingsWIJzer". Op deze
partijraad werd inderdaad besloten dat van 1 mei
1970 af het afdelingsnieuvs, bestemd voor "WIJ"
alleen via een arrondissementele verantwoordelijke mocht ingestuurd worden. Het heeft een t i j d geduurd vooraleer deze nieuwe regeling ingang vond»
Vandaag volgt het merendeel der afdelingen deze
"procedure", hoewel we nog zeer vaak rechtstreeks
ingezonden afdelingsnieuws binnen krijgen. Kogen
we daarom aandringen b i j de "vergeetachtigen" zich
van vandélag af s t i p t aan de nieuwe regeling t e
honden. Dat voorkomt t e l e u r s t e l l i n g b i j hen en
een zekere s p i j t bij ons* U/u
,

&
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Beslissende tijd voor de mijnen

rijden
in de
mist
(aco) De nederlandse N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Limburgsche
Steenkolenmijnen genaamd Oranje Nassau heeft zopas haar bedrijfsrezultaat
over 1969 bekend gemaakt. De winst bedroeg, evenals het jaar voordien, 5,1 miljoen gulden.
Toch blijkt uit de maatschappelijke
bescheiden van Oranje-Nassau dat het
sluitingsprogramma niet gewijzigd werd
door deze winstcijfers. Het sluiten van
mijnen zal in de E.E.G. voortgezet worden. Ook Nederland doet eraan mee. en
van de kolenontginning van Oranje Nassauu zal in 1974-75 niets meer overblijven.
We behoren tot degenen die ons niet
kunnen ontdoen van een flinke dozis
argwaan jegens het universele sluitingsprogramma van de E.E.G. Het zou niet
de eerste maal zijn dat de technokraten
de bal totaal misslaan met hun prognozes. In haar eerste periode heeft de
E G.K.S. vanuit Luxemburg de noodklok
geluid omdat er kolen te weinig zouden
geweest zijn : de kolenproduktie moest
goedschiks kwaadschiks verhoogd worden...
Daarna kwam de kentering, en sedert
jaren beweegt de europese kolenpolitiek
zich hardnekkig in de tegenovergestelde
richting. Zelfs mijnen met een behoorlijk rendement zullen gesloten worden.
Geve God dat de euro-technokraten over
enkele maanden of jaren niet andermaal
het roer omgooien.
We zouden ons veiliger voelen indien
de analizes van het kolenvraagstuk
meer bewijskracht hadden, en indien de
overheid zelf zeker van haar stuk was.
Dat is echter niet het geval.
Voor ons ligt een nieuw dokument Van
het belgisch Direktorium voor de Kolennijverheid — het technokratische centrum dat tijdens de grote limburgse
mijnstaking zo ergerlijk zijn bevoegdheid is te buiten gegaan, en dat zich met
een weergaloze hoogmoed heeft afgesloten voor de sociale werkelijkheid, terwijl het tevens knechten-diensten verrichtte voor een paar politieke partijen
en een paar vakbonden.
In het nieuwe dokument van het Direktorium voor de Kolennijverheid
wordt zogezegd de globale toestand van
de belgische steenkolenondernemingen

GEEN KIEKEBORSTEN MEER...
Het is een hele tijd stil geweest
rond « la grande muette », ons onvolprezen
verdedigingsapparaat,
afgezien van de regelmatig terugkerende kritiek op de benoemingspolitiek van de opeenvolgende
kleurpartijenregeringen
wat betreft het hoger legerkader
(zie ook het zopas ingediende
wetsvoorstel
Jorissen-Bouwens).
Daar zijn wij Vlamingen immers
nog niet eens aan de pariteit toe,
verre van zelfs.
Het verschilt zelfs eigenlijk
nog niet zoveel van de verhoudingen, toen Wim Jorissen tijdens
een der allereerste V.U.-uitzendingen voor de tv met een breed gebaar naar een bord wees en op de
vraag « hoeveel vlaamse generaals ? » na een pauze zei : nul
komma nul. De weigering van Segers en konsoorten om taalkaders
in het leger in te stellen (de enig
deugdelijke formule om tot taafevenwicht ook in het hoger legerkader in een unitaire staat te komen) is al even oud als hun kruiperige bereidwilligheid tegenover
de prioriteitseisen van de frankofone legerkaste, waarbij de namen
Vivario en Weber als simbolen
kunnen fungeren.
In deze komkommertijd heeft
Segers dan maar met een hervorming uitgepakt die door de regeringspers als « groot nieuws »
wordt aangediend. Het betreft
niet de soldijverhoging, die met
een totaal van 900 fr. per maand
zeker nog niet een aanloop naar
een wedde kan genoemd worden.
Het gaat ook niet over de na eindeloze palabers toegekende jaarlijkse bijslag aan beroepsmilitairen. Het gaat om nieuwe rekruteringskriteria.

per 31 december 1969 gegeven. Als men
echter de teksten onderzoekt die aan de
die zogeheten globale staat voorafgaan,
wordt men dadelijk gewaar dat de opstellers van het dokument zoveel restrikties maken over de draagkracht van de
in één staat samengebrachte balanscijfers, dat men er geen stap verder mee
komt.
In het dokument zijn een aantal saldi
van de aktiva en van de passiva samengebracht van 19 steenkolenvennootschappen. Maar een gekonsolideerde balans is
het niet geworden. Een onderscheid per
zone of gebied werd niet gemaakt. De 19
vennootschappen exploiteerden niet allemaal heel het jaar door.
De vorige globale staat, eindigend op
31 december 1968 (de eerste die het
Direktorium uitgaf) had betrekking op
21 ondernemingen.
Dat zijn allemaal faktoren die verhinderen dat het nieuwe dokument doelmatig kan aangewend worden bij het
opzoeken van oplossingen voor het
belgische mijnwezen.
In 1969 verleende de staat toelagen
aan het belgisch mijnwezen ten bedrage
van 4,4 miljard fr. De winstsaldi op verschillende balansen bedroegen samen
473 miljoen fr., en de verliessaldi op andere balansen 283 miljoen. We geven
die cijfers alleen maar ten dokumentairen titel, niet als bruikbaar uitgangspunt voor een debat.

De nood aan bruikbare dokumenten
over de toestand van het mijnwezen is
misschien nog nooit zo groot geweest als
tans, nu de europese kolenpolitiek zich
wellicht op het allerlaatste, beslissende
« point of no return » bevindt.
• Onvoldoende samenwerking

achtergrond
van een
dokument
(aco) Niet alleen de komkommertijd
en de op de krantenredakties heersende kopijnood kunnen er de oorzaak van
zijn dat deze week een aantal belgische
dagbladen hebben uitgepakt met een
dokument over de amerikaanse investeringen in Europa, dokument waarop
kommentaren werden uitgebracht die
de V.S.A. meestal niet gunstig gezind
waren.

Dezer dagen is met veel luister opnieuw het « Festival van Vlaanderen » ingezet
een geheurtens met stijgende internationale weerklank.

In deze hervorming wordt de
klemtoon verlegd naar een strettgere medische selektie ten nadele
van de sociale kriteria. Deze
strengere medische selektie zal
immers een daling van het aantal
dienstpliclitigen tot gevolg hebben, zodat bli.ikbaar in hoofde van
minister Segers de in de eerste
ti.id ontstane tekorten op wat men
zo mooi « het legerkontingent »
noemt moeten vermeden worden

de rekruut in kwestie aan de nieuwe fizische eisen voldoet. Indien
het al de bedoeling van minister
Segers zou zi.ln, stilaan zijn afscheid van de politiek voor te bereiden, dan is dat maar een zonderling afscheidsgeschenk aan de
kristeii.ike (en doorgaans ook grote) gezinnen, die overigens door
de schuld van de regering waartoe Segers behoort ook op andere
terreinen (financiële o.a.) tot het

beroepsHALVE
bekeken
door het afschaften van bepaalde
tot nog toe geldende sociale kriteria. In haar geestdrift voor sommige
onbetwistbaar
pozitieve
kanten van de hervorming (waaraan ook sociale aspekten vastzitten) laat de regeringspers na, op
de afzwakking der sociale kritefia
te wijzen.
Wie de sindikalistische bazis
van Segers' carrière kent, zal
nochtans ogen zetten wanneer hij
leest « dat voortaan het aantal oproepingen zal verminderd worden
op grond van kriteria die meer
met de dienstplichtige zelf te maken hebben dan met het gezin
waaruit hij stamt ». Dat wil met
andere woorden zeggen dat voortaan minder met familiale en sociale omstandigheden zal rekening gehouden worden wanneer

beoefenen van de deugd van het
geduld werden aangespoord. Zal
men van Segers straks moeten
zeggen : na als Vlaming aan het
hoofd
van
Landsverdediging
zwaar in gebreke te zijn gebleven, verloochende hij eveneens
als minister zijn « kristelijk arbeidersverleden ? »,
De pil moet dan verguld worden met schikkingen als de volgende : in de eerste faze van de
hervorming zal men een geleidelijke afschaffing van de' voorlopige afkeuringen nastreven. Daar;
mee zullen de betrokkenen vrij
vlug weten, welk lot hun beschoren is. Er zal dus blijkbaar gestreefd worden naar een leger
met minder kiekeborsten, om een
gevleugeld woord van « bloemlezer » Lefèvre aan te halen. Ook de

Momenteel lijkt de kritische zin Jegens de amerikaanse ekonomische politiek speciaal aangescherpt. En sommige milieus werken dit, min of meer verdoken, in de hand.
Eerst en vooral dient opgemerkt dat
de voorstelling van zaken in de meeste
kranten misleidend was. De lezers hadden biina steeds de indruk dat er een
ambtelijk dokument van de E_E.G.«
Kommissie verschenen was. waarin de
V.S.A. en sommige amerikaanse firma's
met name (bv. General Motors) werden afgekeurd omdat ze eenzijdig op da
europese kanitaalmarkten zelf de investeringen zochten voor hun nieuwe bedrijven in Europa.
In werkelijkheid is er geen doku«
ment van de Kommissie in omloop gebracht De kranten verspreiden de tekst
van een studie die de E.E.G.-Kommissie, naast vele andere studies, had opgedragen aan enkele experten.
Naar het schijnt is het een vroegere
medewerker van van den Boeynants
die ervoor gezorgd heeft, dat de belgische pers een werkdokument van interne aard in handen heeft gekregen,
waarop dan uitvoerige kommentaar uitgebracht werd in bovenvermelde _zin.
Verrassend is, dat dit anti-amerikaandokumentenlek voorkwam enkele dagen nadat een kommissie van de E.E.G.,
het Financieel Komitee, te Parijs eveneens een ontleding met anti-amerikaanse inslag had laten verschijnen.
De leden van het «Financieel Komïtee» betoogden dat de schuld van de
stijging der rentevoeten in de westerse
wereld bü de V.S.A. lag. Nadat het
amerikaans bedrijfsleven, wegens de
restriktieve financiële politiek _ van
Washington, de vereiste investeringen
niet meer kon vinden in Amerika, i3
het de euronese kapitaalmarkt gaan afschuimen. En zo is de rentevoet in Europa de hoogte ingegaan.
We hebben ons over de grond van de
zaak herhaaldelijk uitgesproken in de
voorbije maanden. Het is een feit dat de
ekonomische en financiële politiek van
de V.S.A. enerzijds, en van de westeuroüese landen en van de E.E.G. anderzijds, niet gelijklopend is. Om internationale financiële vraagstukken zoals
de duurte van het geld op te lossen, is
de koördi natie van de westerse politiek
nog altijd onvoldoende. Er zijn zelfs
ogenblikken dat de verwijdering groter
schijnt te worden. Zulk ogenblik beleven we tans.
Dat is de kern van de zaak. De rest
zijn de min of meer zwaarwichtige kuiperijen en kuiperijtjes van allerlei politici, ambtenaren, kabinets-attachés,
deskundigen en advizeurs allerhande J
heel die speciale wereld van technokraten en van intellektuelen met wetenschappelijk of politieke ambities.
Het organigram van de parlementaire
demokratieën is tamelijk eenvoudig als
men het beperkt tot de wetgevende, de
uitvoerende en de rechterlijke macht.
Maar de werkelijke machtsuitoefening
speelt zich af in een veel ingewikkelder
spinneweb van pressure-groepen en
camarilla's allerhande.

uitschakeling van de intellektueel
minder begaafden zal nagestreefd
worden.
Grosso modo bekeken was er
een hervorming nodig, omdat volgens de huidige medisclie kriteria
jongelui werden ingelijfd die helemaal niet voor een steeds meer
vertechnizeerde legerdienst geschikt waren en omdat er in te
veel gevallen te lang een beslissing uitbleef. IVIaar de verlegging
der aksenten waardoor de sociale
en familiale kriteria in de verdrukking dreigen te komen kan
men weinig' gelukkig noemen.
PARITEIT
Wordt de pariteit aan de leger
top niet bereikt, aan de « bazis »
is dat in sommige opzichten wél
zo. Uit het antwoord van Segers
op een parlementaire vraag blijkt
toch dat in bepaalde kategorieën
van dienstplichtigen bijna evenveel en soms meer franstaligen
als nederlandstaligen « de gunst
verkrijgen hun dienstplicht in
België te mogen uitoefenen » Er
werd al vaak gezegd dal de
Vlaamse eenheden bij voorkeur
diep in West-Duitsland gelegerd
worden terwijl de franstaligen
dichter bij de grens of in eigen
land hun dienstplicht vervullen
De tabel die minister Segers in
zijn antwoord verstrek* bevestigt deze bewering Het totale
percentage van de nederlandstalige rekruten die in eigen land
hun dienstplicht mogen vervuilen
daalde zelfs de jongste drie jaai
terwijl het cijfer der franstaligen
steeg zodat dit laar met resp 43.8
t.h. en 41,27 t.h. praktisch de pariteit is bereikt, nota bene op een
hoger aantal vlaamse dienstnl'ohtigen dan franstalige .

wu
DE ECHTE...

E B.S.P.

I Senator Elaut vestigde de
aandacht van de minister van
Franse Kuituur op een incident
tijdens de tv-uitzending « Ie
frgncophonissime » van de
R.T.B, op dinsdag 23 juni. Op
een bepaald ogenblik werd aan
•de afgevaardigde van Monaco
die aan het tv-spel deelnam,
de vraag gesteld, iemand te noemen in Belgiè « die geen Frans
spreekt » Hij antwoordde « un
ane » (een ezel). De spelleider,
«lie aan dit antwoord geen punten toekende, « verbeterde »
het met « un Flamand »...
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...EZEL
Senator Elaut vindt het wel
normaal dat er ko-produkties
voor de franssprekende gemeenschap verwezenlijkt worden,
doch acht het terecht onaanvaardbaar dat ze aangewend
WQjrden om de Vlamingen te
beledigen Hij vroeg de minister, ot er geen maatregelen dienen genomen om dergelijke beschamende incidenten te vermijden en of er geen verontschuldigingen kunnen geèist
worden tegenover de taalgemeenschap in België, waarvan
zeer veel leden overigens uitstekend Frans kennen.
De minister « kon » slechts
antwoorden dat hij inlichtingen
zou inwinnen. Wie intussen de
echte ezel in dit incident is,
hoeven wij u zeker niet te
vertellen...

fe^'^'r» 1,
HV.

Partijvoorzitter Houben in
een vraaggesprek met « De
Standaard » « Vlamingen en
franstaligen zijn bij ons (bij de
CV.P., n.v.d.r.) heelwat minder
verdeeld dan sommigen beweren en hopen. Gezamenlijk blijven wij samenwerken om de
uitdaging van de eigentijdse
moeilijkheden op te vangen ».
Inderdaad, de loze dreigemen
ten van de F SC. en de al even
• loze krachtpatserijen van de
C.V.P. in verband met de even
tuele hervatting van de grond
wetsherziening kunnen niet
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15 augustus aan de kust : de laatste dagen van een (niet zo zonnige)

verbergen, dat de heren het in
grond roerend eens zijn en dat
met name de C.V.P. méér voelt
voor het voortzetten van de
vrijage met de P.S C. dan voor
een ernstig gesprek en overleg
onder vlaamse politici.
« SCHIJNHERVORMERS »

ONTHOUDEN
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Onder deze titel schreef Karel De Witte in « Gazet van
Antwerpen» een artikel — dat
trouwens de woede van Jos van
Eynde opwekte — waarin nog
eens een lans wordt gebroken
voor overleg tussen de vlaamse
politici van de grondwetshervorming.
Stuk voor stuk ontmaskert
De Witte de dooddoeners, waarmee de kleurpolitiekers een gesprek met de Volksunie afwimpelen De V.U. saboteerde de
grondwetsherziening ? Maar de
Waalse P.LP deed dat ook en
wordt toch achternagelopen
door de regeringspartijen. De

V.U. vertegenwoordigt «slechts»
20 t.h. van de vlaamse kiezers.
Dat is alvast méér dan de
P.V.V., die haar voornaamste
wensen — onder meer in verband met de « bijzondere meerderheden » — echter zag ingewilligd door de regeringspartijen.
In dit artikel wordt nog eens,
van onverdachte zijde, gewezen
op de noodzaak van vlaams
overleg en op de verantwoordelijkheid van hen die het weigeren : de kleurpartijen !

VLAAMSE FRONT
Het Koördinatiekomitee voor
Vlaamse Socio-Kulturele Manifestaties Brussel en Omgeving
heeft in een open brief aan de
Vlaamse parlementsleden en de
partijverantwoordelijken
te
Brussel erop gewezen, dat het
vormen van een vlaams front
bij de gemeenteraadsverkiezingen noodzakelijk is. Het Koördinatiekomitee heeft tevens gewaarschuwd tegen de zogenaamde
tweetalige
lijsten,
waarop Vlamingen vlaamse belangen beweren te zullen steunen. Daarmee zullen wel de
U.T B.-lijsten van van den
Boeynants bedoeld zijn.
Hoe is het trouwens in godsnaam mogelijk dat de C.V.P.
met de U.T.B scheep gaat ? Te
Schaarbeek wordt de vlaamsgezinde kandidaat Paul De Kerpe!
van de U.T B-lijst geweerd.
Trouwens • wat zou deze man
in dat gezelschap gaan zoeken '
De waarheid is dat een
Vlaams Front te Brussel gekelderd werd — onder meer door
het monsterverbond C.V.P.U T B — vooraleer het tot
stand kon komen.
Iedereen trekke daaruit zijn
verantwoordelijkheid 1

WEMMEL...

