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REGERING, DIT IS 

UW 
WERK 

DEZE FOTO: 

DINAMIET ! 
Bij verschillende foto-reporters 
werden op last van het parket 
van Tongeren huiszoekingen 
gedaan. Het gerecht trachtte 
de foto's in handen te krijgen, 
die voor het optreden der rijks
wacht kompromiterend ztjn. 
Dit IS eén van de gezochte fo
to's. Praktisch op hetzelfde 
ogenblik waarop huiszoekingen 
verricht werden, overhandigde 
de Volksunie op een perskon-
ferentie aan de binnen- en bui
tenlandse pers dit zeer belang
rijk dokument. De foto werd 
genomen vlak nadat de rijks
wacht geschoten had : eèn 
slachtoffer ligt op de grond, 
een ander ts nog aan het val
len. Een rijkswachter herlaadt 
zijn geweer. Vit deze foto al
thans blijkt niet, dat de rijks
wachters zich in een staat van 
« wettige zelfverdediging » zou
den bevonden hebben. Uit tal
rijke persverslagen en getuige
nissen kan worden opgemaakt 
dat, wat in Limburg ook door 
ingewijden algemeen verteld 
wordt, sommige slachtoffers 
langs achter en vanop een rui
me afstand neergeschoten wer
den. 

WAT DENKT VRANCKX DAARVAN? 

17 ^lU ' 

In haar wanhopige pogingen om de 
verantwoordelijkheid voor de moorden 
in Limburg van zich af te wentelen, 
bracht de regering een reeks gemene 
en onzinnige beschuldigingen uit tegen 
de oppositiepartijen en vooral tegen de 
Volksunie. Zo beweerde minister 
Vranckx dat een Vlaams betoger ver
leden zondag een traangasbom in een 
winkel op de wijk Hoevezavel te Genk 
wierp. Het hiernaast afgedrukte getui
genis (één uit een hele reeks dokumen-
ten en foto's die wellicht zullen worden 
opgenomen in een « Zwartboek » der 
Volksunie) zegt het anders... 

« Ondergetekende Jackers Louis 
heeft gezien dat een rijkswachter 
een traangasbom in zijn zaak 
heeft geworpen. 30.L66». (get.) 
L. Jackers. De heer Jackers woont 
Hoevezavel 39 te Genk. { 

1 h j , - ^ 

De B.R.1 .-radtonieuwsdienst van verleden maandag 19 uur be
gon met de dramatische mededeling dat in Limburg een 
stakende arbeider door de rijkswacht werd neergeschoten. 
Onmiddellijk daarop kwam het bericht, dat minister Pterson 
deze week naar Luksemburg zou gaan om er een lening van 
één miljard te bepleiten ten behoeve van de rekonversie in de 
Waalse mijnstreken Borinage en Centrum ! 
Terwijl in Limburg een pre-revolutionair klimaat heerste en 
de schoten knalden, goot de regering aldus olie op het vuur. 

SOLIDAIR MET LIMBURG 
In de voorbije dagen werd ons van overal gevraagd : « wat kunnen wij 
doen voor Limburg ? ». Om de Vlaams-nationale solidariteit met Lim-
bui-g en met de slachtoffers der regermgspohtiek massaal tot uiting 
te laten komen, vragen we de V U -afdel'ngen en al onze lezers, hun 
solidariteitsbijdrage te willen storten op per 1476.97, Volksunie, Brus
sel 1, met vermelding op de keerzijde van het stortingsstrookje : 

« SOUIDARITE ITSFONDS » 
Over de geïnde bedragen en hun bestemming woiden onze lezers op 
de hoogte gehouden. 
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SCHEEPSSCHILDERS 

Het afdelingsbestuur der 
scheepsschilders, in vergadering 
bijeen, protesteert met klem en 
vraagt onverwijld een aktie van 
het A.B.V.V. tegen de regering 
van het dure leven en de ver
hoogde belastingen, de uitvoer
ders van de Eenheidswet - Onge-
lukswet I 

Afd. Antwerpen. 

MODDERPOEL 

In « Omnia », verdedigers-or
gaan van de private verzekering 
(nr 33) lees ik dat volksverte
genwoordiger J. De Staercke het 
standpunt van de C.V.P. heeft 
uiteengezet. En dat eerlang de 
vertegenwoordigers van de twee 
traditionele partijen ook hun 
mening nullen kunnen schrijven 
in dit blad. 

Hier volgt een enkele zinsnede 
van De Staercke : « De Bel
gische politiek is een verpesten
de modderpoel geworden en het 
zal jaren vergen om de toestand 
"weer gezond te maken ». De 
Staercke kan het weten. Want 
hij is geen ekstretnist, wel in
tegendeel ! 

Ook de Volksuniemensen zijn 
tegen alle risico's verzekerd. 
Waarom dan ook niet een ver
tegenwoordiger van de « Volks
unie » aan het woord gelaten in 
de kring der verzekeraars ? 

V., Staden. 

BOEREMSOND 

Voor vrijdag 4 dezer week 
•werd «r door de bedienden van 
de Boerenbond een protestbeto
ging gepland in de straten van 
Leuven. 

De bedienden vragen een 
loons^erhogi^g van 10 %. 

Na onderhandelingen \an het 
A.d.V^ met de direktie, weigerde 
deze beslist alle loonsverhoging. 
Blijft er dan niets meer over 
voor de werknemers, nadat er 
miljoenen aan de nieuwe gebou
wen werden weggegooid ? 

Waar blijven de kiesbeloften 
van de C.VJ'.-gekozenen Legac 
en Dequae ? 

J.V., Erps-Kwerps. 

NOORD-ZUID 

De Werkgroep De Nederlan
den V.Z.W., die zich tot doel stelt 
de jeugdkontakten in het Neder
lands taalgebied te bevorderen, 
werkt zonder verpozen aan nieu
we initiatieven. 

Een jong en bevoegd kader 
van medewerkers, een uitgebrei
de dokumentatie en enkele jaren 
ervaring laten toe een werking 
tot Nederlandse vorming, veelal 
gedragen en uitgewerkt door de 
jongeren zelf, te inspireren. De 
leuze « voor en door de jeugd » 
wordt voor de Werkgroep De 
Nederlanden aldus haar werk-
metode. 