Deze oude postbus is nog altijd in dienst, te Chimav namelijk.
We 'uUen eens proberen, onze brieven ctaai te gaan po'.rci, Want
de « oude » post marsjeerde beter dan die van Anseele..,

Te Wemmei werd een akkoord bereikt tussen vertegen
woordigers van alle politieke
en filozofische strekkingen met
het oog op de samenstelling
van een eenheidslijst voor 11
oktober. Het «vlaams front» is
in deze gemeente een feit geworden.
Verstandige frankofonen, die
een juist inzicht hebben in de
rechten en de plichten van hun

vakantie...

groep in een vlaamse randgemeente, verlenen hun medewerking aan het initiatief.
Het wemmels eenheidsfront
is tot stand gekomen ondermeer dank zij de pozitieve samenwerking van de V.U.-afdeling; twee
V.U.-kandidaten
staan, naast C.V.P.-ers en blauwe of rode leeuwen, op de lijst.
De aanwezigheid van enkele
sterke, maar totaal onafhankelijke
persoonlijkheden
met
bindingen naar de traditionele
partijen, is niet vreemd aan
het tot stand komen van dit
eenheidsfront. Meteen is bewezen dat waar een vlaamse wil
is, er ook een vlaamse weg is.
Het zal stellig niet ean de"
V.U. liggen, indien Wemmei
een alleenstaand geval blijft!

...IN DE BRANDING
Wemmei wordt tans bestuurd door Mundeleer-liberalen en Simonet-socialisten, onder de fameuze liberale burgemeester Geurts
Het nieuws van de wemmelse eenheidslijst is in het kamp
van burgemeester Geurts ingeslagen als een bom. De kans is
immers zéér groot, dat het potentaatje Geurts de volgende
zes jaar het bestuur van Wemmei zal mogen volgen vanuit
een opoozitiezetel .
De lijst heet «Wemmelse
Eendracht» en ze kan gesteund
worden op prk 101 05 van Kredietbank te Wemmei, voor rekening 3362/13/11680

Er schijnt de jongste tijd
tussen
de
B.S.P.-kranten
« Volksgazet » en « Vooruit »
een wedstrijd aan de gang
te zijn voor de titel van « de
beste knecht der Walen ».
• Dank zij Jos van Eynde zag
het er naar uit, dat « Volksgazet » deze titel onbedreigd
in de vracht zou slepen : de
ondervoorzitter
van
de
B.S.P. is inderaad niet makkelijk te kloppen wanneer
het er om gaat, platte broodjes te bakken voor de lieve
Waalse partij- en landgenoten.
« Vooruit » heeft de jongste dagen echter een flinke
gooi naar de eindzege gedaan. Het gents blad, dat
dank zij z'n
voortreffelijke
redaktionele
en
politieke
eigenschappen nog slechts
de schaduw van de schim
is van wat het ooit was,
heeft het nodig geoordeeld
om minister Vlerick eens
duchtig op de tenen te trappen. Stel u voor, die onbeschaamde Vlerick durft het
aan om de verdeling van de
kredieten
voor
streekontwikkeling te eisen op bazis
van de bevolkingscijfers.
« Vooruit » vindt dat
schandalig. « Vooruit » wil
bestendigd zien, dat de Walen het leeuwenaandeel krijgen. « Vooruit » wenst te
eeuwigen dage de voortzetting van de politiek MajorSpinoy, politiek die er in bestond « vlaamse bedrijven
naar Wallonië over te hevelen, om de Walen het droeve
lot te besparen dat de Vlamingen hebben gekend »,
zoals Major destijds eens
cinisch heeft bekend.
Op het ogenblik dat in
Wallonië het ene miljoenenschandaal na het andere aan
het licht komt in verband
met
kredietverleningen,
steun aan zwendelbedrijven
en grove oplichterij, vindt
de
gent se
socialistische
krant het noodzakelijk om
een pleidooi te houden tégen
een rechtvaardige verdeling
van de centen en vóór de
verdere bevoordeliging van
Wallonië.
De vlaamse arbeiden, kunnen « Vooruit » — en ook
« Volksgazet » — al lang
geen barst meer schelen. De
woordvoerders
van
het
« vlaams » socialisme besteden hun (gelukkig niet al te
ruime) talenten hoofdzakelijk aan eindeloze pleidooien
voor het voortzetten van het
financieel
éénrichtingsverkeer naar Wallonië.

OPROEP
Op zonüag 6 september a.s. heeft er in het kanton Bree
een tussentijdse verkiezing plaats voor een zetel m de
limhurgse provincieraad, vrijgekomen door het (gedwongen) ontslag van een C.V.P.-er.
De Volksunie-aidelingen van het kanton Bree hebben
na afspraak met het arrondissementeel bestuur van Tongeren-Maaseik, besloten aan deze verkiezing deel te ne
men.
Deze heslissinq werd genomen om aan C.V.P. en B.S.P
te laten voelen hoe de Lim,burgers oordelen over de uithongering van de kempense mijnwerkers in de eerstt
maanden van 1970 , om aan te tonen, wat men in de Kern
pen denkt over de grendelgrondwet van de regering
Eyskens : om, «r op te wijzen dat de splitsing van her
kieskanton Bree-Peer. die indertijd werd doorgevoerd
een anti-demokratische beslissing was, waardoor de C.V.P
de Volksunie minstens één zetel in 1965 heeft ontfutseld
Teneinde deze kiesstrijd zo goed mogelijk te kunner
voeren, vragen de Volk'!unie-afdelingen van het kantor
Bree de financiële steun van alle vlaamsgezinden. Bijdra
gen kunnen worden gestort op P.R. 150024 van Jaak Ga
^•r^iels te Bree rnpf i^prweldinp « prov. verkiezing ».

WIJ

« ONZE » SPOORWEG
De N.M.B.S. is een deficitaire
boel, die de eindjes aaneen
moet knopen met openbare
gelden. Dat b d e t deze maatschappij niet, het geld langs
deuren en vensters buiten te
smijten. Enkele tijd geleden
kwam aan het licht, dat een
aantal trein-managers miljoenen verdienen aan wedden en
vergoedmgen. Tans blijkt dat
er 10.275 gepensionneerden van
de N.M.B S een maandelijks
pensioen genieten tussen tienduizend en zeventien duizend
frank; 1.191 gewezen N.M.B.S.ers trekken een pensioen tussen zeventienduizend en vijfentwintig duizend; 181 halen een
koket sommetje tussen vijfentwintig duizend en vierendertig duizend. Er zijn 65 gepensionneerden van onze deficitaire N.M.B.S. die tussen vierendertig duizend en tweeënveertig duizend mogen oprijven, 18 die tussen tweeënveertig duizend en eenenvijftig
duizend beuren en vier die
daar zelfs nog boven gaan.
Wie biedt meer?

WIE HAD GELIJK
Verleden maandag moest er
niet gewerkt worden in de
kempische steenkoolmijnen: het
was een kompensatiedag voor
15 augustus.
De mijndirekties verzochten
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Wij wel natuurlijk : we zitten met onze neus
Volksunie-affiches — kanjers van tien vierkante meter — op honderden plaatsen overal in tegen de faktuur aan te kijken. Waarop een bedrag prijkt met (bijna) zeven cijfers.
het Vlaamse land.
Wie-zal-dat-betalen ? Nou, de Volksunie heeft
Reaktie van een oude vlaamse Brusselaar :
« Ik heb ze zien hangen langs de steenweg op een goed en zakelijk financieel beheer ; er workrachtpatserijen
Gent te Berchem en langs de steenweg op Ber- den heus geen onaanvaardbare
gen te Anderlecht. Het doet deugd aan het hart, uitgehaald. De centen zijn er dus. Maar...
Maar als wij dat op eigen houtje moeten bedit schitterend bewijs van onze aanwezigheid
talen, dan grijpen we meteen naar de rezerves.
in de hoofdstedelijke agglomeratie ».
Graffiti op een V.U.-affiche te Leuven « Ja- En die zijn straks méér dan noodzakelijk. Want
r^eds
mais ! », met een pijl in de richting van het is de strijd tegen de grondwetsherziening
afgelopen ? En wanneer komen er parlementswoord faélkralisme.
Opmerking van een uit Nederland terugke- verkiezingen ? En van wat zal morgen gemaakt
rend Antwerpenaar op de weg Breda-Antwer- zijn ?
pen : « Amaai zeg, ze hebben op geen frank geWe rekenen op al onze lezers om hun deel te
zien en ze hebben zeker geen vakantie geno- dragen van de last in deze tweede faze van het
men ? ».
Volksunie-offensief. Straks wordt aan uw deur
akVerzuchting van een hoofdstedelijk
maaglij- geklopt voor de gemeenteraadsverkiezingen,
koord ! Maar inmidels blijft nét de tijd om een
der te Oostende : « D'oii vient l'argent ? ».
Eerlijk gezegd, we vragen ons ook af van overschrijving te doen op prk. 14.76.97 van
waar de centen komen. Heeft iemand onder u Volksunie vzw, Brussel-1000, met vermelding
enig idee van wat zo'n affiche-kampanje kost ? « voor het federalistisch offensief ».

echter de arbeiders, toch aan
het werk te gaan; wie opkwam,
kreeg een premie van 75 fr.
Die maatregel werd genomen
om het hoofd te kunnen bieden
aan de steeds stijgende vraag
naar kempense steenkolen.
Zoals iedereen weet, zijn dat
dezelfde kolen waarvan de redering én het Kolendirektorium én de sindikaten tijdens
de staking wekenlang hebben
gezegd, dat ze onverkoopbaar

waren zonder speciale prijs,
beschermingsmaatregelen
en
koopverplichtmg voor de staalbazen...

B.S.P.-KONGRES
In november moet de B.S.P.
gaan kongresseren en meteen
een nieuwe voorzitter kiezen.
Naar verluidt stelt partijvoorzitter Collard alles in het

werk om dit kongres uitgesteld
te krijgen. In het verleden
nochtans heeft hij herhaaldelijk gezegd, dat hij het voorzitterschap moe was. Is hij terug
«bi appetite» gekomen ? Of
wordt hij achter de vodden gezeten door Jos van Eynde, voor
wie het kongres normaal het
einde van zijn ondervoorzitterschap betekent ?

OFFICIEREN...

'M

Onze senatoren Bouwens en
Jorisen hebben op 5 augustus
een wetsvoorstel ingediend, dat
wii nu eens echt als een treffer in de roos beschouwen.
In de" toelichting tot hun
wetsvoorstel zeggen ze, dat
meer dan een halve eeuw na de
eerste wereldoorlog er nog altijd geen taaipariteit is bij de
officieren. Op 1 juni 1968 waren er 36 franstalige en 10 nederlandstalige generaals; tans
zijn er 38 franstalige en 12 nederlandstalige. Op die manier,
zeggen de indieners van het
wetsvoorstel, schieten we —
ondanks alle beloften — helemaal niet op; bij de hoofd- en
opperofficieren zijn er nog altijd 72 t h . franstaligen tegenover slechts 28 t h nederlandstaligen, terwijl er toch meer
dan 60 t.h. vlaamse soldaten
zijn.

lm.

...EN SOLDATEN

mmn
Ja, hij bestaat nog, de vlasaard. Minder dan in Streuvels' tijd, maar hier en daar is hij nog te vinden. met zijn « struiken >• die wachten om naar de Leie te worden gebracht.

Dit kan een totaal overbodige vraag lijken : hoeveel
kost
tegenwoordig
een
mens ? Een vraag die bovendien een grote verontwaardiging kan
veroorzaken
Want officieel worden in de
twintigste eeuw geen mensen meer verkocht. De slavernii is immers afgeschaft
ze werd door internationale
overeenkomsten, waar niemand zich openlijk teger
gekeerd heeft, tot een misdaad verklaard.
En toch is het écht geer
overbodige vraag' Ten minste niet als men de zaak
heel nuchter, en — het
woord past hier — heel zakelijk bekijkt.
We zijn het wellicht al
vergeten, dat verandert echter niets aan de werkelijkheid, maar de gehele oude
beschaving, vrijwel
elke
menselijke vorm van samenleven is vele eeuwen lang.
gebouwd geweest op de sla-

vernij Op het kopen en verkopen van mensen Hi.i die
meent dat hij m dit verleden de vriie natuur van de
mens, nog niet bedorven
door kristendom, beschaving
en zo. moet ontdekken, zou
er goed aan doen daar rekening mee te houden.
Het is een beetje te eenvoudig alle kwaad en bedert
op de schouders van de laatste twee duizend jaar en van
Europa te schuiven Ook in
het oude China dat totaal,
maar dan ook totaal vrii
bleef van deze « misvormingen» kon men een gewone
huisslavin voor acht onzen
zilver en een kleinvoetige
bijvrouw voor honderd onzen z.ilver kopen. En ook in
Afrika is de slavernij niet
door de europese kolonizatie
binnen gebracht Wel inte
gendeel'
Maar inderdaad, de open
iijke slavenmarkten, met
even openlijk opbod en afdingen, zijn wel verdwenen.

Gezien de sinds meer dan
een halve eeuw gebruikte metode ondeugdelijk is gebleken,
stellen lonssen en Bouwens er
tans een andere voor : «daar
men het percent vlaamse hoge-

Maar is daarmee ook zonder
meer het kopen van mensen
opgehouden ? Alleen al de
vraag zo stellen, betekent
de
zaak
verduidelijken!
Wanneer koopt, wanneer
verslaaft men een mens het
meest ; als men zijn lichaam,
zijn
werkkracht
koopt, of als men tracht het
écht menseliike in hem zijn
overtuiging en zijn geloof,
zijn inzicht en zijn verlangens te kopen ?
Waren de grote wereldrijken van eeuwen geleden
openlijk gebouwd op het
openlijk kopen van mensert,
hoeveel wereldrijken, in de
wereld van de ekonomische
macht, in de wereld van de
politiek, zijn nu. vandaag
gebouwd op het kopen, het
om-kopen van mensen ?
Of is om-kopen iets anders
dan een vorm van kopen ?
Om de vraag nog scherper
te stellen • is gelijk welke
vorm van ! rruptie iets anders dan een vorm van om-

re officieren niet in verhoudmk kan brengen tot het percent vlaamse soldaten, stellen
de ondertekenaars voor het
percent vlaamse soldaten in
overeenstemming te brengen
met het percent hogere vlaamr
se officieren».
Het belgisch leger moet het
dan maar stellen met 28 t.h.
vlaamse soldaten. De dienstplichtigen in Vlaanderen zullen er niet kwaad om zijn...

C.V.P. niet zo
sociaal
Onder deze titel verscheen in het juli-augustusnummer van « Ons
Recht », maandblad van
de (kristelijke) Landelijke Bedienden
Centrale,
een stukje dat we hieronder afdrukken. Zonder
kommentaar I
« Wij hebben ons geërgerd aan de houding van
de direktie van de V.Z.W.ünio, die de verscheidene
diensten van de Christelijke Volkspartij beheert.
» Gedurende maanden
heeft de L.B.C, gepoogd
tot 'n ordentelijk gesprek
te komen met de üniodirektie om, tot 'n minimale verbetering te komen van de loortr en
werkvoorwaarden van de
personeelsleden. Het gold
de opbouw van een weddeschaal die de getrouwheid en de loopbaan van
het personeel op een verantwoorde manier zou belonen. Er was geen zalf
aan te strijken. Aan een
poging tot verzoening onttrok zich de direktie eveneens.
» Blijkbaar heeft de
CV.P.-ünio
geen hoge
dunk van zijn personeel.
Blijkbaar ook stelt de
C V.P. helemaal geen prijs
op de sindïkale tussenkomst, nochtans uitdrukkelijk gevraagd door het
personeel.
» De C.V.P. kan er zich
toch moeilijk van aj maken door te zeggen dat de
middelen ontbreken —
ontbreken de middelen
wel "> — oj door de vakbond te vragen, beter-bezoldigde
betrekkingen
voor het personeel op te
sporen ! Dat nemen we
niet ' Sociale zin m,ag ook
(we hadden graag gezegdvooral) van C V P.-ünto
vervincht worden '
» Er was misschien één
handicap. Met al wat er
in de politieke partijen
roert en beweegt, is het
niet uitgesloten dat de
struktuur van de C.V.P.diensten eerlang voor wijzigingen « naar de vleugels » vatbaar is.
» Dit is dan af te wach
ten Intussen hadden we
toch beter verwacht van
een partijleiding die zich
sociaal - vooruitstrevend
noemt ».

kopen, een vorm van kopen?
Deze vraag zo verduidelijken is, zoals dat meestal met
vragen gaat, ze eigenlijk
ook al beantwoorden!
De prijs van een mens is
vandaag, evenmin trouwens
als eeuwen geleden, niet
steeds een geld-prijs Mensen worden gekocht, omgekocht met vrijwel alles
waaraan mensen waarde
hechten — hoe bedrieglijk
die waarde ook is!
En toch is er eigenlijk
géén priis voor een mens '
niet alles in de mens kan
ooit gekocht worden. Door
iemand te kopen verliest
men het meest waardevolle
van die om-gekochte : zijn
achting. Iedereen die omgekocht wordt minacht niet
alleen zichzelf, hij minacht,
haat wellicht, evenzeer de
om-koper! Zo gezien, is er
dus toch geen priis. vandaag
minder dan ooit
NEMROD.
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DE GRONDWETSHERZIENING
WANNEER WE NAAR DE DRIJVENDE KRACHT A C H T E R DE
GRONDWETSHERZIENING ZOEKEN
DAN BOTSEN WE OP DE P.S.C
HET IS DE P.S.C. DIE VAN HET
OPSTELLEN VAN HET REGERINGSPROGRAM DOOR DE HEER VAN
DEN BOEYNANTS AF, GEDURENDE
TWEE JAAR REGERINSBELEID, NADIEN EN NU NA DE NIEUWE MISLUKKING NOG ALTIJD EERSTE MINISTER EYSKENS AFDREIGT OM DE
GRONDWETSHERZIENING,
HUN
GRONDWETSHERZIENING OF ZOALS « DE STANDAARD » HET
SCHREEF DE « WAALSE GRONDWET » ER DOOR TE HALEN.

DE ACHTERGROND
De P.S.C beroept zich hierbij op de
belofte die zii van de vlaamse C.V.P.leiding kreeg bü de zetelaanpassing in
1960, nl. de waarborg tegen de waalse
minorizerig door de bijzondere meerderheden of de grendels. Dat het gros
van de vlaamse C.V.P. dit zo maar niet
nam bewees het C.V.P.-kongres van
Oostende in 1961 toen wel de eerste
stap gezet werd maar dan toch aarzelend : men zou wel het beginsel van
een twee derde meerderheid aanvaarden maar eerst nadat de vlaamse achterstellmg ongedaan zou gemaakt zijn.
Dit waren de zogenaamde «prealabelen» waarmee de vlaamse C V P . en inzonderheid de heer Verroken zo lang
geschermd heeft.
In 1964 op de kaderdag te Mechelen
Was de C.V.P. over de grendels overigens helemaal niet meer te spreken

want hun voorzitter, de huidige minister De Saeger verklaarde toen volgens
het verslag m «de Standaard» : «Indien
de Walen een grondwetteliike procedure blijven eisen, waardoor het steeds
mogelijk is een normale vlaamse meerderheid in het Parlement af te grendelen, heeft het geen zm nog langer naar
een akkoord te streven want dan zoekt
men een oplossing voor de kwadratuur
van de cirkel. Het vlaamse volk zal dit
nooit aanvaarden ».
We staan tans enkele jaren verder en
zowel de heren Verroken en De Saeger als de andere C.V.P.-voormannen
aanbidden nu wat ze vroeger verbrand
hebben en verdedigen de grendels..,
als een waarborg voor de vlaamse
meerderheid.
We beleven de herhaling van Hertoginnedal 1963. Ook toen begon men
met de verdediging van de zes randgemeenten als Vlaams gebied en eindigde
men met de erkenning van de faciliteiten te bejubelen als een vlaamse overwinning Van de nood maakte men een
deugd. Het is tans niet anders.
En waarom dit alles nu weer ?
Omdat de P.S.C om. haar revanche
wil voor de overheveling van LeuvenFrans en de regering daarvoor bestendig onder druk zette omdat anderzijds
de vlaamse C V P.-ministers willen blijven regeren, zeker eerste-minister Eyskens en zich liefst de vlaamse problematiek niet meer in het hoofd steken
daar ze de mening toegedaan zijn dat
dp vlaamse CV P. de verkiezingen van
1968 verloor omdat ze te vlaamsgezind
wilde zijn.
Ze willen het tans eens anders doen.

DE LOKVOGELS
Om de grondwetsherziening in Vlaanderen aanvaardbaar te maken voor de
vlaamse openbare mening zette men
twee lokvogels uit, achtereenvolgens :
de kultuurautonomie (59bis) en nadien
de begrenzing van Hoofdstad-Brussel
(Ster).
Wat houden deze punten in ?

DE KULTUURAUTONOMIE
In de grondwet zou de kultuurautonomie als een mogelijkheid ingeschreven worden. Deze mogeliikheid wordt
echter afhankelijk gemaakt van de
goedkeuring van een wet die de instemming moet krijgen niet alleen van twee
derde meerderheid maar ook van de
dubbele meerderheid d.i. de meerderheid zowel van de frans- als van de
nederlandstalige parlementsleden.
Niet alleen het beginsel van de kultuurautonomie is afhankelijk van deze
bijzondere meerderheden doch ook de
materie zelf waarop het slaat. Van meet
af aan wordt heel de begroting van
Nationale Opvoeding echter al uitgesloten, behalve dan de onderwijsprogramma's. Tans bedraagt die begroting
circa 45 miljard per jaar. Ook het wetenschappelijk onderzoek, met circa 14
miljard kredieten per jaar, valt buiten
de kultuurautonomie. Zoals vastgelegd
in de grondwettekst slaat heel de kultuurautonomie op ca 4,3 miljard van de
jaarlijkse rijksmiddelenbegroting, die
tans om de 300 miljard beloopt. Het is
dus een kultuurautonomie van circa
2 %. Het voorstel van de VU., de uitbreiding van het gebied waarop de kultuurautonomie slaat, bij gewone meerderheid mogelijk te maken, werd bij
herhaling afgewezen.
Vermelden we nog dat ook in de
nieuwe grondwettekst staat dat de kulturele kredieten, bij ontstentenis aan
objektieve maatstaven, paritair zouden
verdeeld worden, dat de eigen fiskaliteit. toch een noodzakelijke voorwaarde
tot de autonomie, verworpen werd en
dat de ministers van Kuituur verantwoordelijk blijven voor heel het Parlement m.a.w. dat de vlaamse parlementsleden een minister voor Franse Kuituur, die gesteund wordt door alle
franstaligen, in de minderheid kunnen
stellen!
Echte kultuurautonomie veronderstelt
eigen wetgevende bevoegdheid, een
eigen uitvoerende macht en de eigen
fiskaliteit. De tweede en derde voorwaarde zijn niet vervuld en van het
eerste wordt de hoofdbrok, het onderwijs, uitgesloten en staan we dan nog
slechts voor een mogelijkheid voor de
rest, mogelijkheid gekonditioneerd dan
nog door een supergrendel.
Wanneer we in het Parlement gesproken hebben over een karikatuur van de
kultuurautonomie hebben we dus geenszins overdreven
DE BEGRENZING V A N
HOOFDSTAD-BRUSSEL
De tweede lokvogel of het tweede
vlaamse paradepaard, door de vlaamse
kleurpolitici vooruitgeschoven is de begrenzing van Hoofdstad-Brussel tot de
huidige 19 gemeenten.
Weer eens verzwijgt men de zware
schaduwzijden.
De Kamer keurde goed dat de brusselse agglomeratie zich bij gewone wet
kan uitbreiden en voor het brussels gewest (gewestelijke organizatie) werd
het amendement verworpen dat het
zou beperkt blijven tot de 19 gemeenten.
Men neemt met de ene hand terug
wat men met de andere geeft.
Het beruchte artikel Ster wordt dus
uitgehold tot er nog alleen een zuiver
platonische verklaring overschiet. Het
is immers duidelijk — en men moet
geen marxist zijn om dit in te zien —
dat de ekonomische strukturen belangrijker zullen blijken voor de randgemeenten dan een kultureel statuut. Dit
afgezien nog van het feit dat in de randgemeenten de administratieve faciliteiten zouden uitgebreid worden met kulturele faciliteiten. De minister voor
Franse Kuituur zal er alle franstalige
initiatieven financieel kunnen ondersteunen.

Lopen de zes randgemeenten tans
meer gevaar ?
Neen, vermits we de meerderheid
hebben en alle vlaamse partijvleugels
zich uitgesproken hebben voor het nederlandstalig karakter ervan.
Hebben de vlaamse kleurpolitici geen
vertrouwen in zichzelf ?
Men moet het aanvaarden als men
ziet dat zowel de vlaamse C.V.P. als de
vlaamse P.V.V., als de vlaamse BS.P.
bereid zijn de Voerstreek aan Limburg
te ontrukken en een brussels tweetalig
statuut te geven.
Maar welke waarborg hebben we dan
voor de randgemeenten ?
Door dezelfde regel te huldigen als
voor de Voerstreek zijn we er evenmin
zeker van als de dubbele meerderheid
en de twee derde meerderheid nodig
zijn voor de afstand ervan aan Hoofdstad-Brussel.
Wat vandaag voor de Voer kan, kan
morgen voor de randgemeenten.
Alles hangt af van de vlaamse poli-"
tieke wil.
Zo de vlaamse kleurpolitici voor de
randgemeenten op hun standpunt blijven valt er niets te vrezen, tenzij ze
menen dat de Volksunie de randgemeenten aan de franstaligen zal ten
geschenke geven. Daaromtrent kunnen
We ze echter gerust stellen.
DE TOEGEVINGEN
Dat deze grondwetsherziening terecht
een « waalse grondwetsherziening» genoemd werd blijkt des te duidelijker
uit het feit dat de jongste versie van de
grondwetsherziening punten bevat die
onmiddellijk toegepast zullen worden
en andere die slechts mogelijk kunnen
worden op een latere datum.
Zouden onmiddellijk toegepast worden : de pariteit in de regering en de
twee soorten grendels nl. de eigenlijke
grendel op de taalwetgeving of de taalwetstop en de zogeheten alarmklok :
alle in het voordeel van de franstaligen.
DE PARITEIT IN DE MINISTERRAAD
De pariteit in de ministerraad (91bis)"
wordt niet afhankelijk gemaakt van een
latere wet met bijzondere meerderheden goed te keuren zoals de zogeheten
pariteit in de brusselse agglomeratieraad. Neen, ze zou onmiddellijk toegepast worden.
Degenen die menen dat de bepaling
«de eerste-minister eventueel uitgezonderd » toch voor een vlaamse meerderheid, logisch in een unitaire staat,
zou zorgen moet alleen maar bedenken
dat de huidige toestand onmiddellijk
kan veranderen wanneer de B.S.P. of
de P.V.V. de eerste-minister zou leveren. Dat zou niet noodzakelijk een Vlaming zijn, maar hoogstwaarschijnlijk
een franstalige.
Wat tegen de borst stuit is het egoïsme van deze P.S.C-eis.
De P.S.C, rekent erop dat de vlaamse C.V.P. zo niet altijd, dan toch in de
meeste regeringen zal vertegenwoordigd zijn. Eist de regeringspartner zoals tans de B.S.P, evenveel vlaamse als
waalse ministers van hun partij, dan
heeft de P.S.C, de bestendige waarborg dat zii als kleinere partij evenveel
ministers zal leveren als de C.V.P.'
Dit is een aspekt van de grondwetsherziening dat zeker niet het fraaiste
is. Maar dat zeer zwaar doorgewogen
heeft.
De tegenhanger hiervan zou de pariteit zijn in het schepenkolleg" van
Hoofdstad-Brussel.
Merken we vooreerst op dat zo Brussel hoofdstad wil blijven de pariteit als
zodanig door de Vlamingen moet geëist
worden.
Stippen we daarnaast aan dat zulk
schepenkollege zeker niet opweegt tegen een regering.

T

WIJ
grens (Klein-Ternaaien, D'Hoppe. enz.T
bij het waalse gebied gevoegd. Als « tegenwicht» k w a m de Voerstreek (4.300
inwoners) bij Limburg.
Tang wil men de Voersreek aan Limb u r g ontrukken en begiftigen (of vergiftigen) met een afzonderlijk tweetalig
statuut.
Ook deze grondwettekst moet door
een gewone wet met bijzondere meerderheden ten uitvoer gelegd worden.
Maar de franstaligen nemen geen vrede
met vogels in de lucht zoals de Vlamingen wel deden voor het brussels statuut. Zij eisten de onmiddellijke goedkeuring van die wet. Eerste-Minister
Eyskens heeft tot tweemaal toe op het
podium van de senaat de uitdrukkelijke belofte gedaan dat deze wet onmiddellijk na het aanvaarden van de grondwetsherziening zou goedgekeurd worden. Geen enkele vlaamse B.S.P.-er of
C.V.P.-er heeft daartegen geprotesteerd.
Bij de stemming over deze grondwettekst in de Senaat waren alle vlaamse
B.S.P.-ers voor en van de vlaamse
C.V.P. stemden er twee tegen (van den
Daele en De Bondt) en één onthield
zich (Rutten van Tongeren, het arrondissement w a a r v a n tans de Voerstreek
afhangt).

LEUVEN-FRANS

Vermelden we dat de brusselse burgemeester buiten die pariteit staat en
praktisch zeker een franstalige zal zün
Wijzen we erop dat die wijziging inkludeert dat de «vrijheid van het gezinshoofd » er mee gepaard gaat. Het moet
duidelijk zijn voor degenen die dit niet
in principe v e r w e r p e n dat de sociaalekonomische druk binnen 6 jaar niet
kan verdwenen zijn. zeker niet als m e n
rekening houdt met de vertraagde opinievorming.
En stellen we tenslotte dat ook deze
« pariteit» afhankelijk gemaakt wordt
Van de supergrendel van de dubbele
meerderheid gepaard aan de twee derde meerderheid. Wat wil zeggen dat de
chantage van d e franstaligen vrij spel
gelaten wordt en dat er dus hoogstwaarschijnlijk niets van terechtkomt
tenzij ten koste van nieuwe zware toegevingen.

DE TAALWETGRENDEL
De taalwetgrendel of de taalwetstop
'{art.23) betekent het einde langs normaal parlementaire weg van het ophalen van de vlaamse achterstelling via
nieuwe taalwetten of via de verbetering van bestaande taalwetten.
Niet alleen zijn er nog nieuwe taalw e t t e n nodig voor de verdere vernederlandsing van het bedrijfsleven, voor de
v e r d e r e groei van een tweetalig Brussel
of voor de verdere vernederlandsing
v a n het leger (denken we bv. aan het
doorvoeren van taalkaders waarvoor
een wetsvoorstel hangend is). Ook bestaande taalwetten dienen dringend
gewijzigd. Zo bv. de wet van 1963 die
de hogere staatsambten, gelijk aan of
hoger dan direkteur. paritair verdeelt
ondanks het feit dat bij de jongeren
van belgische nationaliteit ongeveer
64 % nederlandstalig zijn en dat die
weldra twee derden van de jongeren in
ons land zullen uitmaken. Zij zullen
dus juist de helft van de kansen krijgen

op een hoger staatsambt als de franstalige jongeren. Wij zijn hier ver van de
juiste leuze « gelijke kansen voor iedereen ».
—
De taalwetstop zou ook de bestendiging v a n deze schromelijk onrechtvaardige toestand betekenen.

DE ALARMBEL
Het tweede grendelluik naast de taalwetstop is de alarmbel (art.38ter).
Voor alle wetten, buiten de taalwetten en de begrotingen, kan de alarmbel
luiden. Wanneer ten minste drie vierde
van de^ parlementsleden van een taalgroep één, hoe dan ook gemotiveerde,
motie indienen om de verdere bespreking van een wetsvoorstel of van een
wetsontwerp stop te zetten is het Parlement verplicht dit te doen. Zoals 48
franstalige volksvertegenwoordigers op
een totaal van 212 kamerleden gelijk
welke taalwet zouden kunnen kelderen,
zo kunnen 70 franstalige volksvertegenwoordigers of 60 franstalige senatoren
(op 179 senaatsleden) de bespreking van
gelijk welk voorstel of ontwerp (behalve de begrotingen) opschorten. De regering moet zich dan binnen de maand
uitspreken over dit advies of een geamendeerd voorstel indienen. Wie de
belgische
parlementaire
praktijken
kent en de natuurlijke levenswil van
de regeringen weet voldoende w a t dit
zal worden. Dit artikel (38ter) evenals
de taalwetstop (art.23) en de pariteit in
de ministerraad (91bis) zouden onmiddellijk van kracht worden.

DE VOERSTREEK
Bij de vastlegging van de taalgrens in
1962 werden
de platdietse
streek
(25,000 inwoners). Edingen-Marke (6.000
inwoners). Komen-Moeskroen
(73.000
inwoners) en tal van vlaamse gemeenten en gehuchten langsheen de taal-

Men heeft het eveneens nodig gevonden onder druk van de P.S.C, de franstalige afdeling van de K.TJ.L. nog
grondwettelijk te beschermen zolang
die te Leuven blijft (art. 132) en ze
wordt goed beschermd ook.
Niet alleen komt de franstalige afdeling van de K.U.L. onder de bevoegdheid van de franstalige minister van
Nationale Opvoeding, maar daarnaast
ook het franstalig middelbaar en technisch onderwijs te Leuven. Heel het
taalstelsel van Leuven blijft behouden,
met alle faciliteiten inzake administratieve en la.ger onderwijs tot de franstalige afdeling volledig verhuisd is.
De verfransing van nederlandstalige
kinderen zal te Leuven de eerstvolgende jaren nog vrijer spel hebben.
Een einddatum voor de volledige verhuis van Leuven-Frans werd daarbij
niet in de grondwet ingeschreven. De
franstaligen krijgen hier dus weer eens
alle waarborgen, de nederlandstaligeii
geen enkele.

DE ROL VAN DE P.V.V.
In de Senaat werden de grondwetteksten goedgekeurd door het feit dat
de twee regeringspartijen een vergelijk troffen met de P.V.V.
Welke wijzigingen kwamen hierdoor
tot stand ?
1. de grendels van de bijzondere meerderheden (twee derde of de meerderheid in elke taalgroep) werden op hun
eis super.grendels (twee derde meerderheid en de meerderheid in elke taalgroep) . In een interview met « La Libre
Belgique » begin juli. verheugde de heer
Vanaudenhove er zich over dat hij
hierdoor de ontwikkeling n a a r het fedelisme gebarrikadeerd had.
Feitelijk
speelde vooral een minder «idealistische » laktor. Willen de C.V.P. en de
P.V.V. later uitvoeringswetten goedkeuren dan is de steun van de P.V.V.
praktisch altijd noodzakelijk. Zoals de
P.S.C, de grondwetsherziening misbruikte om door de pariteit in de ministerraad zichzelf goed te bedienen inzake ministers, zo zorgde de P.V.V ervoor dat h a a r kansen op deelneming
aan volgenc3e regeringsploegen zeer
sterk stegen.
2. het verwerpen van de eigen fiskaliteit in geval van mogelijke kultuurautonomie werd in de Senaat vooral
bewerkt onder druk van de P.L.P.P.V.V. Het schrappen van die passus in

de tekst over de ekonomische gewesten
in de Kamer gebeurde eveneens overwegend onder haar druk.
3. w a t betreft de paritaire verdeling
van de kredieten, die onder de regering
meer en meer uitbreiding neemt in het
nadeel van Vlaanderen, is niet de P.V.V.
de hoofdschuldige. De vlaamse B.S P .
Was er de erootste voorstander van, de
vlaamse C.V.P. volgde vrij gedwee.