Met een keurig uitgegeven fol
der, geïllustreerd met foto's uit 
de vroegere aktiviteiten, stelt de 
Werkgroep De Nederlanden haar 
jaarprogramma 1966 aan de 
jeugd voor. 

Zowel voor de jeugd op kamp, 
op trektocht als op reis in de 
Nederlanden staat de Werk
groep ten dienste voor de vor
ming tot Nederlandse gezind
heid. Ook de Nederlandsspreken
de jeugd uit Wallonië en uit 
Zuid-Vlaanderen (Frans-Vlaan-
deren) wordt uitgenodigd tot 
een kennismaking met en een 
nieuw ontdekken van de Neder
landen in Europa. Zodoende 
levert de Werkgroep De Neder
landen haar bijdrage tot verste
viging van de vriendschapsban
den in de Nederlanden, d.w.z. : 

Rijksnederland en de neder-
landstalige delen van België en 
Frankrijk : het gebied van de 
Leo Belgicus- de nederlandse 
leeuw. 

Voor wie de nauwkeurige ge
gevens wenst van de initiatieven 
1966, staat de folder met het 
jaarprogramma ter beichikking. 
Hij kan gratis bekomen worden 
op het sekretariaatsadres van de 
Werkgroep de Nederlanden, Eek
houtstraat, 39, Brugge. 

Ook zii die wensen mede te 
Averken in het kader van de 
Werkgroep De Nederlanden of in 
de uitvoering van de geplande 
initiatie\en, zijn ^an harte wel
kom. 

OPENBARE WERKEN 

Wal men zoal ontdekken kan 
bij het lezen van een begroting. 
Zo bijvoorbeeld, deze van open
bare werken 1966. Wat de wer
ken aan bruggen en wegen be
treft, heeft men gestreefd naar 
fifty-fifty - evenwicht tussen 
Vlaanderen en Wallonië, wat op 
zichzelf reeds een onreclitvaar-
digheid is. 

Maar wat de autosnelwegen 
betreft gaat het werkelijk alles 
wat een zelfs op hol geslagen 
verbeelding zich kan indenken, 
ver te buiten. 

Voor Wallonië is er zomaar 
4.355 miljoen (de beruchte en 
onverantwoorde « route de Wal
lonië » zit er natuiirlijk voor 
3.950 miljoen tussen). Wat 
Vlaanderen betreft, heeft men 
toch nog 610 miljoen gevonden, 
waarvan 250 voor de autosnel
weg Brussel-Oostende (meer 
ten behoeve van Brussel dan van 
Vlaanderen). Kortom, dit bete
kent voor Wallonië 88 ten hon
derd van het wegenfonds, tegen 
slechts'12 aan Vlaamleren, daar 
waar tJO % van de belastingsgel-
den uit Vlaanderen komen. Niet 
te verwonderen dat de « Libre 
Beigique » minister De Saegcr 
zoveel lof toezwaait. Welk com
promis heeft de P.V.V. hiervoor? 
Wat zegt ons Aalsters Dhaese-
leer-ke nu ? Hij, de volksverte
genwoordiger, de man met de 
26.000 Vlaamse stemmen, heeft 
zélf opeens geen stem meer als 
hij vóór zijn franstalige mees
ters verschijnt. Het Vlaamse 
Aalst heeft daar warempel een 
waardige vertegenwoordiger. 

B.V., Aalst. 

VOOR ALLE ONROERENDE 

VERHANDELINGEN IN 

BINNEN- EN BUITENLAND : 

RUDI VAN DER PAAL 
Jan Van Rijswijcklaan 62, 
A N T W E R P E N . 
Telefoon : 03/38.91.24. 

ZIEKTEVERZEKERING 

In verband met uw goedkeu
ring van A.S.G.B.-opvatting in 
zake ziekteverzekering : als u ze 
laat begaan, zitten we weldra in 
de nationale sektie. Waarbij al
leen de twee grote mutualiteiten 
goed kunnen varen. Vouw dan 
de Volksunie maar samen. 

dr. R.V., Willel)roek. 

HET BEWliS 

In zijn interpellatie over de 
sluiting van de mijn van Zwart
berg zegde Hugo Schilfz, oan. dat 
Limburg beter zal gediend zijn 
met het federalisme. 

In de rubriek « Van Kamerle
den en Senatoren » doet ons 
aller « Standaard » dan nog 
maar eens venijnig : « Dat kan 
zijn, maar het is vooralsnog niet 
bewezen. Waarom zorgt de stu
diedienst van de V<ilksunie niet 
voor een onomstootbare bewijs
voering ? Dat zou heel wat in
teressanter zijn dan het zoveel
ste ontwerp \an federale grond 
wet ». Aldus Alanu Hujs, bezol
digd inktkoelie. 

Het « onomstootbare bewijs » 
dat de « Standaard » op schijn

heilige wijze vraagt bestaat niet, 
en dat weet de !\Iaatschappelijke 
ook wel. In de politiek kan men 
alles bewijzen en... tegenbewij
zen. Maar de verstandige Vla
ming vindt dit « bewijs » in de 
werkelijkheid van iedere dag. 
Waar de Vlamingen hun eigen 
potje koken gaat het goed. Waar 
ze opgeschept zitten met onze 
franstalige « landgenoten » gaat 
het slecht, effenaf slecht. In geen 
enkel domein hebben de Vla
mingen voordeel gehaald uit het 
samenleven met de franstalige 
partiler die men ons opgedron
gen heeft. Enkel maar nadeel. 

Maar van één ding kan men 
ah ast het onomstootbare bewijs 
leveren en dat is : van de kwade 
trouw van « De Standaard ». 

C.K., Vilvoorde. 