BESLUIT
De grondwetsherziening werd v a n
meet af aan verkeerd opgevat. I n
plaats van pozitief te werk te gaan,
door elke gemeenschap meer macht t e
geven, ging men negatief te werk, door
de ene gemeenschap een rem te geven
OD de andere, zonder dat ze meer pozitiei'e macht kregen.
De sociologische minderheidsoozitïe
Van de Vlamingen wordt achteloos
voorbij gegaan. Meer zelfs Men wil d e
Vlamingen het voornaamste wapen i n
hun ontvooffdingsstrijd. hun eetalmeerderheid. ontnemen om tegemoet te k o men aan de voorge^^'ende minderheidsvrees van de franstaligen. Zo zouden w e
volop terecht komen in het konservatisme en in het immobilisme.
De franstaligen zouden hun feiteliiké
meerderheidspositie srondwettelijk b e stpnt^isjfj 7^en. Wat hun bedoeling is.
Dit kernpunt van de grondwetsherziening leet heel de strateci'^fhe ondergrond Woot. De vlpam^e C.V.P. is meeC
overtuigd van het Wallonië eisende partij, dan van het Vlaanderen eisende
partij. In elk f^val handelt ze ernaar.
De vlaamse B.S.P, die altiid meer bekommerd wès om de goede verstandhouding met hun franstalige partijgenoten dan om de vlaamse belangen
volffde de vlaamse C.V.P. zonder zicK
ergens het hoofd over te breken. En d e
vlaamse P.V.V. stemde haar houding af
op die van de C.V.P. en de B.S.P.
Haar steun aan de regering was trouwens mee veroorzaakt door de vreea
voor nieuwe verkiezingen vooraleer de
B.T.W. ingevoerd werd.
Deze defensieve houding van de
Vlaamse C.V.P, — in plaats van de logische offensieve — bracht mee dat de
voorstellen Evskens van februari nog
verslecht werden.
Vooreerst door het feit dat de grondwettelijke waarborg voor de randgemeenten vervangen werd door de bijzondere meerderheid alleen en ten
tweede dat de kommis«ietekst van de
Senaat die het gewest Brussel niet opnam, onder regeringsdruk er weer bi}
kwam.
Daarnaast werden in de openbare bespreking in de Senaat onder druk v a n
de P.V.V. de grendels vervangen door
supergrendels en werd de eigen fiskaliteit voor de gewesten en voor de mogelijke kultuurautonomie gewipt.
De Volksunie stond alleen, niet alleen
om de gevaren van deze grondwetsherziening voldoende krachtig te beklemtonen en om de vlaamse openbare m e ning voor te lichten, maar stond v a n
vlaamse zijde ook alleen om deze
« waalse » grondwetsherziening te verhinderen.
Het feit dat onze boycot slaagde wil
nog niet zeggen dat alle gevaar geweken is. Wij hebben niet het minste vertrouwen in eerste-minister Eyskens. Hij
zal, zo hij de vlaamse CV.P. nog v e r d e r
meekrijgt, gelijk welke toeeeving doen
om zijn doel te bereiken. Zijn doel is
gelijk hoe te slagen en alleen op d e
vlaamse toegevingen zet hij geen enkele grendel.
Van dit gevaar is de vlaamse openbare mening zich nog veel te weinig
bewust.

Wim Jorissen.
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VLAANDEREN
Ferdinand Verbiest werd geboren te Pittem op
9 oktober 1623. Hij was het vierde kind in het gezin
van Joos Verbiest en werd Ferdinand geheten naar
z'n Peter, notaris Ferdinand van der Schuere. Vader
Verbiest was in 1616 in Tielt aangekomen, waar hij
schoolmeester en koster werd en later schrijver
van het openbaar ambt en notaris. Na zes iaar verhuisde hij naar Pittem.
Daar bracht de jonge Ferdinand zijn kinderjaren
door en volgde er les aan het dorpsschooltje, waar
de kapelaan onderricht gaf. Toen hij twaalf jaar
was ging hij naar het kollege der Jezuiten te Brugge en na één jaar naar het Jezuitenkollege in
Kortrijk. Na zijn humaniorastudies ging hij naar
Leuven, naar het «Collegium Liliense», in feite
een der vier pedagogiën van de fakulteit der kunsten, waar de studenten wijsbegeerte en wetenschappen konden studeren. Het is daar dat hij
besluit priester te worden. Op 2 septembre 1641,
achttien jaar oud, wordt hij aangenomen door de
rovinciaal van de Diets-Nederlandse Provincie te
_euven en op 29 september opgenomen in het noviciaat te Mechelen. Na een proeftijd gaat hij in
september 1643 terug naar Leuven, volgt er het
tweede jaar wijsbegeerte en studeert daarna wiskunde bij Pater Andreas Taquet. wiens «Opera
Mathematica» een van de beste wiskundige werken van zijn tijd is (naar Pater Taquet werd een
msankrater, in de Mare Serenitatis, genoemd).
Na noviciaat en studies wil de jonge Verbiest
vertrekken naar Amerika, naar de «Spaanse
Indien», zoals men het toen heette. Zijn apostolaatsdroom kon echter niet vervuld worden, ook
niet nadat hij in 1645 een nieuw verzoek had ingereikt • « het ogenblik is nog niet gekomen » luidde
het antwoord Nadat hij in 1645 zijn studies te Leuven beëindigd had werd hij door pater provinciaal
naar Kortrijk gezonden om er zijn klassieke
auteurs wat op te frissen. Hij volgde er lessen van
Sidronius Hosschius en wordt leraar in de lagere
humaniora.
Maar in 1646 deed hij opnieuw een verzoek, nu
om naar Mexiko (Nieuw Biskaje) te mogen vertrekken. Weer wordt zijn verzoek afgewezen • het
aantal is kompleet. Eindelijk, in 1647, krijgt hij
bericht uit Rome dat hij naar «Nieuw Biskaje»
vertrekken mag. Zijn familie laat een portret van
hem schilderen (nu berustend bij de Paters Scheutisten te Brussel) Samen met zeven anderen, allen
uit de zuidelijke Nederlanden, komen zij op 2 mei
1647 in Cadiz aan en reizen vandaar naar Sevilla.
Maar de Spanjaarden zijn niet erg gebrand op de
aanwezigheid van vreemdelingen in hun overzeese
gebieden : slechts één missionaris kreeg toelating
om te vertrekken!
Teruggestuurd naar de Nederlanden, wordt Verbiest leraar aan het Jezuietenkollege in Brussel,
waar hij vijf jaar lang les geeft • Latijn, Grieks,
retorika. Begin 1653 vertrekt hij naar Rome om er
aan het romeins kollege zijn opleiding in de teologie te voltooien. Daar kan hij persoonlijk zijn
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FERDINAND YE
De naam Ferdinand Verbiest is vooral bekend geworden door hel drama van Cyriel Verschaeve. Het ge-

fjiifi, m

beurt nog meer dat historische figuren uit een kwasi-vergetelheid ontrukt worden door — soms onhistorische literaire weergaven. De figuur van Ferdinand Verbiest had weliswaar voordien reeds belangstelling
genoten van historici en wetenschapsmensen, maar het bleef meestal bij fragmentarische onderzoekingen
of beschouwingen. In het begin dezer eeuw groeide echter de belangstelling voor de figuur van deze
« zendeling en sterrenkundige », zoals een boek uit 1911 heet ; de titel van dit artikel is de vertaling
van de titel van een stuk over Verbiest in de « Revue Générale » van 1 9 1 1 .
Toch ontbrak het nog aan een volledige biografie over deze eminente figuur uit onze wetenschappe*
lijke geschiedenis en hetgeen in onze taal over hem gepubliceerd w e r d was niet zo bijster veel.
Zopas verscheen over Ferdinand Verbiest een lijvige, meer dan vijhonderd bladzijden tellende biografie
bij de uitgeverij Desclée-De Brouwer te Brugge, van de hand van Roger A. Blondeau : een boek dat ontstaan is na jarenlange opzoekingen in archieven en bibüoteken, van Parijs en Sevilla tot Moskou, en waarover prof. Zürcher van het Sinologisch Instituut te Leiden schreef : « Het is een waardig tribuut aan Ferdinand Verbiest, u w grote landgenoot - of mag ik op grond van onze onschatbare gemeenschap van taal
wellicht zeggen : onze landgenoot ». Bij het kort overzicht van het leven van deze belangrijke vlaamse figuur iiebben wij dan ook van dit zeer rijk gedokumenteerd w e r k — dat tevens de historische achtergronden schetst en vaak uitgebreid uitwijdt over de geschiedkundige feiten en gebeurtenissen die van belang
waren met betrekking tot het leven van Verbiest —

dankbaar gebruik gemaakt.

W i j noemden hierboven het drama dat Verschaeve aan Verbiest w i j d d e , zij het volgens Blondeau niet
steeds volgens exakte historische gegevens. Maar ook elders w e r d zijn naam vermeld in literair werk

t

Amerika's grootste dichter Ezra Pound die een goed kenner is van de chinese geschiedenis en kuituur,
vermeldt Verbiest in een van zijn Cantos, zij het slechts terloops in een hulde-gedicht aan de chinese
keizer.

Van de oude'lijke woning van Verbiest blijft^ "^<
een schilderij gemaakt naar gegevens en tekent'^ uv
de womng er onf^ *«"

IN CHINA
verzoek voordragen. Na één iaar studie verlaat hij
Rome, studeert verder te Sevilla en verdedigt e r
zijn teologisch proefschrift (nu m het Rijksarchief,
Brussel). Dan wordt hij priester gewijd.
Omstandigheden zouden h e m echter niét n a a r
Amerika, wél n a a r China doen vertrekken. P a t e r
Martmo Martini, die vanuit China de kwestie v a n
de — kerkelijk veroordeelde — chinese riten k w a m
bepleiten, slaagde erin na vijf maand onderhandelen m e t paus Alexander VII, de metode van de
Jezuiten m China te doen goekeuren • door wetenschappelijke kennis moest de gunst v a n de keizer
gewonnen worden en de weg voor het kristendom
opengemaakt worden. Een oproep aan de verschillende provincieen volgde. Verbiest, die v a n u i t
Spanje teruggekeerd was n a a r Italië, schreef vanuit Genua aan de pater-generaal en vroeg om n u
naar het Oosten t e mogen. Men zocht voor China
wetenschapsmensen, vooral in de wis- en sterrenkunde. De selektie w a s daarom ook heel streng.
Verbiest werd uitverkoren, m a a r hoofdzakelijk om
hem niet teleur t e stellen.
Op 8 januari 1656 vertrokken zij m e t twee groepen, in totaal dertien man, m e t het hollandse
schip « De Griet » n a a r Lissabon, v a n w a a r de Indische vloot gewoonlijke twee tot vier maal per jaar
naar de aziatische bezittingen vertrok. Enkele
mijlen voor Alicate werd h u n vaartuig door een
frans piratenschip aangevallen, en de paters werden gevankelijk n a a r Antibes gevoerd (Frankrijk
was toen in oorlog m e t de Verenigde Provinciën).
De twee Vlamingen wisten te ontsnappen en keerden terug n a a r Genua Opnieuw uitgerust voor de
reis, vertrokken zij een tweede maal naar Lissabon, w a a r zij lang moesten wachten op het volgend vertrek. P a s in 1665 kwamen zij in Goa aan.
Begin 1658 vertrokken zij n a a r Macao na een landing op Flores en een oponthoud in Makassar.
In het voorjaar van 1659 trok de kleine groep
China binnen Verbiest werd n a a r de missie v a n
Si-an-foe gezonden : dat was de vroegere hoofdstad
d e r Han-dinastie en nog steeds een belangrijke
plaats.
Op dat ogenblik was aan het hof van Peking
P a t e r Adam Schall werkzaam als wiskundige en
astronoom Hij ontbood twee reisgenoten van Verbiest naar het hof, de ene als schilder, de §nder al$
assistent-astronoom Maar tengevolge van wrijving
m e t zijn assistent, zocht Schall een nieuw medew e r k e r • op 9 mei 1660 na tien m a a n d missiewerk
w e r d Verbiest naar Peking ontboden
Peking,
hoofdstad van het reusachtig rijk, groter dan de
grootste europese steden (met twee miljoen inwoners) zou van dan af zijn w e r k t e r r e i n ' wordem
Schall en Verbiest hadden aan het observatorium
150 a 200 funktionarissen onder hen. Maar de keizer stierf in 1661. en het zevenjarig zoontje zou
bijgestaan worden door een regentschapsraad De
n i e u w e meesters brachten voor de paters geen verbetering van de toestand De wijsgerige stellingen
van Tsjoe-Si, wiens mekanistisch pozitivisme tot in
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blijft f'^ meer over. Wel hangt in het pittem<ie
gemeentehnis
teketii^*^ uil de achtmnde
eewvi dat ons een beeld geeft hoe

\r oni^ ^°^t hebben uitgezien.

Hel in 1913 Ingehuldigde

Verbiest standbeeld

1905 verplichte kennis zou zijn voor staatsabtenaren, w e r d e n vooropgeplaatst : zij zouden onmiskenbaar bijdragen tot de vorming van de chinese
geest en v a n het chinese rationalisme en later de
infiltratie van de marxistische ideeën vergemakkelijken.
_ Aldra werd zowel wijsgerig als wetenschappelijk de aanval ingezet tegen de vreemde indringers.
Zij werden beschuldigd van een aanslag op de veiligheid van de staat. Daarenboven werd de kalenderhervorming die zij doorvoeren wilden, beschouwd als een aanslag op de chinese zeden en
gebruiken, waarin veel belang gehecht werd a a n
astrologie : m e n geloofde immers dat er een verband bestond tussen de gebeurtenissen op aarde en
de verschijnselen aan de hemel. Zij werden in
november 1644 aangehouden en herhaaldelijk voor
verschillende rechters en departementen gebracht.
Zelfs de kroonraad, die slechts uitzonderlijk bijeengeroepen werd, vergaderde om over h u n geval t e
oordelen Schall werd ter dood veroordeeld fde
strengste doodstraf, die met grote martelingen
gepaard ging) en Verbiest en de anderen w e r d e n
veroordeeld tot 100 stokslagen, gevangenis en verbanning.
Er zou langzamerhand verandering komen in de
toestand, nadat een komeet verschenen w a s op 13
april 1665 en verscheidene r a m p e n — aardbeving
en brand — keizer en volk tot nadenken hadden
gestemd. Er volgde amnestie en vrijspraak, m a a r
de andere missionarissen werden n a a r Kanton verbannen. Schall, Verbiest en de andere medewerkers moesten h e t astronomisch instituut verlaten
en kregen een andere rezidentie Schall overleed op
15 augustus 1666. in de ouderdom van 74 jaar,
w a a r v a n hij er 44 in China doorbracht Nu zou
Verbiest zijn werk voortzetten.
Bij een konfrontatie m e t de chinese kalenderberekenaars, die Schall en hemzelf uit h e t b u r e a u
voor wiskunde verjaagd hebben, wint hij glansrijk en wijst op h u n fouten. Door een reeks astronomische proeven bewijst hij de superioriteit v a n
ziin wetenschap : hoewel op dat ogenblik het Wes^
ten reeds verder stond en Copernicus en Galilei
d e hele ptolemaïsche opvatting hadden overhoop
geworpen, bleef de wetenschap zoals Verbiest die
nog had opgedaan en die hij dank zij zijn kennis
ook in de praktijk toepaste, nog een leerschool voor
d e chinese, die eeuwenlang gestagneerd w a s en
die de impulsen die het westen had gekend had
on+beerd.
Deze voorsprong, die nu ook door keizer en vooraanstaanden erkend werd, herstelde aanzien en pozitie van de vlaamse priester. Hij werd direkteur v a n
h e bureau voor wiskunde 'jenoemd, kreeg de m a n dariinentitel en schreef een groot aantal werken,
memories en toelichtingen, niet alleen over wisk u n d e en astronomie m a a r over diverse onderwerpen Hii w a s niet alleen een kamergeleerde m a a r
wist zijn wetenschap ook in de praktijk te brengen als astronoom, ingenieur en geograaf Een v a n
deze « p r a k t i s c h e » werkzaamheden was de vervaardiging en verbetering van de kanonnen v a n
het keizerlijk leger : een aktiviteit die men w e l
eens als strijdig m e t h e t apostolaat van de zendeling heeft bestpmpeld. m a a r die hem nog groter
gezag verschafte, vermits de Mandsjoe-keizer
bedreigd werd door een rebellie in het zuiden en
dp_ legeruitrustine t e wensen overliet
^et is deze kanonnengieterij. die tegen Verbiest
een kampanje zou doen ontstaan, die niet steeds
door bekommernis om het kristendom maar vaak
ook door afgunst werd ingegeven Zowel dit feit,
al=: zijn zogezegde ambitie (terwijl hij toch slechts
de ambten aanvaardde om de keizer tegenover de
kristenen en het kristendom gunstig t e stemmen)
w a r e n er de oorzaak van dat de generaal der orde
hem een censuur oplegde die kerkelijke exkommunikatie die in Macao aankwam na de dood van de
pater-generaal, is cx heel wat te doen geweest :
Verschaeve heeft dit als een pauselijke ban geïnterpreteerd en in zijn drama als een — belangrijk
— dramatisch element v e r w e r k t m a a r uit diverse
geeevens blijkt dit niet juist t e zijn.
Als diplomaat liet hij zich gelden • zijn grote
talenkennis was hem daarbij behulpzaam Hij
t r a c h t t e de gestrande onderhandelingen tussen
Rusland en de chinese keizer weer op gang t e brengen Hij zag daar een voordeel in voor de missionarissen. H e t kontakt m e t Rome moest n u overzee

aan de kerk te

Pittem.

Verbiest was niet alleen wiskundige en
astronoom. Hij vervaardigde ook de meest
diverse toestellen, o.m een alkohol-termometer, die hij aan de keizer ten geschenke gaf.
De handige mekanikus slaagde er zelfs in een
stoomwagentje, de voorloper van onze auto,
te bouwen, zich daarbij inspirerend aan de
konstruktie van een soort stoomturbine, door
de Italiaan Branca uitgevonden.

gaan • de Portugezen waren de « Propaganda Fide »
m e t erg gunstig gezind en ook van de andere verbinding met Europa, die van de Hollandse Oostindische Compagnie, verwachtten de missionarissen
niet veel. Daarom droomde Verbiest van de zoveel
veiliger — en vlugger — weg te land. dwars dooE
Azië...

Op 13 februari 1687 deed de bijna
vierenzestig'
jarige Verbiest een val van zijn paard. Zijn lichaam, door het vele werk uitgeput, kon zich met
voldoende herstellen : het^ele jaar door bleef zijn
gezondheid alles behalve schitterend.
Op 25 janut
ari 1688 kreeg hij opnieuw
hevige koorts : de
longtering ondermijnde
meer en meer zijn gesteU
Hij nam afscheid van zijn gezellen en schreef een
laatste boodschap aan de keizer.
Op 28 januari, om 3 uur in de namiddag,
over*
leed hij. Hij kreeg een staatsbegrafenis,
met een
indrukwekkend
ceremonieel.
Na zijn dood
kwam
nog het bericht binnen dat hij ontzet was uit zijn
funktie van overste der missionarissen
in Peking 4
een maatregel die een gevolg was van de machts*
strijd tussen Rome en Portugal. Verbiest had im*
tners veel gedaan voor zijn franse
medebroeders
en dat had hem bij de Portugezen
een slecht»
•faam bezorgd !
In zijn laatste brief aan de keizer schreef Ver*
biest, met de dood voor ogen : « In alles wat ik
gedaan heb, had ik geen ander inzicht dan in de
persoon van de grootste keizer van het Oosten een
beschermer
te geven aan de meest heilige godsdienst ter wereld ».
De pogingen om tussen het kristendom
en China
en daardoor tussen het Westen en China een kontakt teweeg te brengen, waarbij de
kristehjke
geest langs de wegen van wetenschap
en
kuituur
de oude chinese kuituur zou doordringen,
slaagden niet... Het kristendom
bleef tn China een zeer
kleine sekte, zelfs na vele jaren missionering
tot
kort voor de jongste
wereldoorlog.
De metode van Ried, door Verbiest gevolgd, werd
pas eeu,wen later tenvolle
begrepen
en aangewend : de geest van het kristendom
te doen leven
in de eigen traditie en kuituur van elk volk i/erbiest is daarom ook groot geweest als f nest er,
zoals hij grooi was als man van de
wetenschap.
De gecjevens uit hovenstaand
artikei werden
ontleend aan het boek van R. Blondeau « Mandarijn
en astronoom » uitgeverij
DescTée- De
Brouwer,
Brugge — 525 hlz ing 385 ir geh 450 jr.
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Mahler : Kindertotenlieder
Ruc^ertlieder.
Dietrich Fischer-Dies\au
- Dir. Karl Böhm - Bef'
liner
Philharmoniker.
Dat G. Mahler (1860 - 1911) is opgegroeid in de
maalstroom van de pro en contra's van zijn tijdgenoten Wagner, Brahms en Bruckner, is ook in zijri
« Kindertotenlieder
» duidelijk
merkbaar.
Mahler koos een vijftal van de mooiste en gaafste
gedichten uit een bundel van Rückert, waarin de
dichter zijn leed uitspreekt
bij de dood van zijn
twee kinderen. Het 2de gedicht « Nun seh'ich warum so dunkele Flammen...
» en het laatste « I n
diesem _ Wetter, in diesem Braus », brengen
ons
wagneriaanse
klanken in zuiverste Tristan-stijl
7
De vertolking
door de eminente bariton
DietricK
Fischer - Dieskau geven aan het geheel een aangrijpende en niet te evenaren
schoonheid.
Ook de Lieder op de B-zijde, alhoewel minder gekend, zijn pareltjes uit Mahler's omvangrijk
oeuvre.
Nog een belangrijk pluspunt is het feit dat we op
de flap de volledige teksten vinden, iets wat tenzeerste bijdraagt tot het genieten van deze uitzonderijk mooie LP.
N.V. Family - Concert Hall SMS
26^8
G. Mahler - Simfonie
nr. ^ in G-dur.
Heather Harper - Sopran
Leitung - Lorin
Maazel.

"VOORIOPIGTOPPUNTINDE WERELDLITERATUUR"?

A. SOLSIENITSYN
(RSA)
Eenieder zal stilaan wel weten dat
A.S. met « Een dag uit het leven van Ivan
Denissovitsj
» in het Rusland van na
ig^y
de hoogste tot dusver genoteerde oplage op
zijn naam heeft staan. Oo\ heeft men gehoord van « De eerste cir\el » en het « Kanl{erpaviljoen », sinds maanden
westeuropese
bestsellers,
die weliswaar in de
Sovjetunie
niet eens mogen verschipien.
Hoe die dan
toch, tegen de wil van hun schepper in, het
Westen bereikten,
is het geheim van de literaire petite chronique.
Tot diezelfde
\ronie\ behoren oo\ de biografische
weetjes :
voor zipi anti-stalinistisch
verleden heeft A.S.
geboet met elf jaar verbanning In
\oncentrat!e\amp en in ig6g werd hij uit de Vereniging van Sovjetschrijvers
verwijderd.

In het voori'aar verscheen van A. Solsjenitsyn
een « nieuw » boek : « lm Interesse der Sache » —•
een ietwat ambivalente titel — bevat zestien p r o
zaverhalen en zes (kortere) vertellingen. «Die
rechte Hand », een van de kortere stukjes handelt
over een veteraan uit de goed old days, de grote
revolutie. Eens behoorde hii tot de stoottroep van
de militia maar nu stoot hii op komplete onverschilligheid en verontachtzaming (zoals een voormalig « generaal » van het verzet die nu kruier zou
zijn in een brussels station !). De andere verhaaltjes paren didaktisme met alleszins eenvoudige
denkwijzen : er is de voorbeeldige ambtenaar, het
brave moedertje, er is ook de ongezeggelijke rakker met onder de ruwe bast dit heerlijke hart van
goud. Meer kan ik alvast niet zien in «Zwischenfall auf der Station Kretsjetova». Solsjenitsyn
spaart evenwel hier zijn patriottische en kommunistische helden niet. In dit verhaal immers moet
een man die aan een bijna patologische hang naar
de loopgraven laboreert achter het front een tuinierend bestaan leiden Maar tegen het einde aan
v m d t hij nog tijd genoeg om een onschuldige als
spion te « o n t m a s k e r e n » ' In het titelverhaal zelf
sleuren scholieren entoeziast stenert aan voor de
bouw van een nieuwe, hun bloed-eigen school. Als
de bouwwerken bijna af zijn komt een oekaze van
de partijleiding dat anderen het gebouw zullen
betrekken. Een ander verhaal «Matrjona's Hof»
komt hier op neer : vroeger stal men des grondbezitters hout. nu steelt men het hout van de kolchoze en Matrjona zelf wordt uit haar betrekking ontslagen omdat ze een komma (of was het een komm a p u n t ' ' ) vergeten heeft. (Hierbij aansluitend een
echt «ebeurd belgisch anekdootje • een kandidaat
leraar werd geweigerd omdar hij achter de titel
van een verhandeling een nunt had geplaatst Dat
mocht niet. zo 'ei de inspektcur en
hij had nog
geKik ook '\. Toch lijkt die komma-geschiedenis in

weerwil van de duidelijk
anti-bureaukratische
opzet gewoon sociale informatie. Waar eens de
bakermat van de arbeidersraden stond is toch wel
ergens een werkrechtersraad die het voor M a t r j o
, n a o p n e e m t ? enz...
Als men het reeds vroeger gepubliceerde « Een
dag uit... », dat m de hier besproken bundel werd
opgenomen, buiten beschouwing laat, dan blijft
« l m Iteresse der Sache » een buitengewoon belangrijk dokument voor wie het kommunistisch bestel
ook eens van binnenuit wil benaderen, maar een
voorbode van socialistisch-realistische vernieuwing
kan ik die bundel niet heten. Wel liggen de hier
aangeboden stukjes kompleet in de verlenging van
dit socialistisch realisme : kolportage-achtige. sociale anekdotiek, kroniekachtig relaas van gebeurtenissen in nergens verbroken lineaire direktheid.
Hier wordt inderdaad het traditioneel verhaal
gered.
Georg Lukacs heeft in zijn « Solsjenitsyn » bijgedragen tot mitizering van de auteur. « K a n k e r p a viljoen» en « D e eerste cirkel» heet hij een «voorlopig toppunt in de hedendaagse w e r e l d l i t e r a t u u r »
en « d e betekenisvolle voorbode van een nieuwe
bloei». Maar wat Lukacs hier vooropzet is ongetwijfeld zijn eigen voorkeur voor een realisme dat
« vrij naïef » werkelijkheid met w a a r n e m i n g identificeert. Van die optiek uit is Solsjenitsyn uiteraard de favoriet nr 1 van de realistische heropleving die Lukacs in A.S. belichaamd ziet. Meer dan
een halve eeuw lang heeft Lukacs gevochten tegen
v^at hij westerse dekadentie heet : tegen het
expressionisme, het surrealisme, tegen Kafka, Joyce
Musel (Der Mann ohne Eigenschaften), tegen Faulkner en later ook tegen Samuel Beckett. Als
Lukacs bedoelt dat het traditioneel verhaal in
Solsjenitsyn een verdediger v a n formaat heeft
gevonden, dan kan iedereen hem wel volgen, m a a r
dan krijgen de t e r m e n « t o p p u n t » en «bloei» de
vertekende betekenis van zijn eigen voorkeur...
Er is nog iets anders : Reich-Ranicki, de door
Peter Handke verguisde kritikus die af en toe ook
wel eens rake dingen schrijft heeft gesteld dat
veel literatuur als kunst wordt opgediend die achteraf door de konsument als wereldbeschouwing
wordt verorberd.
Dit doet me denken aan Heinrich Böll In het
m e i n u m m e r van Merkur (1969) meent de auteur
van Duitslands « T r ü m m e r l i t e r a t u r » Solsjenitsyns
« De eerste cirkel» te moeten omschrijven als een
« openbaring in zijn benadering van het menselijk
lijden ». Wat dit betreft vraag ik me af wat hieromtrent, na Dostojevsky, nog als revelerend kan
gelden. Er zijn zo meen ik. van die revelaties die
het vandaag de dag niet meer doen en die het
beeld van een auteur alleen maar gevaarlijk kunnen vertekenen. Zoals men, naar mijn gevoel, in het
verleden ook vaak het beeld van de « russische (slavische) ziel» heeft vertekend en van de «heilige
russische l i t e r a t u u r » . Zo schept men miten. een
kultus ook die de auteur niet Tieeft gewild en die
Solsjenitsyn om vele redenen niet eens nodig heeft.
De russische mens immers erkent zichzelf in Solsjenitsyns werk en dit is voor de schrijver groter
lof
(I) Alexander
Solsjenitsyn
: «Ivi Interesse
der
Sache».
Luchterhand
Bucher
der
neun^ehn
450 pp 12.80 DM
(II) Georq Lukacs . «.Sols]enitsijn».
Luchterhand.
85 pp 6,80 DM.

Ook op deze LP staan werken van Mahler, echter
wel van een heel andere aard dan de hierboven besproken
Kindertotenlieder.
Deze 4de Simfonie. algemeen aanvaard als Mahler's meest opgewekte en gaafste simfonisch
werk,
heeft tevens iets aparts. Kleinere
orkestbezetting,
direkte stijl en als finale een simfonisch lied voor
sopraansolo op een gedicht uit « Des Knaben
Wunderhorn », Mooie sopraansolo van Heather
Harp,
begeleid door het Radio Simfonie Orkest van Berlijn, onder leiding van de gekende Lorin
Maazel,
staan borg voor een perfekie
uitvoering.

N.V. Family - Cgncert Hall SMS
Festival Liszt - Paul Paray

2648

Deze LP brengt ons enkele gekende
simfonische
werken van Franz Liszt. Vooreerst de
aangrijpende
« Prdludien », een simfonisch gedicht waaruit
velen
onder ons zich wellicht
het heroïsche
hoofdtema
zullen herinneren,
dat destijds de duitse
troepen
doorheen Europa begeleidde. Vervolgens
vermelden
we de Mephistowals
— een pianowerk
— en Orpheus, hier bedoeld niet zozeer als een mitische figuuruitbeelding,
dan veeleer een himne aan de
Muziek zelf. Dit Liszt-recital besluit met zijn « Mazeppa » gekomponeerd
naar een gedicht van Victor
Hugo.
Paul Paray. nog steeds een der beste franse dirigenten, leidt met ervaren vakmanschap
het Nationaal Orkest van de Opera van
Monte-Carlo.

N.V. Family - Concert
Mozart • Violinconzerte
KV. 2 7 9

Hall - SMS
264^.
nr. j en nr. 5 . KV.

216

In 1775 komponeerde
Mozart niet minder dan 5
vioolkoncerten.
Het aantrekkelijkste
K.V. 216 in Gdur. Mozart schreef deze werken louter voor eigen
gebruik en voor zijn kollega-koncertmeester
Antonio Bonnetti. Zelf heeft Mozart zijn
vioolkoncerten
niet dikwijls uitgevoerd
: het instrument
had zijn
werkelijke
liefde niet ; hij koncentreerde
zich vooral op het
klavier.
Vioolkoncert nr. 3 is zeer gekend, vooral het duo
van fluit en hobo in het Adagio — een der mooiste
melodische kompozities
van de jonge Wolfgau'j —
verder ook het Rondo met zijn merkwaardige
gitaar-imitatie en tenslotte de daarop volgende 7^olkslied-melodie.
Koncerto nr. 5 is breder opgevat en rijper van
kompozitie,
energiek
van struktuur.
Verzorgde
viool-interpretatie
van Franco Gulli met het kamerorkest van Lausanne onder leiding van
Armin
Jordan, onderstrepen
Mozart's eeuwige
muziek.

N.V. Family - Concert Hall SMS
Meisterwerf^ des Baroc\ Nr. j
Orgelwer\e
von f.S. Bach.

262^

Na « Meisterwerke
des Barock » 7ir. 1 en 2 brengt
Concert Hall ons met deze LP uitsluitend
orgelwerken van J.S Bach.
Op de voorzijde « Choralvor.spiele aus dem Orgelbüchlein » waarvan wij vooral onthouden het ons
bekende « Christ lag in Todesbanden
» en « O
Mensch. bewein'dein Sünden gross ».
Op de achterznde
beluisteren toe de « Klavier Uebung - dritter Teil ». (Klavier hier bedoeld als
ornelinstrument).
Deze bewerkingen
uit Bach's « Orgelmesse » met
Prélüdien en Fuqen omlijnd, brengen ons nader in
kennis met minder uitgevoerde werken van de grote J S. Bach Deze « Meisterioerke des Barock nr. 3 »
is naar mijn gevoel de mooiste uit de reeks, en we
verheiden reeds vol verwachting
nummer 4.
Vergeten rve niet de naam Herbert Tachezi. uitmuntende
Bach-vertolker
nrnelist aan het orgel
van de evangelische kerk in Wenen.
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EEN VAN DE GEVOLGEN VAN HET
FALEN VAN DE ONTWIKKELINGSHULP — DIE ZOALS WE WETEN UITEINDELIJK NEERKOMT OP EEN
.WINSTGEVENDE ZAAK VOOR DE
« HULPVERLENERS » — IS HET
ONTSTAAN VAN STEEDS SPITSER
WORDENDE
SOCIAAL-EKONOMISCHE TEGENSTELLINGEN IN DE
ZGN. ONTWIKKELINGSLANDEN, TEGENSTELLINGEN DIE IN VERSCHEIDENE GEBIEDEN UITLOPEN OP
OPEN OORLOGEN (ZOALS IN ZUIDOOST-AZIE) OF OP AL DAN NIET
« GEDEKLAREERDE » BURGEROOR.
LOGEN (ZOALS IN LATIJNS AMERIKA). IN FEITE GAAT HET OM EEN
SUBVERSIEVE OORLOG IN HET
AMERIKAANS
SUBKONTINENT,
WAAR DE FOLTERINGEN BEANTWOORD WORDEN DOOR KAPINGEN
VAN VLIEGTUIGEN OF DOOR HET
SCHAKEN ( EN TERECHTSTELLEN)
VAN DIPLOMATEN, VAN BUITENLANDSE AMBTENAREN « OP BIJZONDERE MISSIE ». BINNENLANDSE
PROMINENTEN
(EX-PREZIDENT
ARAMBURU), VOORAANSTAANDEN
UIT DE ZAKENWERELD EN DERGELIJKE MEER.

Het zijn vooral de kontakten met
noordamerikaanse en speciale agenten
die de zuidamerikaanse militaire regimes geleideijk hebben doen spreken
van een « subversieve » of « ondergrondse oorlog » die steeds heftiger in het
amerikaans subkontinent om zich heen
grijpt. De jongste (betrekkelijk dan)
is de strijd die in het tot voor kort relatief rustige Urugay is losgebroken tussen de machthebbers en de zgn. « tupamaros ». Deze « doktrine » betoogt dat
Latijns Amerika in staat van oorlog is.
In tegenstelling echter met de oorlogen
van vroeger is de vijand van vandaag
geen buitenlander en bevindt hij zich
niet buiten het land doch erbinnen,
« onzichtbaar », samengesteld uit w^at
de militaire machtshebbers de « zieke »
elementen van de bevolking noemen.
Het leger, dat steeds volgens deze doktrine het « gezonde element » van de
natie uitmaakt (en dan ook is geïntegreerd in alle sektoren, ook zij aie_ als
meest burgerlijke niet voor een militair
beheer in aanmerking schenen te _ komen) en dat tot nog toe « de integriteit
van de vaderlandse bodem » waarborgde
om het gezwollen militair jargon te citeren, dat blijkbaar overal ter wereld
gangbaar of gebruikelijk is, heeft derhalve een nieuwe opdracht : op het binnenlands vlak de natie van subversieve
elementen zuiveren. Het verlies van de
eerste opdracht (de landsverdediging)
die door de algemene machtsverhoudingen in de wereld « plaatselijk » van
weinig of geen belang is geworden werd
derhalve opgevangen door zuiver binnenlandse opdrachten, nadat de strijd
tegen de groeiende oppozitie ook de
reeds vermelde noyautage van de burgelijke en zelfs ekonomische sektor. Zo
wordt het opleidingscentrum aan de universiteit van Rio de Janeiro (waar zich
overigens het IBM-centrum voor gans
Latijns Amerika bevindt) uitsluitend
geleid door ingenieurs van de braziliaanse oorlogsvloot, worden de direktieposten en hoge ambten, ook provinciaal,
meer en meer door aktieve militairen
waargenomen.
De klandestiene, aktieve oppozitie
spreekt eveneens van een « staat van
oorlog », hoewel ze uiteraard de militaire regimes het recht ontzegt zich als het
gezonde deel van de natie te beschouwen. Deze oppozities beschuldigen in-

DEZE WEEK
IN DE WERELD
Bomaanslagen en overstromingen
teisteren noordierse hoofdstad Belfast.
Meningsverschillen tussen de Koerden en de iraakse regering over de
toepassing van het zes maanden oude
akkoord na de langdurige koerdischiraakse oorlog. Koerdenleider Barzani dreigt met terugroeping van de
koerdische ministers.
W ton dodelijk zenuwgas uit de koreaanse oorlog door het amerikaanse leger in 5 km diepe wateren van
Atlantische Oceaan gestort op 300
mijl van de kust van Florida.

devi^erold
TAIWAN POWER COMPANY
Taiwan of Formoza is wellicht het
enige ontwikkelingsland dat volledig en
vrijwillig afstand heeft gedaa i van de
amerikaanse ontwikkelingshulp. Het officiële China kan niet alleen voor zichzelf zorgen, maar doet ook zelf aan ontwikkelingshulp vooral in Afrika Dat
dit niet zo maar een sprookje is, blijkt
wel uit de normale, zakelijke betrekkingen tussen de Taiwan Power Company, die belast is met de installatie en
de uitbreiding van de elektrische centrales in dit land, en de belgische Generale
Bankmaatschappij Voor een bedrag van
drieentachtig miljoen belgische frank
zal Acec Charleroi transformatoren met
groot vermogen leveren aan Taiwan.
De Generale Bankmaatschappij heeft
de daarvoor gesloten kredietovereenkomst in werking gesteld. Voor zover
wij weten zonder speciale regeringswaarborg, een bewijs dat dit als een voldoende veilige transaktie wordt beschouwd.