KINDERBIJSLAG 

De begroting van sociale voor
zorg bevat nog slechts een deer
lijk verminkte toelage aan de 
sektor kinderbijslag voor werk
nemers, zo schrijft « De Bond » 
van 21-1-66. De sektor kinder
bijslag voor werknemers krijgt 
geen frank meer ten bezware 
van de begroting van sociale 
voorzorg dan 1S2 miljoen in 
plaats van 625,5 miljoen voor 
1965. Dit betekent een verminde
ring van 443,5 miljoen. De Rijks
dienst voor kinderbijslag zal in 
1966 uit zijn reserves moeten 
putten om het tekort te vullen 
dat door het wegvallen van de 
gewone jaarlijkse rijkssubsidies 
veroorzaakt kan worden. Maar 
wat, wanneer deze reserves uit
geput zullen zijn ? En dat niet 
een heer Van Mechelen, voorzit
ter van de Bond voor Kroostrijke 
gezinnen, en parlementslid van 
de zo sociale regeringspartij, de 
C.V.P. ! 

Besnoeiingen voor de grote 
gezinnen, maar onverantwoorde 
reuzeuitga\en voor het leger, on-
\erantwoorde pensioenen aan 'n 

hoop vermeende weerstanders 
en rechlhebbenden, alsook on
verantwoorde uitgaven ten be-
lope van 4 miljard voor de 
« Route de Wallonië ». 

Dat de V.U.-parlementsleden 
de verantwoordelijke ministers 
eens duchtig op de korrel nemen, 
dat hen gevraagd worde wat er 
gebeuren zal eens de reserves 
van de Rijksdienst voor kinder
bijslag verbruikt ? Hoever deze 
reserves reiken ? Of heel hel 
systeem van de kinderbijslagen 
niet gehypotekeerd is ? ' 

B.IL, Erembodegem. 

ONBEHAGEN 

Dat de Volksunie op dit ogen
blik de enige partij is die het 
best de belangen van de Vlamin
gen verdedigt, laat geen twijfel 
na. 

Als katoUek student kan ik 
niet genoeg mijn onbehagen 
uiten in verband met de houding 
van het Belgisch Episkopaat. 
Wij, Vlaamse kalolieken, hebhen 
de kerk in dit land stee<Js ge
steund. Wij steunden zelfs de 
schoolagitatie die het ganse land 
overhoop zette - officiële onge
hoorzaamheid werd door partij
voorzitter Theo Lefèvre aanbe
volen - en deze agitatie werd 
door het Belgisch episkopaat niet 
afgekeurd. Wij geven jaarlijks 
miljoenen aan de Kerk en te 
Leuven spuwt men ons in het 
gelaat. De bevoegdheid van de 
leken wordt na het concilie niet 
meer betwist, maar onze bis
schoppen behandelen ons nog 
steeds als onmrondige kinderen. 

W.M. - Antwerpen. 

De redaktie draagt geen verant
woordelijkheid voor de inhoud dei; 
gepubliceerde lezersbrieven. Ze be
houdt zich het recht van keuze 
en inkorting voor. Over de lezers
rubriek wordt geen briefwisseling 
gevoerd. 

van de redaktie 
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Volgens minister Vranckx is niet zijn rijkswacht en is niet het regeringsbeleid 
schuld aan de dramatische gebeurtenissen in Liiiibici g, maar wel de Volksunie ! 
Voor deze schaamteloze afwenteling van zijn verantwoordelijkheid roept hij de 
betoging in, die verleden zondag door een aantal Vlaamse verenigingen — w.o. 
ook Volksunie-militanten — te Zwartberg doorging. De foto hierboven — een 
rustige, door fanfare voorafgegane solidariteitsoptocht op weg van Genk naar 
Zwartberg — staat wel in schrille tegenspraak met de ministeriële verklaringen. 
En indien de rijkswacht zo verstandig opgetreden had als de politie van Genk, 
dan zou het bij deze ordelijke uiting van solidariteit gebleven zijn. 

tiek van pvioriteit voor Wallonië . 
Niet de Dioteslcn \nn de \ 'olkMmic, even

min als (! pioicstcn \ .m 'ILIU11><UL O 11 i<̂ e 

kelijlv vei/LL \.ui de Lunbuigsc suidikale 

de regering 
- en zij alleen -
draagt de schuld 

(t.v.o.) T e n overvtaan van de gioleske en 
gemene pogingen die dooi de regeling on-
dc ino inen worden om de verantwoordeli |k-
heid van de tragische gebeurtenissen in 
L imburg at te wentelen, past het even te 
her inne ien aan de feiten en h u n ch iono-
lügie. 

ü p '22. de tember 1%5 s\cid dooi de re
gel ing aangekondigd dat de mijn van 
iCHaitberg zal gesloten woiden. 

He t is een algemeen bekend feit dat de 
regel ing deze beslissing genomen heeft zon-
dei de Limbuigse instanties ( inbegiepen 
d e Mijnraad en de vakboiul n) te raadple
gen ot zelfs maar te ven \u t i gen . 

Daartegen is van meet at aan geprotes-
tceid door de Volksunie, maar niei door de 
Volksunie alleen. Een groot aantal sociale, 
politieke, kul turcle en Vlaamse s t i i ]d \ere-
nigingen heeti bet reurd dat de sluit ing van 
Zwartberg op deigelijke \ e rnede icnde wij
ze weid getroffen en bekendgemaakt . 

l . imbuigse gezagdrageis en politieke \er-
tegenwoordigers hebben herhaaldeli jk ver
klaard dat zij van de beslissing niets af
wisten en dat /ij niet weiden geiaadpleegd. 

Ook het I^arlement werd in deze aangele-
gc' iheid \o lkomen o \e i het hoofd gezien. 

Het is duidelijk dat dit e^i zwaie malai
se \ ei wekte in L imbuig en m het Vlaamse 
land De/e malaise heeft het veider kl imaat 
111 1 imbiirg bepaald en in de loop van de 
jongste weken is zij gegroeid mede door 
d( stroom \nn piotesten die uitgingen, me t 
a . k t u van de Volksunie, maar van tien
tallen andeie veienigingen en instanties, 
WO de sindikaten en ettelijke manda ta 
rissen van de regeringspait i jen. 