GELEERDE BOEREN

STAAT VAN
tegendeel de militaire regimes ervan de
slaafse dienaars van de grote kapitalistische oligarchieën van het eigen land
te zijn mitsgaders de handhavers van de
ekonomische feodaliteit ten opzichte
van het buitenland, vooral Noord-Amerika, Japan, West-Duitsland en Zwitserland. Dit verklaart meteen waarom de
zuidamerikaanse guerilleros niet alleen
noordamerikaanse doch ook duitse en
andere diplomaten ontvoeren, wier leven de losprijs is voor het vrijlaten van
gevangen oppozitieleden. Deze ekonomische feodaliteit aan het buitenland
wordt geïllustreerd door cijfers, die onlangs door het blad « Jorna do Brasil »
werden gepubliceerd en waaruit moest
blijken dat bvb. niet minder dan 72 t.h.
der braziliaanse banken volledig of bijna volledig afhingen van buitenlandse
banken, tei'wijl de gehele farmaceutische sektor in buitenlandse handen zou
zijn.
Hoewel de guerillastrijd op het platteland in Latijns Amerika na het fiasko
van Che Guevara scheen opgegeven te
zijn is dit volgens zuidamerikaanse guerillastrijders lang niet het geval doch
de overheid poogt deze strijd tussen lianen en bergkloven zoveel mogelijk
dood te zwijgen. Feit is echter dat de
zgn. stedelijke guerilla meer van zich
doet spreken als « nieuwe vorm » van
yerzetstrijd, mede omdat hij veel moeilijker dood te zwijgen is dan de sporadische strijd, die in ver afgelegen, moeilijk toegankelijke streken geleverd
wordt.

• Wederzijdse beschuldigingen van bestandsschendingen werpen schaduw
op de voorbereiding van de israëlisch-arabische besprekingen onder
UNO-leiding.
• Israël past zware belastingsverhogingen toe om de oorlogsinspanningen verder te kunnen bekostigen.
• De Sovjet-Unie lanceert Venus-7. Het
rezultaat van deze nieuwe lancering
zal pas over 5 maanden gekend zijn.
Doel van de ruimte-operatie is de
verkenning van de planeet, begonnen
in 1961. voort te zetten.
• Soleiman Frangie tot opvolger van
prezident Hélou van Libanon verkozen. Ondanks moeilijkheden blijft
een zeker evenwicht behouden. Fran,
gie gematigde figuur.
• De Tupamaros worden In Montevideo
opgespoord. Leiders aangehouden,
maar grijzelaars worden niet gevonden.
Doodsbedreigingen
worden
steeds maar herhaald.
• De diplomatie van Mao tse toeng
herneemt langzaam aan haar aktiviteit.

OORLOG
Een recent bulletin van de Internationale Juristenkommissie beschrijft naast
uitvoerige passages over de folterïngen
in Brazilië — waarover steeds meer
europese getuigenissen bekend geraken
— 'de struktuur van de stedelijke guerilla in Brazilië. Deze beweging streeft
« de verovering van een echte nationale
soevereiniteit na en de vestiging van
een sociale demokratie, om het land uit
zijn huidige sociaal-ekonomische onderontwikkeling te halen ». In vorige bijdragen werd aan de hand van verscheidene wetenschappelijke bronnen de
vaststelling weergegeven, dat zelfs sociaal-vooruitstrevende regimes in ontwikkelingslanden er niet in slagen, de
fatale cirkel te doorbreken, wat niet belet vast te stellen dat reaktionaire regimes in de ontwikkelingslanden nog minder in aanmerking komen om het algemeen levenspeil te verbeteren en het
maximum te halen uit wat aan « ontwikkelingshulp » ter beschikking staat, niet
uitsluitend ten voordele van de bezittende minderheid. Het bulletin voornoemd
beschrijft de werkwijze van de verzetsgroepen, die doorgaans maximum slechts
5 tot 10 leden tellen, volledig autonoom
optreden, in zgn. « apparelhos » verblijven — en ook zo genoemd worden — en
vandaar uit opereren. Deze operates omvatten zowel het verspreiden van zelf
gestencilde vlugschriften als het overvallen van banken, in sommige steden
en gemeenten dagelijkse kost geworden.
De totale zelfbevoorrading waarborgt
de naamloosheid van het gehele verzetsnet. De grote bevolkingsdichtheid en
ook de grote mobiliteit van de bevolking (ook in de steden) laten de « apparelhos » toe betrekkelijk lange tijd veilig te opereren. Men schat het aantal
totaal los van elkaar opererende « apparelhos » in Rio de Janeiro alleen — 6
miljoen inwoners — op 200. Overigens
beletten de afzondering en de gebrekkige uitrusting alsnog operaties van grotere allure, hoewel gebleken is dat aan
ontvoeringen meerdere « apparelhos »
meewerkten, tot nog toe — altans in de
steden — de enige gelegenheden van
samenwerking en samen optreden van
verscheidene guerilla-eenheden.
We zullen meer en meer gekonfronteerd worden met nieuws over de stedelijke en landelijke guerillastrijd in
Zuid-Amerika, onmiskenbaar een verschijnsel dat meer en meer de verhouding tussen het arme amerikaans subkontinent en de ekonomische kolonizatoren zal beïnvloeden. Vooral de jongste
geweldse'ïkalatie is ter zake verontrustend én voor de militaire regimes én
voor de buitenlandse ekonomische machten. _ De verklaringen van de door Brazilië in ruil voor het leven van de ontvoerde westduitse ambassadeur vrijgelaten en naar Algerië overgebrachte
guerillaleiders laat over het voortduren
van de « staat van oorlog » niet de minste twijfel bestaan.

Japan telt honderd miljoen inwoners,
dat is twee keer zoveel als Frankrijk,
maar het beschikt over acht maal minder landbouwgrond dan dit land. Er
zijn slechts zeven miljoen hektaren
landbouwgronden, waarvan de helft in
de winter dan nog ondergesneeuwd
is. Bovendien eist ook daar de huizenbouw, ondanks alle beperkingen in
ruimte waarvan de Japanners al sinds
eeuwen gewoon zijn, heel wat ruimte
op : op driehonderdduizend hektaren
werden in 1968 huizen en gebouwen opgetrokken ! De hoeven zijn er dan ooK
meestal niet veel meer dan grote tuinen : gemiddeld één hektare ! Maar de
Japanse boeren zijn ontwikkelde mensen : al sinds de voorbije eeuw kunnen
ze meestal lezen (een hele prestatie
en onze europese eigenwaan mag ons
niet misleiden !). Tegenwoordig gaan
ze negen jaar naar school en krijgen tijdens de laatste jaren speciaal landbouwonderricht. Bovendien lezen ze
meestal een maandblad en een weekblad over hun werk. Dat lost natuurlijK
niet alle problemen op, en de Japanse
landbouw heeft beslist nog niet de hoogte bereikt van de industrie, maar daar
wordt aan gewerkt. Zoals in Japan gewerkt wordt : heel goed !

ARMEN HELPEN RIJKEN
Zover komt h e t ! Als de verhoudingen
tussen de arme en de rijke landen zich
tot in 1977 verder ontwikkelen zoals dit
tot nog toe is gebeurd. Dit is geen financieel blad en we zullen u de vele cijfers
besparen, maar 't is helemaal geen vlotte
uitspraak zonder grond ! De hulp die
de ontwikkelingslanden ontvangen is
geen geschenk ! Het zijn leningen waarop interesten moeten worden betaald ;
en niet zo'n kleine. In 1967 werd daaraan
vier miljard zevenhonderd miljoen dollar besteed. Voor 1977 wordt dat waarschijnlijk : negen miljard tweehonderd
miljoen dollar. Als men daar dan alle
privé-leningen en investeringen bij rekent komt men tot een bedrag dat hoger
zal liggen dan de jaarlijkse bijdragen
van de rijke landen ! Schandalig ! Jawel, maar om écht praktisch te zijn zou
daar de vraag moeten op volgen of wij,
belastingsbetalers, bereid zijn écht
schenkingen te doen, en dus daarvoor
méér te betalen !

LUIPAARD-PANTSERS
De nieuwe duitse pantser moet inderdaad wel « goed » zijn. Als men ten min.
ste volgens de verkoopslijst mag oordelen ! Maar kijk zelf eens : Nederland
bestelde reeds 415 « stuks », België 334,
Noorwegen 78 Met Italië wordt onderhandeld over de verkoop van 400 en me1
Spanje over 200 pantsers. Zelfs het kleine Denemarken zou 200 Luipaarden bestellen. Om verder uw oordeel zelf te
vormen * elke Luipaard kost een miljoen honderdduizend Deutsche Mark
dat is ongeveer vijftien miljoen belgische frank Maar zo'n Luipaard weegl
dan ook veertig ton Zwaar en duur. er
toch goed verkopen. Als dat geen « sub
ses » is !
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STRAFFE KOST

PATRIARCHAAL

Het was te verwachten. Nadat J.E.
Daele zijn ophefmakend boek over de
wielersport uitgaf, nadat een bekend
blad het boek publiceerde, nadat o.m.
L. de Lentdecker wat serieuze klap over
de wielersport kwam vertellen, nadat
steeds meer bladen voorstander werden
van een objektieve kijk op de zaak,
moest vanwege de échten een reaktie
komen. Ze kwam o.m. onder de vorm
van de « memoires » van Fred Debruyne
in « Sport 70 », een verhaal waarin meer
bittere tranen geweend worden dan ooit
in « Sport 70 » het geval was. In zijn
memoires zal Fred, als wij de inleiding
goed begrepen hebben, de wielersport
met veel overgave verdedigen. Hij zal
er, zo schrijft hij zelf, niet laten mee
spotten. In de eerste aflevering heeft hij
alvast al L.D.L. afgeslacht, met een briljant argument. Wat zou de Louis over
wielersport kunnen meepraten, hij heeft
nog niet eens een « col » beklommen !
Wij denken dat zulks gevaarlijke argumenten zijn, want wat zou Fred zeggen
als men hem moest vragen wat hij over
doping te vertellen heeft, als hij zelf
nooit « gepakt » heeft ?

Het heeft lang geduurd, maar nu is
het ons zeer duidelijk dat wij nog steeds
leven in een zuiver patriarchale maatschappij. En het is weer eens de sport
die het ons leerde. Op de renbaan te
Oostende bood zich een jockey aan voor
een bepaalde wedstrijd, die tot grote
verbazing van de dirigenten een dame
bleek te zijn, namelijk
mejuffer
Schwarzkachel uit Nederland. De onmiddellijke reaktie van de verbijsterde
heren was : geen toelating tot starten,
hoewel de juffer in het bezit was van
een geldige vergunning als jockey. Op
de vraag welk reglement haar zou verbieden te starten, gingen de heertjes
ijverig hun reglementjes napluizen,
maar inderdaad, nergens stond vermeld
dat een jockey « mannelijk » moest zijn.
De enige reden bleek dus uiteindelijk
te zijn : het blote feit dat mej. Schwarzkachel een dame is Ze mocht niet starten. Punt. Duidelijk bewijs dus dat ook
in de paardesport de opvattingen of de
reglementen, en waarschijnlijk allebei,
van de antieke soort zijn. En patriarchaal.

Freddy Herhrandt werd te Gent kampioen van België tienkamp. Hier de nieuwe
kampioen hij het polsstokspringen. De atleet uit Malmedy kreeg plots alle kans
toen favoriet nr 1 Lespagnard er na vier proeven de hrui aan gaf.

ONTMOETING

leicester

Wie wij in ons vakantiehotelletje tegen het lijf liepen : de sportbestuurder
van één van onze grote extra-sportieve
rennersploegen. De man kwam er enkele dagen welverdiende rust genieten.
Wij hebben met hem een lang gesprek
gehad over alles wat des koersen en koereurs is, en het deed hem blijkbaar plezier het allemaal eens van a tot z te
kunnen eksplikeren. Uit wat hij vertelde zouden wij zeer gemakkelijk een van
sensatie druipend artikel kunnen brouwen. Wij gaan dat niet doen, want wij
hebben ons bij dat gesprek « van den
domme » gehouden— wat ons niet de
minste moeite kost trouwens —, en de
man wist dus niet dat wij ons ook bezondigen aan wat sportschrijvelarij. Het
zou niet fair zijn al die krasse uitlatingen — verduidelijkt met naam, toenaam, plaats, datum, cijfers en feiten —
onder die omstandigheden aan het verduldige papier toe te vertrouwen. Dit
echter kunnen wij verzekeren : onze al
betrekkelijke sombere kijk op het « rijke Vlaamse wielerleven » blaakt nog
van een idioot optimisme.

SPANNEND SLOT
Hoe Fred Debruyne en de vlaam.
se televizie het klaarspelen, wij
weten het niet, maar op het einde
van de wereldkampioenschappen
op de weg voor liefhebbers, zaterdag dus, hoorden wij weer de
Fred niet meer, die nochtans, naar
hij zelf beweerde, nog een en ander te zeggen had. Wij moesten
dus zelf maar raden welke renner
zich daar op het einde zo onweerstaanbaar losrukte en welke zo
vertwijfeld de achtervolging inzette. Nu is het zo dat wij geen snars
snappen van al die technische
termen als modulatie, klanklijn
e.d.m., maar evenmin hoe het
komt dat wij in ons teeveetje wel
de geluiden rond de aankomstlijn
konden horen, maar niet de zoetgevooisde stem van ons aller Fred.
In ons simplistisch brein is nu
de vraag gerezen hoe men door
een mikro wèl kan horen wat er
rondom de reporter gaande is,
maar niet wat hij vertelt. Wie
maakt ons daarvan eens een overzichtelijk tekeningetje ?
JEMPIE JOEPI

« i n n t i i i I 'i'Miiih|i|ii!Fii I 'IH I

De vijfkamp-proef voor dames werd gewonnen door de eupense dame Roswitha
Emonts-Gast. Een puike prestatie I

Heeft « den bels » het wereldkampioenschap beroepsrenners op
de weg niet gewonnen, een bels
heeft het toch klaargespeeld. Meer
bepaald Jean-Pierre Monseré, Jempi voor de dames. Hij was meteen
de enige landgenoot van ons die
een titel won en zijn naam weze
dus duizendmaal geprezen. Wij
geloven dat de gespecializeerde
sportjoernalisten die er de nadruk
op leggen dat J.P. een verstandige
koers reed, gelijk hebben. De man
heeft de hele dag mee in aanval

DOODGRAVERS
Bepaalde promotors — wij bedoelen eigenlijk profiteurs, maar dat kan je zo maar niet schrijven,
nietwaar — van de kommerciële wielersport fulmineren tegenwoordig gewonnen verloren tegen allen
« die de ondergang van de wielersport willen ».
In de eerste plaats denken zij daarbij blijkbaar
aan een heel aantal sportmedewerkers aan vele diverse publikaties, die er niet meer voor te vinden
zijn om zonder voorbehoud de lof te zingen van
alles wat des koereurs is, en die de wielersport, die
toch een sociaal verschijnsel en een konsumptie-artikel wil zijn, ook als dusdanig gaan benaderen, en
dat wil zeggen • kritisch, net zoals men in die puP"fcatie.s de andere verschijnselen die hun weerslag
hebhen op het maatschappelijk leven kritisch benadert.
In alle bescheidenheid menen wij te moeten gerekend worden tot degenen die verondersteld worden
de ondergang van de wielerport te wensen.

gereden, maar met de nodige rezerves, zonder zich nochtans overdreven aan het « wieltjeszuigen »
te bezondigen. Hij deed, zij het
spaarzaam, zijn deel van « de
kop ». Het ogenblik waarop hij
zijn eindrush aanvatte, het ogenblik waarop Godefroot en zijn gezellen, en misschien zelfs de hele
groep, hem bij de lurven gingen
vatten, was goed gekozen en met
de nodige kracht en- vastberadenheid doorgevoerd. Nu hij op het
punt staat zich een « goed merkske » te zoeken, zal zijn wereldtitel hem goed van pas komen. En
dat^ is hem van harte gegund.
SPECIALIST
Zaterdag, vóór de wereldkampioenschappen op de weg voor amateurs, hebben wij ijverig een artikel gelezen waarin Lucien Acou
zijn vizie gaf over het komende
toptreffen. Acou is namelijk de
bevoegdheid nummer één inzake
de wielersport voor liefhebbers
(vooral sedert hij de schoonvader
werd van Merckx). en wij wilden
met enige kennis van zaken aan
het kampioenschap beginnen. De
man verzekerde ons dat de Nederlanders en de Polen de te kloppen
mannen waren, over de Denen
sprak hij niet — kende hij niet,
zoals achteraf bleek —, en dat Ludo van der Linden geen schijn van
een kans had, dat stond vast. Onder de indruk van zoveel deskundigheid zijn we voor onze lichtbak
gaan zitten. We konden ons zelfs
een slaapie permitteren, nu we
er toch alles van wisten. Helaas,
het bleek dat de Hollanders en de
Polen nergens waren, dat de Denen weeral de wereldkampioen
bijbadden en dat de genoemde Ludo de beste Belg was. Schoonvader
Merckx moet het ons niet kwalük
nemen, maar zün deskundigheid
maakt weinig indruk op ons.