De Volksunie heeft van in den beginne 
ha.ii veiantwooidel i jkheid genomen in het 
%ci/et; het was niet alleen haar recht, het 
was te \ens haar plicht, het nodige te doen 
om de Limbuigse bevolking in te lichten 
nopens de achte ig iond der gebeuitenissen 
en nopens haar s tandpunt daai tegenover . 

[ii de Limburgse en heel de Vlaamse pu
blieke opinie gioeide de overtuiging dat 
de sluitingsmaatregel te Zwartbeig ofwel 
o m c i a n t w o o i d ofwel in ieder geval in on-
aaiis.i . i idbare voorwaaidcn bekend ge
maakt was. 

Bij liet bekend mikeii \.iii eic lekonvcr-
sieniaatregelcn bleek daaienbovcn. dat Lim
b ing totaal o \e i het hoofd weid ge/ien. 

l i m b u i g weid opgcol leid aan een poli-

Een solidariteitsbetoging van Vlaamse 
verenigingen had plaats op zaterdag 22 ja
nuar i . In deze betoging stapten mandata
rissen van Volksunie mee op met een aan
tal VU-leden uit gans het Vlaamse lanel. 

Er ontstond geen enkel incident. 
De eerste zware incidenten kwamen een 

week later, toen de Hasseltse burgemeester 
Meyers een geldinzameling van stakende 
mijiiweikers op het grondgebied van Has
selt veibood. 

Hi j liet zijn veibod kracht bi j /ct ten door 
de Rijkswacht, die de (door vioiiw en 
k inderen begeleide) mijnwerkeis de toe
gang tot de stad belette met ha rdhand ige 
chaiges en een overvloedig gebiuik van 
tl aangasbommen. 

Bij het s ro te want iouwen der bevolking 
ui l de mijnstieek jegens de regering en 
haar beleid kwam zich toen een nieuvse 
faktor voegen : want rouwen en wrok je
gens de rijkswacht. 

Deze gebeurtenissen van zaterdag 29 ja-
iiiiaii waien de eeisle in een reeks van 
incidenten en tiagische voorvallen. 

Verleden zondagvooimiddag kwam dan 
de verrassingsbetoging van Vlaamse veie
nigingen en Volksunie-mili tanten. 

H u n aanuil bedroeg drie- k vierhon-
dc id . He l Icii dat zij opstapten achter een 
fanfare en spandoeken, toont de werkelijke 
aa id van h u n bedoel ingen aan : een vreed
zame optocht in het teken der solidariteit. 

Zonder het op t reden der Rijkswacht zou 
deze betoging van het begin tot het einde 
een vreedzaam karakter hebben bewaard. 
Er greep geen enkel incident plaats, zo
lang de Rijkswacht niet ter plaatse was en 
zelfs in de eeiste faze der incidenten ble
ven (le/L \.iu bcjKikte aa id en omvang. 

{lel k .n ik le i (In l>eiomii<; ve iandeide 
eclitei eloüi een o iue iwaeh t ._ii einstig in-

iisa^ssa;::! !:'**»»!«?ii»«'*"«!' * ' ii>i'3ïi;iiil6;;lljiliiiJ,;iiiiNilllliliiili|||li 'i||iti»i«" iiiiiiiillll 

Een beslissend kecipunt : dit is de winkel waarin door een rijkswachter een 
traangasboni weid gegooid. Over dit feit bezit de Volksunie een aantal schrifte
lijke getuigenverklaringen. De verontwaardiging over dit incident was zo groot, 
dut de bewoners van de wijk Hoevezavel zich spontaan tegen de rijkswachters 
richtten. 

oig.uiisatics hebben het klimaat gesthapen 
w a a i m iiiieiiidelijk de dramaiisehe gclx ui 
tenissen mogelijk werden. 

Dit klimaat weid geschapen dooi het .e 
genngsbeU ld rn ele wijze waaieip dat be 
leid ten i n u o i i werd gelegd 

Daat — en nici eldeis — ligl de eeiste 
ooi /ank van wal nadien gebeurde. 

In clii 1I()|KIO<)S bedolven kliiii.iai \ai 
steeds stijgende ontgoocheling en spanning 
moeten ook de oebeuiicnissen van de voor
bije week gesituccid woidcn. 

cident, da t voor gevolg had dat de bevol
king van de Genkse wijk Hoevezavel zich 
spontaan bij de betogers aansloot : er werd 
een traangasgranaat gewoipen in een win-
kelhuis, waar in zich kinderen bevonden. 
Verschillende verslaggevers van de pei"» 
hebben in di t incident de oorzaak gezien 
van een ui tbreiding der betoging tot de 
plaatselijke bevolking en van een verscher
p ing der botsingen. Zo o.m. : 

« Het Volk > : « Hoe het ook zij, di t 
feit had tot gevolg dat er onder de inwo
ners van Hoevezavel een grote verontwaar
diging onts tond en dat enkelen onder hen 
gingen deelnemen aan de veldslag >. 

« La Dernière Heure > ; « Le spectacle 
est effroyable. Comme répondan t tout k 
coup k un mot d 'ordre, les nombreux sper-
tateurs masses sur le parcours viennent re-
joindre les rangs des manifestants ou s'at-
taquent aux gendarmes par l 'arrière >. 

« Gazet van Antzverpe?! > .- « De taliijke 
menigte die zich inmiddels bij de mani 
festanten had aangesloten, werd steeds woe
liger, temeer daa r de Rijkswacht kwist g 
gebruik maakte van t iaangas en rookbom
men... >. 

< Volksgazet > ; « Dit incident droeg er 
vanzelfsprekend toe bij, de woede van de 
bevolking op te wekken en lag aan ele 
bazis van nog meer incidenten >. 

Deze citaten zijn duidelijk en eenslui
dend : zij onderstrepen het feit dat het 
incident met de traangasbom als hei waie 
een keerpunt vormde in de betoging. Door 
het opt reden van de man die de traangas-
bom wierp, werd de plaatselijke bevolking 
uit haar voordien rustig-toekijkende — zij 
het simpatiserende — houding gerukt. 

He t loont dus stellig de moeite, te on
derzoeken wie de verantwoordeli jkheid 
d iaag t voor dit incident. 

Ook het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken was van mening dat een dergelijk 
onderzoek de moeite loont . het achtte het 
feit immeis zo belangüjk dat het de eer
ste paragraaf van zijn komiiiunikce van 
zondagavond er volledig aan wijdde. H e t 
Ministei ie van Binnenlandse / a k e n meen
de te mogen vooropzetten dat de traangas, 
oorspionkeli jk gegooid door een rijkswaeli
ter, in de winkel werd tei uggegooid door 
een betoger. 

Deze bewering is in schiille tegenspiaak 
met wat een aantal getuigen hebben vast
gesteld. 

Er blijkt integendeel uit deze getuige
nissen da t de verantwoordeli jkheid voor 
het incident berust bij de rijkswacht en 
alleen bij de ri]ksv\acht. 

We bezitten een aantal geschieven ge
tuigenissen daaiover . Er weze opgemeikt 
dat deze dokumenten afkomstig zijn van 
bewoners van de Mijnstreek. 

Indien de gemoedeien dei mensen uit 
de mijnstreek op dat ogenblik opgehitst 
weiden — en het blijkt uit de persversla
gen — dan is die ophitsing het gevolg van 
het opt ieden der rijkswachters en niet van 
de komst van een |>aai honderd solidaii-
teitsbetogers. 

Indien deze ophitsing een rol zou ge

speeld hebben bij het veideie vei loop der 

gebeurtenissen, dan ligt de verantvvooule-

(Veivolg blz. 1) 

öe v.aamse 
betoging 
te zwartberg 

(t V o ) H^t is duidelijk dat de ceistc inr?-
denlen le / w a i l b c i g gebeu iden vooi v ei 
Icelcii /oiitlau JO jaiiiutii. 

In d" namiddag en de avond van verleden zondag kwam het tussen mijnwerkers 
en iijkswachters tot ernstige botsingen, waarbij twee wagens werden in brand 
gesloken. De woede van de mijnwerkers werd ten top gedreven door twee feiten. 
Ten ceisie werden zij op de mijn beschoten met traangasgranaten (traangas zou, 
volgens de mijnwerkers, door de luchtverversingsinstallatie zelfs tol bij de sta
ker-i 1- de ondergrond doorgedrongen zijn!}. Ten tweede kwam nadien het star 
klnusCfrekc.tsakkoord van A.C.V. en A.B.V.V. de woede nog vergroten. 
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deze week in het land 
• De regering stond aan de rand van het volkomen faljiet en de open krizis 

door de dramatische gebeurtenissen in Limburg en door het ZlV-konftikt. 

• fn Limburg moesten twee doden en ettelijke gewonden vallen, vooraleer 

de regering uitpakte met een minimum-oplossing : het vastleggen van de 

sociale norm bij de mijnsluiting. 

• De Vlaamse betoging te Moeskroen werd omgezet in een solidariteits-

betoging te Zwartberg. 

• Simpatiebetogingen met de Limburgse slachtoffers, ingericht door stu-

denten te Hasselt en te Leuven, werden uiteengeknuppeld. 

• Op een perskonferentie legt de Volksunie schriftelijke getuigenissen voor, 

die in tegenspraak zijn met de beweringen van de regering. Een door het 

parket gezochte foto werd aan de binnen- en buitenlandse pers over

handigd. 

Mijnarbeiders dragen Jan Latos weg, het eerste slachtoffer dat verleden maandag 
viel. Maar het zou nog twee volle dagen duren vooraleer de regering er zich re
kenschap van gaf dat Limburg schreeuwde om een stopzetting van het bloedver
gieten, om een oplossing voor het drama Zwartberg. Het voorstel dat de regering 
eindelijk — na dagen tijdverlies en onvergeeflijke stuurloosheid — deed, bevat 
dan nog alleen maar het beginsel dat van meet af aan had moeten voorop'zitten : 
gezn afdankingen zonder gelijktijdige tewerkstelling. Voor dit normale, logische 
beginsel moesten twee jonge mensen hun leven laten, moesten er bloed 'en tranen 
over een hele provincie gebracht worden... 

'(Vervolg van blz. 3) 
lijkheid daarvoor bij de rijkswacht en in-
direkt dus bij de regering. 

Uit alle persverslagen en getuigenissen 
blijkt verder, dat de zware incidenten van 
zondagnamiddag en zondagavond niet het 
werk waren van de Vlaamse manifestan
ten. Deze hadden zich op dat ogenblik, na 
tussenkomst en bemiddeling \an de Genk-
se politie, reeds terug op weg naar Genk 
begeven. 

Deze incidenten waren het gevolg \an 
het feit dat de rijksAvacht de mijn en de 
mijnwerkers is gaan beschieten met traan-
gasbommen, wat de gemoederen uiteinde
lijk — na het incident in de winkel te 
Hoevezavel — op het kookpunt heeft ge
bracht. 

Sindikaten als stakingsbrekers 

het schandelijk 
akkoord 
a.c.v.-a.b.v.v. 

'(t.v.o.) De reeds zwaar ontgoochelde en 
verbitterde bevolking der mijnstreek werd 
verleden zondag in de namiddag tot wan
hoop gedreven toen haar bekend gemaakt 
i'erd, dat A.C.V. en A.B.V.V. een overeen
komst hadden bereikt, die zij beschouwde 
a's een dolksteek in de lug van de slaking 
en de Limbuigse solidariteitsbeweging. 

Dit akkoord (dat door de volksmond al 
dadelijk lapidair samengevat werd tot « een 
maand uitstel van begrafenis voor Zwart
berg »), heeft de stakers het gevoel gege
ven, dat zij door iedereen in de steek wer
den gelaten \'oor een objekticf waarnemer 
is het duidelijk dat daar en nergens an
ders — in de sfeer van verbittering en woe
de — de idee weid geboren om het recht 
in eigen hand te nemen en om de strijd 
ondanks en desnoods tegen de sindikale 
leiding in op eigen wijze voort te zetten. 
Aan deze gedachtengang en gevoelens weid 
o.m. op duidelijke wijze uiting gegeven 
door een mijnwerker, in een vraaggesprek 
dat hem door een B.R.T.-ieporter werd af
genomen en dat uitgezonden werd na ('e 
nieuwsberichten van 13 uur verleden dins
dag. 