Ten, persoonlijken titel kunnen wij zeggen dat
dit niet waar is. Integendeel zelfs.
Het is precies onze bedoeling ons heel. heel klein
steentje bij te dragen om van de wielersport opnieuw een « sport » te maken, in plaats van een
stuk business dat men, als men er geen doekjes wil
om winden, gewoon korrupt moet noemen. Het is
hier niet de plaats om nog eens te gaan « eksplikeren » welke praktijken in de kommerciële wielersport wij willen aanklagen. Dat weten de lezers
allemaal al lang
Het is niet eens onze bedoeling de kommerciële
wielersport in haar geheel te bestrijden Waarom
zou de renner het talent dat hij bezit niet ten gelde
mogen maken, waarom zou men de massa-mens op
zoek naar vrijetijdsbesteding, geen spektakel mogen
verkopen op weq en wielerbaan, even goed als men
dat doet in dancing of hioskoopzaal. en waarom zou
de man die daarin geld investeert geen redelijke
winst mogen opstrijken, evenals de man van de
filmstudio of platenfirma ?
Er is echter kommercializatie, en daar waar ze
veronderstelt dat bepaalde groepen mensen op een
of andere manier benadeeld worden, daar vinden
wij dat er iets scheef loopt, en dat er wat moet aan
gedaan worden. Welnu, zoals de kommerciële wielersport op dit ogenblik opgevat toordt, zijn er volgens ons twee groepen die serieus « de peer » zijn
en dat zijn er in de eerste plaats de renners (een

ANGSTIGE VRAAG
Onze jongens (en meisjes) op de
fiets hebben 't tijdens de baankam.
pioenschappen niet zo bijster goed
gedaan. Zij wonnen nameljk geen
enkele titel, en dat is een grote
wielernatie als de onze beslist onwaardig. Bij de dames gingen belde titels naar Rusland. Bij de liefhebbers nam West-Duitsland twee
titels voor zijn rekening, en Nederland, Frankrijk, Zwitserland
en Denemarken wonnen er ieder
één. De proeven voor beroepsrenners werden gewonnen door een
Australiër (snelheid), een Brit
(achtervolging) en een West-Duitser (stayers). Nu weten wij wel
ditt in verschillende landen de
amateurs (?) beter « begeleid »
worden dan in ons land, en dat de
Fransman Moreion bij voorbeeld
al eeuwen betaald wordt om liefhebber te blijven, en alzo voor zijn
laïid titels en « gloriol » te vergaren, maar het verklaart volgens
ons toch niet alles. Wij blijven ziiten met de angstige vraag : zijn
wij al over ons toppunt heen ?
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De nieuwe wereldkampioen

/

paar zeldzame « goden » uitgezonderd) en in de
tweede plaats het betalend publiek. Dus gebiedt de
eerlijkheid ons aan te klagen wat van aard is om
die scheve toestand te be.^tendigen of nog te verergeren. Wat dat allemaal is moeten wij hier evenmin
herhalen.
Wij vragen ons daarbij zelfs af wie nu eigenlijk
de doodgravers van die wielersport zijn : zij die de
onmiskenbare misbruiken aan de kaak stellen, of
zij die dezelfde misbruiken nog wat uitbreiden, om
nog een frankske meer te verdienen, zolang het nog
duren kan ?
Als wij bij voorbeeld in de getuigenissen van vele
renners, opgenomen in het hoek van J.E. Daele over
de wielersport, en hij ons weten tot dusver nog niet
weerlegd, dingen lezen als deze • « Als 7e dan Muggenbout een beetje kent. een eerste klas gangster »,
« Elk jaar pikte Muggenbout wel 40 000 fr van me.
Van de meeste andere renners ook natuurlijk »,
« In de Ronde van Frankrijk deed onze mekanicien
eens een wedstrijdafgevaardigde in slaap door slaappillen in zijn wijn te gooien » en « 20 t.h van onze
beroepsrenners rijden voor een fiets en een trui,
30 t.h. hebhen een maandwedde van ongeveer 1.500
fr ». dan kunnen wij echt niet geloven dat degenen
die dergelijke dingen aank''aQen door gelijk welk
zinnig mens mogen bestempeld worden als de doodgravers van de wielersport De doodgravers moeten
in eigen midden worden gezocht, en nergens anders.

Groepen en maatschappijen
allerhande I I !
Speciaal voor U bedacht.

BECO

BECO

levering van gas- en stookolie !
IEDER

DORTMUNDER

BECO

THIER BRAU HOF

lëenzinestations I

kan U op ieder ogenblik van
de dag van het jaar middagen avondmalen aanbieden
INTERESSANT
Avondmaal op vrijdag.
zaterdag of zondagavond
in een gezellige sfeer.
Nadien krijgt U gratis gedurende 5 uur een der beste
Oberbayern orkesten
Middag- en avondmaal In groep
gezellig, fijn, goed en goedkoop
De grote specialiteiten riin • Ochsenschwanzsuppe - Hongaarse goelasf Eisbein mit Sauerkraut
Kip aan het
spit - ({raehtvleesschotel bete? dan In
Otritsland
LEUVEN rervuursevest 60
Tel 0 1 6 / 2 8 6 72 - 1 500 plaatsen
ANTWERPEN, Groenplein 33
Tel. 0 3 / 3 1 20 37 - mooiste zaal van de stad

BECO

BECO verwacht ook Uw bestelling I

p.v.b.a. BECO. Krijgsbaan 236. ZWI|NDRECHT
Tel. : (03)52.81.73 32.02.10
LEUVEN (Bierkelder) Oude Markt 11
Tel. 016/268.69
Mooiste kelder van Europa.
BRUSSEL, Nieuwbrugstraat 28
Tel. 0 2 / 1 8 74 89 - mooiste van Brussel

V U.-MANDATARISSEN
Het BESTE WAPEN in Uw
KIESKAMPAGNE

AALST, (Klaroen) Autovi^eg
Tel. 0 5 3 / 2 2 8 53 (1.000 plaatsen)
HULSTE (Kortrijk), Brugsesteenweg 1
Tel. 056/715.36 (1 200 plaatsen)
KONTICH, Mechelsesteenweg
(2.400 plaatsen)

na Uw WELSPREKENDHEID
is de

(open)

TORHOUT, steenweg Torhout-Lichtervelde
(open) 2.000 plaatsen

REKLAMELUCIFER
Schrijft nu voor inlichtingen

DRONGEN, Autoweg Brussel-Oostende
(open)

blankenber);e
141, de tmet de naeyerlaan • tel. ( 0 5 0 ) 4 1 6 . 3 7 )

m

« PUBLI-SPIECEL » - Pijckestraat 59

f
•

2000 Antwerpen

Bellen na 19 o. (03)37.95 92

matthieu's beddenbedri if
biedt voor elk probleem een wooninrichting

breughel
(uilen tersl
volledig pension
kamers met ontbijt
alle komfort
maaltijden tegen alle prijzen
speciale voorwaarden
voor groepen en autocars
vraag inlichtingen

onze studiedienst
lost uw woonprobleem gratis op

AIIVEiriBEK
VOOR EEN VEILIGE GELDBELEGGING
VOOR EEN GOEDE BOUWGROND
VOOR AANKOOP EN VERKOOP V A N

weekblad van het grote gezin
traonstraat 125
1050 brussel. tel. 02/13.91.70
302.300 EXEMPLAREN WEKELIJKS
OVER HET BEHELE VLAAMSE LAND
2.100.000 VERBRUIKERS
V A N iie. k - M K i i J L b i U i N O

De partijleiding maalit er langs deze weg de afdelingen
op attent dat de verkiezingsdrukwerken bij alle bestuursdrukkerijen kunnen bekomen worden
De afdelingen die hierover nog meer inlichtingen wensen te bekomen stellen zich best in verbmding met hun
arrondissementele voorzitter of sekretaris.
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN V A N
n OKTOBER 1970
Mededeling van het Vlaams nationaal Studiecentrum
voor Provincie- en Gemeenteraadsleden
Sekretanaat • Welkouwensteenweg 29 . 2.590 Berlaar.
OPGELET
1. De lijsten (voordracht- en aanvaardingsakten) moeten ingediend worden op zaterdag 12 of zondag 13 septenmber 1970 tussen 13 en 16 u. DUS : zondag 13 september is de uiterste datum (De wet van 8 juli 1970 — Staatsblad 21/7/1970 — heeft de termijn inderdaad met één
Week vervroegd).
2 Aantal vereiste handtekeningen voor de peterslijsten
(voordrachtakten). :
— ten minste 5 in de gemeenten met minder dan 500 inwoners ;
— ten minste 10 in de gemeenten van 500 tot 2.000 inwoners
— ten minste 20 in de gemeenten van 2.000 tot 5.000 inwoners ;
—• ten minste 30 in de gemeenten van 5.000 tot 10.000 inwoners ;
— ten mmste 50 in de gemeenten van 10.000 tot 20.000 inwoners ;
— ten minste 100 m de gemeenten van 20.000 inwoners
en meer (art. 23 der gemeentekieswet).
Het is aan te raden enkele handtekeningen méér dan
het vereist aantal in te zamelen De kandidaten zelf mogen hun eigen voordracht niet ondertekenen.

ONROERENDE GOEDEREN

via "GROEP DE BONDT"
Coremansstraat- 22. Berchem-Antwerpen
Telefoon : 03/30.18.85

DEBROUWERi)

MOORTGAT

2659BREENDONK TEL. (03)78.71.21
is bekend om haar beroemde en uitstekende
BIEREN en L I M O N A D E N
Breendonk ligt in Vlaanderen
dus U W streek. U W volksgenoten I

Aanbevolen
Huizen
PAPYRUS
Boek- en Papierhendel
Zaakvoerder
Fons Labesi
de Ribaucourtstraal 7
(nabij het Sint Jansplein)
Sint-Jans-Motenbeek • Brussei
Telefoon
( 0 2 ) 2 8 87 09

AL AL KEUKENS GLASAL
Fabrieken te Ramsdoncli
fel. 015/714.47
Vochtbesfand
Vuurva»
Matige prijs
Voor West-Vlaanderer
DE MEYER Walter
Bruggestraat 136. Zwevezele
fel. 0 5 1 / 6 1 2 8^

H. P E I E M A N - M A R C I »
Van Oen Nestlei 16 Antwerpen

rel. 39.19.27
r.V. - RADIO
ALLE aEKTRl
SCHE rOESTElLEN
HERSTEl
LINGEN AAN HUIS
r.V PELMAR 61 scherm
11.995 fr. i.p.v 16 995 f»
Andere merken qrootste korting

(c PIET POT i>
Het bevolkingscijfer dat in aanmerking moet worden
genomen is dit van de algemene volkstelling van 1961
(31 december 1961)
Deze handtekeningen moeten geplaatst worden door
gemeentekiezers.
HANDLEIDING VOOR DE GEMEENTEWET EN
TECHNIEK V A N DE
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
(Litgave van het Vlaams Nationaal Studiecentrum voor
Provincie- en Gemeenteverkiezingen).
Deze brochure aangevuld met de laatste wetteksten en
wij7igingen op dit gebied, is onmisbaar voor ieder die
iets met de gemeenteraadsverkiezingen te maken heeft.
Te bekomen door storting van 25 fr. op gironummer
51.40.69 van J. Torfs. Melkouwensteenweg 29 - 2590 Berlaar (Lier).

Anfwerpen's gezelligste
Bierkelder
Srote Pieter Potstraal •
(bii Suikerrui)
Open vanaf 8 uur 's avonds
Maandag en dinsdag gesloter

Bezoek « Gasthof
DE VEERMAN »
Kaal 26, St.-Amands a.d. Schelde

r«l. (053)332.75
Mosselen
Jltbater
iar

Paling
Brugmans
3-2-«8

14

wu

Brabant

bewegi
ANTWERPEN

gustus om 20 u. in de zaal Capri.
Slachthuisplein 1, Landen.
Sprekers : volksvertegenwoordiger Raskin, over de grondwetsherziening en W. Luyten
over federalisme.

Brussel ( a r r . )
10 te Berchem, of kan zijn bijdarge overschrijven op pr. 17.11
Kredietbank-Berchem voor rekening 4.185 van V.U.-Berchem.

Borcjerhout
Antwerpen ( s t a d )
INNIGE DEELNEIVIING
REKLAMEBORDEN
Op 54-jarige leeftijd overleed
Er worden er zoveel mogeliJK
mevr. Op de Beeck-Driessen,
afgehuurd en dit naar gelang
de vriendelijke huisbewaarster
onze kastoestand. Wil u ons
van ons gemeentehuis. Aan de
helpen stort dan de som van
heer Op de Beeck en familie
5.000 F op postrekening 15.02
onze oprechte deelneming.
van Euralbank Antwerpen op
WI.I JONGEREN
rekening nr. 2/0494 van V.U.Wensen in hun nieuw lokaal
Antwerpen Stad,
te starten midden september.
PETERSLIJSTEN
Wij doen nogmaals een w a r m e
Voor de peterslijst hebben
oproep tot behulpzamen om de
we een honderdtal handtekenin- inrichting te voltooien. Finangen nodig. De intekenlijst ligt
ciële steun eveneens welkom.
dagelijks ter ondertekening op
het sekretariaat : Wetstraat 12.
Broechem
Loop eens langs. Van harte
dank.
KIESFONDS
De steun voor de gemeenteVTJJO
VUJO-leden en simpatizeren- raadsverkiezingen kan altijd
worden overgeschreven op de
de jongeren nemen kontakt op
m e t mej. Viaene, Bisschopstr. rekening van de V.U. bij de
Kredietbank of worden over19, tel. 33.91.36 of met Coveliers
handigd aan onze penningmeesHugo, Haantjeslei 5, tel. 37.73.88
om nadere inlichtingen betref- ter.
fende
verkiezingspropagandataken.
Ekeren
RADIOWAGENS
KIESFONDS
Met verschillende radiowaVergeet ons kiesfonds niet !
gens zal er in onze afdeling
raadsverkiezingen kost geld Terondgereden worden. Kan u
ken mild in op onze steunlijsten
zich een week vrijmaken om
of stort een bedrag op de bankm e t de wagen te bollen in de
rekening n r 02/2466 Volksunie
loop van sept. of oktober ?
Ekeren, Kredietbank Ekeren,
MINIMEETINGS
Kristus Koningplein 3, postreKleine
wijkbijeenkomsten
kening Kredietbank n r 83.49
werden gepland op : vrijdag.4
september, lokaal Bokkenrij- Bij voorbaat dank.
ders, hoek Stoofstr. en Zand :
VRIJWILLIGE STEUN
vrijdag 18 september op L.0.
Maandelijks onder omslag
(plaats wordt later medegeaf te geven op het sekretariaat
deeld) ; vrijdag 25 september,
of bij een onzer bestuursleden.
lokaal De Sportduif, Berendrecht ; vrijdag 2 oktober, loMechelen
kaal zaal Centrum Luchtbal.
STEUNLIJSTEN
ZEGEBAL 12 SEPTEMBER '70
Om elke vergissing te vermijEen daverende inzet van de
den : het bestuur der afdeling
verkiezingen wordt ons bal van
overhandigde, aan enkele pro- zaterdag 12 september in de
pagandisten, steunlijsten. Deze
stadsfeestzaal. Vanaf nu moet
lijsten dragen de ronde stemiedereen zich gemobilizeerd bepel der afdeling. We vragen
schouwen om deze eerste ondereventuele gelegenheidsstorters
neming te doen lukken.
hier speciaal op te letten.
Kaarten te bekomen in de
JONGE KIEZERS
lokalen en bij alle bestuursleDe knappe brochure « WIJ
den en de leden van de Stadssamen met jou » werd deze raad.
week aan 7.000 nieuwe jonge
Kontaktadres voor prijzen
kiezers opgestuurd in de stad
voor de tombola : Lode VerAntwerpen
voert, Otterstraat 20 - 2800
Mechelen Breng mensen mee !
MEDEWERKING
iVIet het oog op de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen
wordt beroep gedaan op jonge Mortsel
medewerkers, zowel voor admiVERKIEZINGSFONDS
nistratieve als voor propagandaOnze leden en lezers die een
opdrachten.
bijdrage wen.sen te storten voor
Eigenaars van naakte omhei- ons verkiezing.sfonds kunnen dit
ningen, leegstaande oude huiop ons P.C. nr 1151.12, Volksuzen enz., worden vriendelijk
nie p/a. W. Claessens, Liersever/ocht hun adres kenbaar te
steenweg 197, Mortsel of afgemaken en de schriftelijke toeven of onder gesloten omslag
lating te geven, om verkiezingsaan hetzelfde adres zenden.
affiches aan te brengen.
Deze toelating kan gezonden
Niel
worden aan het sekretariaat
t.a.v. mevrouw Lea De Jongh,
GEMEENTERAADST e r Heidelaan 3a te Deurne of
VERKIEZINGEN
n a a r de voorzitter P. DoevenWie onze kiesstrijd finanSpeck, Te Couwelaerlei 134 te
cieel wil steunen, kan kontakt
Deurne.
opnemen met één der bestuursleden of kan zijn bijdrage (klein of groot) overschrijBerchem
ven op postrekening 370 van
VERKIEZINGSFONDS
de Generale BankmaatschapWie financieel wil steunen
pij te Aalst voor Volksunie
kan kontakt nemen met ons Niel, rekening 10/39473. Hartesekretariaat, Ruytenburgatraat lijk dank bij voorbaat.

WIJ IN LIMBURG
Genk
V U - L I J S T VOOR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
Volksunie-Genk gaat de komende gemer^nteraadsverkiezingen met volle vertrouwen tegemoet. De Volksunie-lijst,
die tans praktisch gans klaar is, wordt
aangevoerd door volksvertegenwoordiger Jef Olaerts. Op de tweede plaats
staat niemand minder dan Gerard Siegers, voorzitter van het P e r m a n e n t Komitee van de limburgse mijnwerkers
tijdens de stakingen van januari-februari. En derde op de lijst is dokter Vandekerckhove, voorzitter van de V.U.-fraktie m de provincieraad. Op de volgende
•verkiesbare plaatsen — de Volksunie
telt te Genk tans reeds zes gemeenteraadsleden — staan verschillende jongeren.
^ Jef Olaerts zal niet kumuleren Indien
ae genkse bevolking hem doet terecht
komen in een burgemeesters- of sche-

SOCIAAL DIENSTBETOON
VOLKSVERTEGENWOORDIGER DR. VIK ANCIAUX
1ste dinsdag v / d maand : 19 tot
20 uur : Arrond. sekretariaat.
Dupontstraat 27 te Schaarbeek :
20.30-21 u. : Oude Balcaan.
Wemmei.
2de dinsdag v / d maand : 19.3020,30 u. : Gouden Voorn, Houtkaai, Vilvoorde ; 21-21,30 u. :
Egmont, Dorpstraat, Machelen.
3de dinsdag v / d maand : 19.3020 uur : Fenikshof te Grimbergen ; 20-20.30 u u r : bij Beulens.
St. Amandsplein, Strombeek :
2 1 - 21.30 u u r : Kummelshof,
Brusselsesteenweg t e Asse.
4de dinsdag v / d maand : 19-20
uur : Bij Theo Pauwels, Haachtsesteenweg t e Evere ; 20-21
uur : Bij Pancken, Vilvoordelaan 60 te Zaventem ; 21 u u r :
Avondlust te Steenokkerzeel.
KIESFONDS JETTE
Steun steeds welkom op PCR
4062.21 van de VUJO-Jette.
Dank b ü voorbaat.
ARR. RAAD
De volgende arrondlssementele raad heeft plaats op zaterda,g 5 september om 15 u u r in
« Waltra » Stan Philips, Arduinkaai te Brussel. Agendapunten dienen bij de arr. sekretaris, F r a n s Adang, Ruisbroeksesteenweg 109 te St-PietersLeeuw (1600) binnen te zijn
vóór donderdag 27 augustus.
LI.TSTEN
Het arrondissementeel bestuur blijft de gehele vakantieperiode door haar vergaderingen houden. Aarzel dus niet om
de lijsten en kandidaten van
uw gemeente t e r goedkeuring
in t e dienen. Anders wordt de
hoop te groot in het begin van
september.
De afdelingen kunnen op het
arrondissementeel sekretariaat
of bij de heer E. van Wijmeersch. Oranjerielaan 4 te
Dilbeek. kandidaat- en peterlijsten bekomen.
GEMEENTEVERKIEZINGEN
Donderdag 3 september e.k.
om 20 u. richt het Arr. Bestuur
in samenwerking met het Dosfelinstituut in « Waltra' » bij
Stan Philips, Arduinkaai te
Brussel een speciale kursusavond in over de gemeentekieswet. Het zal hier gaan over alle
praktische verplichtingen
in
verband m e t het indienen van
lijsten enz.
AFFICHES
Nog steeds zijn er op het arrondissementeel sekretariaat affiches voorhanden.
VUJO-NATIONAAL
« Ontdekkingstocht Brussel »
op 28 augustus a.s. Verzamelen
in het lokaal Uilenspiegel, Pletinckxstraat 38 te Brussel (nabij Beurs) om 20 u. Ieder zorgt
voor eigen slaapzak en luchtmatras.
Kortenberg
KIESFONDS 1970
Wie het kiesfonds voor de gemeenteverkiezingen wil steunen kan storten op prk 60.51.10
van de heer David, Abdijstraat
10. Kortenberg. Vermelding :
Kiesfonds '70.
Landen

VOORDRACHT
De V U.-afdeling nodigt alle
belangstellenden uit op de voordrachtavond van vrijdag 28 au-

penzetel, zal hij onmiddellijk zijn mandaat van volksvertegenwoordiger ter
beschikking stellen.