Dat het door A.C.V. en A.B.V.V. afge
kondigd « rezultaat » en het daaruit voort
vloeiend breken der staking niet aanvaard 
werden, werd o.m. bewezen door het feit 
dat de volgende dag reeds de onderhan
delingen opnieuw en op een nieuwe bazis 
werden ingezet. Er dient op gewezen dat 
de nieuwe onderhandelingen gevoerd wer
den tussen drie instanties : ten eerste de 

overheid (provinciegoc^erneur en hogere 
ambtenaren), ten tweede door de sindika
ten en ten derde door een onafhankelijke 
vertegenwoordiging der werknemers uit 

Zwartberg : een uiterst zeldzaam, zoniet 
uniek, feit in de geschiedenis van de so
ciale strijd. 

De sindikale afgevaardigden schijnen 
zich trouwens van meet af aan rekenschap 
te hebben gegeven van het feit dat het ak
koord van zondag onaanvaardbaar was 
voor de stakers; zij schrokken er voor te
rug, het mede te delen aan de stakende 
ondergronders. 

Toen het nieuws tocli doorzijpelde tot 
de ondergrond, ontstond daar spontaan en 
onmiddellijk de stemming : « nu is het 
er op of er onder ». 

Doordat de stakers ieder geloof in de 

hoe dachten zij zelf ? 
Wal dachten en zegden de Limburgse mijnwerkers in de voorbije dagen ? H€>e 

oordeelden zij over het drama, de oorzaken en de achtergronden ervan ? Een ant
woord op deze vragen werd herhaaldelijk gebracht door de vraaggesprekken die de 
B-R.T. ter plaatse opnam. We laten hieronder drie van die vraaggesprekken zoals 
ze >>erden uitgezonden — maar lichtjes ingekort op niet-essentiële passages — 
volgen : 

R. — Mijnheer, hoe ziet U de toestand hier in de mijn in Zwartberg ? 
M. — Ja Mijnheer, laat het me eerlijk zeggen, ik zie de toestand heel kri

tiek, kritiek op dit moment. 
R. — Waarom? 
M. — Wij voelen ons, hoe moet ik zeggen, in de rug geschoten, verlaten, 

effenaf verlaten. 
R. — Zijn er vandaag 7iog mensen in de mijn afgedaald ? 
M. — Ja, volgens ik gehoord heb een 150 a 200 die zouden zoigcn \oor het 

onderhoud en alles. 
R. — Maar er wordt niet gewerkt f 
M. — Neen, absoluut niet. Zwartberg ligt volledig slil, volledig. 
R. — Is er nog contact met andere mijnen ? 
M. — Absoluut ja. 
R. — En wat verwacht U f 
M. — Wij verwachten een solidariteit in al de Limburgse mijnen, dat ver

wachten wij en daar rekenen wij op. 

M. — Wat ik gisteren meegemaakt heb aan de mijn van Winterslag grenu 
aan het ongelooflijke. Daar was een groep van stakers die opging naar Winter
slag, toen hebben ze het daar aan de stok gekregen met de rijkswacht. De rijks
wacht is beginnen te schieten, zal ik zeggen. Zij waren absoluut nog niet in con
tact met de mijnwerkers. Zij hebben dan gevraagd wat er scheelde. Een mijn
werker heeft teken gedaan, daar ligt een geblesseerde. Toen zijn ze daar met een 
groepje van vier a \i]i mensen van de mijn, ze zijn daar naartoe gegaan en toen 
pas is een van de rijkswachters ook daar naartoe geweest. En toen hebben ze ge
vraagd wat er scheelde, ja, en ze hebben dan die gekwetste gedragen, en ze zeg
den van hem aanstonds naar de kliniek te doen. De mijnwerkers die waren daar 
heel van gepakt. Zij hebben gevraagd wat er aan scheelde omdat ze niet door-
mochten. Zij hadden opdracht gekregen dat de betoging verboden was, maar 
toen die dode, of tenminste die zwaar gekwetste daar lag toen hebben ze de toe
lating gekregen dat ze op de mijn van Winterslag mochten gaan. Dat bevel kwam 
van de kapitein van de rijkswacht. Die heeft dat persoonlijk uitgesproken dat ik 
heb gehoord daar bestaat geen twijfel aan. En ook de rijkswacht, die was abso
luut niet in staat van zelfverdediging. Er mag niet ingebracht worden dat de 
rijkswacht in staat \an zelfverdediging bestond. 

R- — Hoe is nu de veihouding met de vakbonden? 
M- — J3, de verhouding met de vakbonden, wij horen absoluut niets van 

de vakbonden, maar het ware wenselijk dat een akkoord bereikt werd dat men
selijk was. Maar van de vakbonden afzonderlijk, of ze daar contact— of solidari
teit, daar horen we totaal niets van. 

R- — Het akkoord vnn zoitdag wordt door de mensen hier voor de mijn 
helemaal niet aanvaard ? 

M. — Neen, absoluut niet. Toen we maandagmorgen binnenkwamen, tol 
onze verwondering hebben we gemerkt dat geen enkele van de vakbonden hier 
waren om de mijnwerkers in te lichten. Zij hebben doodeenvoudig gezegd wij 
nemen niet aan wat dat ze langs de radio gezegd hebben en per televisie" en ze 
hebben absoluut geweigerd van aan het werk te gaan. 

M. — Ja, ik vind het pijnlijk dat Minister Pierson nog gaat uitgeven dat 
hij nog immer ja voor de Centre en de Borinage gaat vragen en dan niets voor 
de Vlamingen durft zeggen en dat in deze pijnlijke ogenblikken dat de Limbur
gers het zo al zo kwaad hebben. 

sindikaten verloren, viel de beslissende rem 
vreg die de gebeurtenissen van verleden 
maandag had kunnen tegenhouden. 

Het dernokratisch betogingsrecht 

eenzijdigheid, 
partijdigheid 
en ieugens 

(t.v.o.) Het is een algemeen bekend feit, 
dat de betoging te Zwartberg bedoeld was 
als een verrassingstocht in vervanging van 
een betoging te Moeskroen, stad die volle
dig afgegrendeld was en waar door de bur
gemeester een betogingsverbod werd uit
gevaardigd. 

In dit verband dient er op gewezen tc 
worden dat reeds sinds maanden het be
togingsrecht der Vlaamse verenigingen 
praktisch totaal aan banden gelegd wordt. 
Een (onvolledig) lijstje van de betogin
gen waarvoor een toelating werd gevraagd 
en geweigeld, kan dit verduidelijken : 

Oostende (V.V.B.); Voerstreek, tweemaal 
(Vlaamse verenigingen en V.U.-militan
ten); Waver (K.V.H.V.-Leuven); Moes
kroen (Vlaamse verenigingen en V.U.-mi
litanten); Komen (West\laamse studenten
organisaties) ; Brussel (Vlaamse leergangen 
der Rijkstolkenschool); Hasselt (V.V.B. en 
mijnwerkers van Zwartberg). 

Deze beknottingen van het betogings
recht zijn eenzijdig tegen Vlaamse organi
saties gericht. Zo liet o.m. de buigemeester 
van Brussel tijdens de periode waarin de 
hierboven vermelde betogingen moesten 
plaats grijpen, een betoging voor de terug
keer van de Voerstreek naar Luik toe. Het 
stond nochtans van tevoren vast, dat deze 
betoging zou gepaard gaan met incidenten, 
wat doorgaans het \oorwendsel is om 
Vlaamse betogingen te verbieden. 

De eenzijdigheid van de beknotting van 
het betogingsrecht is vorige zondag op
nieuw duidelijk geljleken. Terwijl de toe
gang tot ^oeskroen aan de Vlamingen ont
zegd was, kregen wallinganien de gelegen
heid om er redevoeringen uit te spreken 
en de Marseillaise te zingen, onder het oog
luikend loezicht van de politie. 

Het verbod van samenscholingen van 
meer dan tien pcisonen aokl blijkbaar 
niet voor hen. 

De ervaring heott nochtans geleerd, dat 
inrichters van betogingen die verboden 
worden, doorgaans aan hun opzet vasthou
den. Dit verschijnsel geldt niet alleen voor 
Vlaamse verenigingen. En daarbij is steeds 
gebleken dat het veibod uiteindelijk op 
het gebied der ordehandhaving een ave
rechts effekt had. Burgemeesters die het be
togingsrecht erkenden, hebben kunnen 
vaststellen dat hun houding niet alleen de 
meest demokratische, maar tevens ook de 
verstandigste en meest praktische was. Als 
voorbeeld weze hier herinnerd aan de 
Vlaamse betoging te Oostduinkerke, die 
zonder noemenswaardige incidenten ver
liep. In -ettelijke andere gevallen bleek het 
betogingsverbod op het gebied der orde
handhaving allerminst het beoogde (?) re
sultaat te hebben. 
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Niet alleen heeft de rege
ring in Limburg de rijkswacht 
er op los laten schieten, zij 
heeft ook naderhand alles ge
daan wat maar mogelijk was 
om iedere protestbeweging in 
Vlaanderen hardhandig de 
kop in te drukken. 

De Hasseltse studenten wer
den brutaal en hardhandig 
uit mekaar geranseld. Resul
taat : gekwetsten. De Leuven
se studenten werden even 
brutaa*l van de s t raat gejaagd. 
Resultaat : gekwetsten. 

De Vlaamse solidariteit 
mocht niet tot uiting komen; 
Limburg moest geïsoleerd 
blijven. Met de « kalme en 
minzame » Limburgers, zoals 
Harmei hen noemde, zou men 
het wel klaar spelen. En de 
wereld mocht vooral niet ver
nemen dat achter de Lim
burgse « herrieschoppers » 
heel Vlaanderen stond, voor
al dan de jonge Vlaamse in-
tellektuelen. 

BIJ DE KONING 

Verschillende bladen heb
gewag gemaakt van het feit, 
dat een Volksunie.-afgevaar-
diging door de koning zou zijn 
ontvangen geworden. 

De vijf mensen uit de Mijn
streek die in de moordnacht 
het besluit namen om op de 
hoogste instanties beroep te 
doen om het schieten te doen 
ophouden, vormden geen 
Volksunie-delegatie. Ze gin
gen, zoals ze later trouwens 
zelf bevestigden, in hun per
soonlijke naam. Het feit dat 
twee V.U.-vooraanstaanden 
uit Limburg tot de groep be
hoorden, had geen enkele po
litieke betekenis en de Volks

unie heeft ook nooit gepoogd, 
er een politieke betekenis aan 
te geven. 

De berichten over een VU-
delegatie moeten dan ook 
voor rekening gelaten worden 
van de kranten die ze hebben 
verspreid. De Volksunie heeft 
geen enkele mededeling in die 
zin verspreid en zij begrijpt 
volkomen het ongenoegen van 
mensen bij wie de verdenking 
is ontstaan dat de Vlaamg-
nationale partij uit hun hu
manitaire stap politieke munt 
wou slaan. 

« LIMBURG ALLEIN » 

Het bekende liedje van Jo 
Erens was populair in heel de 
mijnstreek. Het werd spon
taan aangegeven, overal waar 
er solidair met de mijnstreek 
betoogd werd. De Leuvense 
studenten zongen het, toen de 
politie en de rijkswacht op 
hen inrammelde. 

« Limburg allein » : simbool 
van deze bewogen ,dagen. 
Maar ook simbool van de on
verschilligheid w a a r m e e 
«Brusseb Limburg behandeld 
heeft. 

Dit gevoel van alleen zijn, 
van door iedereen in de steek 
gelaten, verraden of geëxploi
teerd te worden was de 
jongste dagen zeer sterk in de 
mijnstreek. 