Hasselt
VERKIEZING
Het arrondissement Hasselt zegt zijn
volle steun toe aan het kanton Bree,
w a a r op 6 september a.s. tussentijdse
provincieraadsverkiezingen
gehouden
worden, We doen een oproep om zo talrijk mogelijk deel te nemen aan de propaganda-autokaravanen op zaterdagen
29 augustus en 5 september, telkens verzameling te 16 uur op de m a r k t te Bree,
AFDELINGSNIEUWS
Op vrijdag 4 september algemene ledenvergadering in lokaal Warson, met
voorstelling en goedkeuring van de
Volksunie-lijst voor de stad Hasselt
Tessenderio
NIEUWS VAN VOLKSBELANGEN
De groep
Volksbelangen-Volksunie

Leuven ( a r r . )
ARR. RAAD
De volgende arr. raad gaat
door op vrijdag 4 september om
20 u. in café Opera. Op de agenda : gemeenteverkiezingen, verslag over de toestand en bespreking ; voorbereiding van de
kantonnale werking.
VUJO START !
Ook bij ons is de VUJO definitief gestart. Jonge belangstellenden kunnen terecht op
volgende adressen : Dirk Vandersloten, Tiensevest 76, Leuven, tel. 268,97 ; Lieve Aelvoet,
Volmolenlaan 45. Leuven, tel.
267.13.
Telefoneer ons, deel ons je
adres mee. We komen wel eens
kennismaken.
Sint-Joost-Landelijk
(kanton)
GELUKWENSEN
Veerle Olbrechts uit Kraalnem huwde op 8 augustus m e t
de heer Jos Candel. Hartelijke
gelukwensen vanwege de afdeling.
Gust Geens, afdelingssekretaris, treedt op 20 augustus in het
huwelijk m e t mej. Mia De
Prins. De afdeling wenst het
nieuwe paar van h a r t e geluk.
St-Stevens-Woluwe
VERKIEZINGEN
In deze ernstig bedreigde
randgemeente moeten dringend
alle Vlamingen de handen in
m e k a a r slaan. Gaan we ons op
eigen grond laten kloppen door
het F.D.F. ?
Neem kontakt op met dr. B.
De Waele, Eversestraat 94 of
met G, Geens, T r e k k e r s t r a a t 18.
Financiële steun wordt m e t
dank aanvaard. Kredietbank
St-Stevens-Woluwe (pr 4898)
rek. 10.885 van de V.U.
Strombeek-Bever
BAL
Zaterdag 5 september
te
Strombeek-Bever eerste Volksuniebal met het Waltra orkest,
in de zaal Paviljoen.

Oost-Vlaanderen
St. N i k l a a s ( a r r . )
VERKIEZINGSFONDS
Steun nu reeds door overschrijving of storting op prk.
325.33 van N.V. Kredietbank te
Sint-Niklaas, met vermelding
voor rekening 6858 « verkiezingsfonds V.U. » of steek een
bankbriefje in een omslag en
stuur dit aan A. Aendenboom,
Kazernestraat 79, Sint-Niklaas.

jonge man, dus VUJO, Marcel
Dewulf, Driftweg 143, Klemskerke ! We wensen hem goed
heil.
De Panne
OP EIGEN VLEUGELS
Op 13 oogst jl. w e r d overgegaan tot de stichting van onze
eigen V.U.-afdeling die alleen
het grondgebied De P a n n e omvat. Na taaie voorbereidingen
o.a. van de heren Tillie, Wijffels, Cabooter, Swinnen en Gesquiere m e t anderen, w e r d onder levendige belangstelling het
bestuur gekozen onder 9 kandidaten. Het bestuur ziet er als
volgt uit : voorzitter B. Hendryckx, sekr. D. Wyffels ; penningm. D. Gesquiere ; organizatie A. Cabooter : propaganda
J. Meeüs en dienstbetoon mevr,
G e r m a n a Vander Kruys.
In de arr. r a a d vertegenwoordigt J. Meeüs de jonge afdeling.
Als unieke prestatie kan vermeld worden dat de hernieuwingen voor 1971 meteen afgew e r k t werden, op enigen na, en
dat 33 nieuwe leden ingeschreven werden, alvast ook voor
1971.
Als eerste opdracht, en geen
geringe, staat het bestuur n u
voor de organizatie van de deelneming aan de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen ! Goede v a a r t aan onze vrienden v a n
De Panne.
Stene
ADRESWIJZIGING
Ons bestuurslid, belast m e t
de organizatie J a a k Vanderstukken, woont niet meer in de
Oogstraat, doch wel in de Torhoutsesteenweg nr. 101. Men gelieve het adres te noteren.

Oostende
VUJO
Tijdens de voorlaatste zaterdagavond ondernam onze aktieve VUJO-groep weer een
stunt, tans voor het K a r s a a i en
hield er een simbolische koliekte om de uitbater te helpen zijn
schuld aan het stadsbestuur te
delgen !...
Het belooft tegen de verkiezingen.

zoekertjes
Heb g e e n « g e i j k t e » referenties
(betaalt u tocti niet) w e l een b e h o o r l i j k e teoretische basis-vorming
(dipl. A2-scheikunde)
plus
een
ruime prakt, e r v a r i n g ( v i n d ik heel
w a t b e l a n g r i j k e r ) . Ben 23 jaar j o n g ,
g e h u w d , m a n , en zoek een interessante g o e d b e z o l d i g d e
betrekking
met d o o r g r o e i m o g e l i j k h e d e n ( o m geving
Antwerpen-Brussel). Kontakt via bureel blad dat doorzendt.

T 127
De

KLEURFOTO-AFWERKCENTRALE
A V U n,v.
nabij Station Schaarbeek - zoekt :
Ervaren LABORANT voor w e r k aan
o n t w i k k e l m a c h i n e s , negatief en p o zitief. Vaste b e t r e k k i n g Toekomstmogelijkheden
Tel.
02/15.19.05
Zénobe Grammelaan 54,
1030 Brussel.
T 128

West-Vlaanderen
De H a a n
BESTUUR
Wegens de ledengroei kon het
bestuur een zesde lid koöpteren tijdens zijn jongste vergadering. De keuze viel op een

van Tessenderio bezorgde zopas haar
achtste informatieblad aan alle gezinnen
van Tessenderio, met daarin het volledige programma, w a a r m e e ze de gemeenteraadsverkiezingen ingaat.
In alle wijken van onze gemeente —
in oppervlakte de tweede van het ganse
arr Hasselt, na Genk — worden propaganda-avonden ingericht. Hiervan gingen er reeds twee door, resp op 25 juli
in Berg en op 14 augustus in Hulst.

r. van O v e r t t r a e t e n
Hoofdredakteur
A l l e b r i e f w i s s e l i n g voor
redaktie naar
Rofatyp, Sylvaln Oupulslaan
110
1070 Brussel,
Tel.
23.11,98
Beheer
Volderssfr. 7 1 , Brussel 1000
rol.
(02)125.160.
Alle klachten voor niet ontvangen van blad o p d i t adre»
Jaarabonnement
300 fr.
Halfjaarlijks • 170 fr.
Driemaandelijks • 95 fr.
Abonnement b u i t e n l a n d

480 tr

Zonhoven
SOCIAAL DIENSTBETOON
VAN SENATOR HARDY
Senator Joris Hardy, opvolger van
wijlen senator Alfons Jeurissen, houdt
zitdag in het bureel van de firma Jeurcloo, iedere eerste vrijdag van de maand
van 9.30 tot 11.30 (dus ook op vrijdag 4
september a.s.). Al de andere vri.jdagen
van de maand staat zijn sekretaris. Urbaan Grognard, ter beschikking voor
dienstbetoon, zelfde uren.

Steunabonnemen'

320 fr.
(minimum)
-osse nummers
3 fr
Alle stortingen voor hel blad
op
oostrekening
1711.39
«Wij» Vlaams-nafinnaai weekblad
\/erantw uitgever M r F. V a n ger =U«
Beizeaem-itrae' 20
Brussel 1012

NIEUW...

TOTAAL NIEUW...

EN NAAR IEDERS BEURS

•

• •

ML ^«fr'OMU'Vt

,

ECONOMIC : bestudeerd, makkelijk aanpasbaar en snel
realizeerbaar dus géén prefab maar komfortabele goed
afgewerkte woningen.
BOUWPRIJS : slechts F 495.000,f 100.000 A A N KONTANTEN VOLSTAAN OP UW GROND

\

•-J3.00—•

QUALITY ;

gelijkvloers

verdieping.

Gebouwd door kunstenaars in hun vak, oersterke materialen die bewezen hebben degelijk te zijn efficiënt... én praktisch en speciaal voor U
uitgezocht. U zal fier zijn over dit werk.
BOUWPRIJS : slechts F 1.075.000,-

^
,,^ ^ « ^ . . ^
F 150.000 A A N KONTANTEN VOLSTAAN OP UW GROND

HIGH QUALITY : uw prestigieuse positie schept
verplichtingen.., ruime majestueuse hall, enorme
living, ruim kantoor, bar, TV-pIaats, speelruimte,
grote keuken, bergplaats, dubbele garage, 5 of 6
slaapkamers, 2 badkamers, meidenkamer enz,.;
Toch blijft het voordelig.
BOUWPRIJS vanaf slehts F 2.000.000,-

EERST V R A G E N .. D A N K O P E N . . ,

BON

Raadpleeg nog vandaag één onzer I n f o r m a t i e c e n t r a . , bezoek onze realisaties : villa's eensgezinswoningen b u i t e n v e r b l i j f , appart e m e n t s g e b o u w , fabriek
voor ieder van deze b o u w d i s c i p l i n e s
staat een staf van gesoecialiseerde m e d e w e r k e r s voor U klaar, o m
U m e t raad en daad b ü te staan b i i de keuze van een geschikte
grond, het aspekt en de n u t t i g e i n d e l i n g van de w o n i n g alsook
b i | de f i n a n c i e r i n g van d i t alles w o r d t U d e s k u n d i g een leiddraad
gegeven.
Stuur daarom vandaai^ notr dexe bon op en morsten zal U
verbaasd o o k i i k e n naar de voordelen en m o g e l i f k h e d e n
die w i j U bieden.

NAAM ;
ADRES :
^

beschik over een bouwgrond Gemeente :
breedte :
en wens de voordelen te kennen die U mij kan bieden.
— beschik niet over een bouwgrond en verzoek U mij een
aanbieding te doen voor 't bouwen van rljwoning, villabouw
of half open bebouwing in volgende gemeenten i:
— houdt U mf} ter beschikking van één uwer afgevaardigden
of zal ik een bezoek brengen aan uw Informatiecentrum te
op
te
u.
Handtekening

Wat U niet a
n aankunt kan « K U N N E N » voor U klaarkrijgen.
« KUNNEN » een wilskrachtige naam voor een groots b<&(r1rijf.
ANTWERPEN
M e i r 18
Tel. ( 0 3 ) 3 1 7 8 . 2 0

CENT
Onderbergen 43
Tel (09)25.19.23

GENK
W i n t e r s f a g s t r a a t 22
Tel (011)544 42

LEUVEN
Brusselsestraat 33
Tel
(016)337.35

WIJ

16

DE SiMPATIEKSTE
REKLAME

GEMEENTERAADS-

HERMES

DIE

VERKIEZINGEN
V A N 11 OKTOBER 1970

DENKBAAR IS...
Onze

sprookjesballons

bedrukt

met na~am, merk, enz ..

Te v e r k r i j g e n :

Zuidlaan 54, Brussel

Volledige
sekrefariaafkursussen

•

TECHNIEK V A N DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

STENO- en DACTYLOGRAFIE
in vier talen
BOEKHOUDEN

— 25 fr.
•

HANDLEIDING VOOR DE
GEMEENTEWET
— 25 fr.

MODERNE TALEN
HANDELSCORRESPONDENTIE
ENZ.
DAGDe'bnovertr'èfbare reklamo...
om een artikel te lanceren. . of voor
een
winkelopening...
handelsfoor...
b r a d e r t i . . . reklamestoet.. o p e n d a g . . .
kiespropaganda...
Zend ons onderstaande B O N toe o m a l les te w e t e n over « BALLONREKLAME
met SUKSES • .
Vraag tevens Inlichtingen over andere
« bestsellers ».
't I t kosteloos e n zonder v e r p l i c h t i n g .

Graag o n t v i n g

< VLAAMS

DE school waar Vlamingen
zich thuis voelen

•

reklamespeelballen In v i n y l

•

reklamesponzen

•

b e d r u k t e reklamepetjes
(jockey-model e n t i r o l e r ) .

(dubbel

uiterlijk

nummer)

begin

sep-

t e m b e r 1970 met d e jongste g e gevens b e t r e f f e n d e d e g e m e e n (wijzigingen

wet, onderrichtingen).
Sekretriaat : M e l k o u w e n s t w g 29
2590 BERLAAR

V e r g u n n i n g N r 1185 Cat. A

de Vlaamse Toeristenbond en
de Vlaamse Aufomobilistenbond
Geniet van een
aangename
levensavond
In het rustoord

uw

staan ook ter beschikking van de

reklameballonnen

verschijnt

aan d e g e m e e n t e - e n d e kies-

dokumentatie over :
•

GEMEENTEBELEID »

nr 2 - 3 / 1 9 7 0

teraadsverkiezingen

DOKUMENTATIE

Ik per omgaande

EN AVONDLESSEN

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

A . VANDENBROECK, Neerstraat 27
H A M M E ( O . - V I . ) . TeJ. 052/47924.

BON VOOR

Postrekening nr 51.40.69 v a n t
J . Torfs-Berlaar.

ZAKENLUI voor hun reizen

HUIZE
LOREIN

in EUROPA en ELDERS
Onze gespecializeerde medewerkers verstrekken U
kosteloos alle inlichtingen.

FAMILIALE SFEER
Paddegatstraat 133
TEL. 0 1 5 / 7 1 8 . 3 5
2921 Nieuwenrode

W O R D T LID en telefoneer ons :
Centraal Sekretariaat : Sint-Jakobsmarkt 4 5 - 4 7 ,
2000 ANTWERPEN - Tel. 0 3 / 3 1 . 0 9 . 9 5

Naam :
Beroep s

O m onze kliënten n o g beter te d i e n e n b l i j v e n
onze kantoren v r i j d a g a v o n d s open tot 20 u.

Adres ;
Tel.

15 Km. v a n Brussel ( 4 k m . a9>
tostrade
Brussel-Antwerpen).

SUCCES-KLEDING SCHENKT ALLE «WIJ» LEZERS VANDAAG
DEZE SUPER BON MET 1.500 FR.
yoomaam en comfortabel
WAARDE GELDIG BIJ AANKOOP V A N GELIJK WELK

Dat er keuze is zult u wel begrijpen,
2.000 stuks in 33 verschillende maten !
Profiteer van deze enige gelegenheid om
Succes-kieding te leren kennen ! ! !
Meer keus, meer maten, meer mode en
beslist steeds een aardig stuk voordeliger ! !
ENKEL 1ste KWALITEITSKOSTUMEN
in zuiver Scheerwol, Trevira, Tergal,
Diolen Markant en Terlenka.

HERENKOSTUUM

M A A K EVEN DE BEREKENING
OF DEZE AANBIEDING VOOR U LOONT

zo is zuiver scheerwol
gewaarborgd
wooImaSk

Luxe herenkostumen in allerbeste
kwaliteiten
norm. 2995 fr. min 1500 fr. maakt 1495 fr.
norm. 3350 fr. min 1500 fr. maakt 1850 fr.
norm. 3750 fr. min 1500 fr, maakt 2250 fr.

SUCCES-KLEDING MEYERS
A. De Langlestraat 4-8 - NI EL

Tel. 7 8.11.44 - 78.35.39

M e t 1.000 m2 winkelruimte een der belangrijkste kledingszaken in Vlaanderen ! !
Eigen koffie- en bierbar ! Kunstsalon I

RESTAURANT
.LINDENBOS

AARTSELAAR

-ANTWERPEN

BAAN 1 bis

BOOM,

BRUSSEL-

^^^^m
Schoon»» ^>^«>t0

SPOORV'EG

St NIKLAAS
*TEMSE

STATIESTRAAJ

BON MET 1.500 FR. WAARDE
geldig bij aankoop \/an een herenkostuum — direkt afgetrokken
en uitbetaald — geldig tussen
10 augustus 1970 tot uiterlijk 15 september 1970
NAAM
STRAAT
PLAATS
BEROEP

&AS

DUIDELIJK INVULLEN A.U.B.

SUCCESKLEDIN(

MEYERS
RUIME PARKING

NIEL

Deze BON is NIET geldig op Cadeau-prijzen.
VERGEET DEZE BON NIET !
Zonder d e b o n k u n t U v a n deze aanbieding niet genieten
O p e n alle w e r k d a g e n v a n 9 tot 20 u . - zaterdag tot 18 u.
Ruime parkeerplaatsen.

Z o n - en feestdagen gesloten.