BERTRAND 

Normaal bekeken hadden 
de Limburgse mijnwerkers 
zich in de regering geen beter 
vertegenwoordiger kunnen 
wensen : minister Bertrand is 
niet alleen een Limburger, hij 
is daarenboven een mijnwer-

Was dit nodig ? Had dit niet kunnen voorkomen worden ? Pas nadat er doden en gekwetsten ge
vallen waren, verwaardigden de sindikale leiders Cool en Major zich om eens gauw naar Limburg 
te komen. Gust Cool trachtte, voor de B.R.T.-micro het schandalig A.C.V.- en A.B.V.V.-akkoord 
van verleden zondag weg te praten door steeds maar te spreken over zijn Limburgse «vrienden», 
de mijnwerkers. Maar wat had hij tot dan toe gedaan voor zijn « vrienden », voor hen die tot 
radeloosheid gebracht werden toen zij zich verraden voelden door hun sindikaten, voor hen die 
tegen de vakbond in hun recht moesten verdedigen ? Gust Cool en Louis Major stonden achter de 
regering en de regering stond achter de rijkswachters toen de schoten vielen. 

ker. Maar dat is al lang gele
den en sindsdien is Bertrand 
langs de gebruikelijke ACV-
ladder niet alleen uit de kool-
put, maar nog véél hoger ge
stegen. 

Bertrand is een minister 
« van alle regeringskombina-
ties », wat nog niet wil zeggen 
dat hij enig gewicht heeft. 
Hij dankt zijn permanente 
portefeuille aan het feit dat 
bij de regeringsvorming ge
woonlijk het spelletje van de 
« gewestelijke » verdeling 
woi"dt gespeeld. 

Alhoewel Bertrand zijn 
aanzien en zijn status dus 
dankt aan Limburg, heeft hij 

van zijn kant daarvoor niet 
de mmste dankbaarheid be
toond. Hij is de regering ge
volgd in heel haar hemelter
gend, vernederend en laat
dunkend beleid tegenover 
Limburg. Van enig protest 
zijnerzijds, laat staan van 
ontslag, hebben we niets maar 
dan ook niets gehoord. 

Het is waarschijnlijk dank 
zij figuren als Bertrand dat 
Harmei tot de overtuiging is 
gekomen dat de Limburgers 
« kalme en minzame » mensen 
zijn waarmee men alles kan 
en mag doen. 

De « kalme en minzame » 
Bertrand is in dramatische 

omstandigheden (toen op zijn 
plaats een man nodig was en 
toen een man de tij had kun
nen doen keren) een misera
bel klein partij kreatuurt je 
gebleken, een belachelijk en 
lafhartig homuncultus, een 
dwerg die door zijn kollega's 
in de regering doodeenvoudig 
over het hoofd kon gezien 
worden. 

Hij werd maar terug van 
enig nut, toen Harmei iemand 
nodig had met een sterk Lim
burgs accent om mee te de
len dat de regering met fa ta
le vertraging toch nog een op-
lossing voor Limburg had ge
vonden. 

PARLEMENTAIRE KRABBELS 

« De Limburgers zijn rustige en min
zame mensen, de erge onlusten in hun 
streek zijn te wijten aan oproermakers 
die van buiten de provincie kwamen •> 
met deze huichelachtige uitspraak zette 
eerste Minister Harmei, met de hem 
eigen preutslieid en heimelijklaeid,' de 
campagne in, om de verschrikkelijke ver
antwoordelijkheid van de regering en de 
rijkswacht in die dodelijke rellen op an
deren af te wentelen. 

Een paar honderd propagandisten en 
drie parlementairen hebben verleden zon
dag opnieuw hun solidariteit betuigd met 
de stakende Limburgse mijnwerkers. Zij 
wilden met muziek op kop van Genk naar 
Zwartberg gaan, met spandoeken indus
trie eisen, en gelden ophalen die zij dan 
aan de mijnwerkers zouden overhandi
gen. Pas daags voordien weid tot deze 
actie beslist. ' 

Practisch werden in de laatste maan
den al de Vlaamse betogingen \erboden : 
de betoging van de V.V.B, te Oostende, 
tweemaal de betoging van Vlaamse vere
nigingen en V.U.-militanten in de Voer, 
de betoging van de Vlaamse studenten te 
Waver, de betogingen van de Vlaamse 
verenigingen en V.U. te Moeskroen ; de 
betoging van de Westvlaanise studenten
organisaties te Komen, de betoging van de 
studenten der Vlaamse leergangen van 
de lUjkstoIkensehool ; de betoging \an de 
V.V.B, en mijnwerkers te Hasselt 

De oorspronkelijke bedoeling van die 
enkele honderden betogers was in de 
Voer toch te betogen spijts het ondemo
cratische, nieuwe verbod. Be betoging 
die voor Moeskroen werd aangekondigd 
was alleen een krijgslist. Toen het bleek 
dat de Voer letterlijk door de rijkswacht 
bezet was, zou men zich niet neerleggen 
bij die willekeur en besloot men opnieuw 
zijn sohdariteit te betuigen met de sta
kende mijnwerkers. 

De betogers gingen vrij gemakkelijk 
door de twee kordons van de rijkswacht. 
Te Waterschei in dramatische omstandig-

'heden, nadat de rijkswacht onder het ge-
jouw en de verwensingen van de plaat
selijke bevolking was afgedropen ten 
gevolge van een traangasljom, die vol
gens de getekende verklaringen van ver
schillende ooggetuigen, door een rijks
wachter werd geworpen in een winkel, 
waar zich kinderen bevonden. Na een 
relletje met de rijkswacht, waaraan weer 
traangasbonimen te pas kwamen bij de 
mijn van Zwartberg, ging de betoging stil
zwijgend protesterend naar Genk terug, 
onder geleide van de plaatselijke politie, 
die toeliet dat te Genk opnieuw betoogd 
werd met spandoeken, slogans en mu/jiek. 
Er deden zich na het vertrek van deze 
betoging uit Zwartberg ernstige inciden
ten voor tussen rijkswachters en mijn
werkers en daags nadien opnieuw zeer 

zware onlusten, weer tussen rijkswacht 
en mijnwerkers, waarbij twee doden 
\ielen. 

Deze dramatische rellen met dodelijke 
afloop kwamen ter sprake in de Kamer. 

Minister Vranckx heeft niet gedurfd, 
stiekem zoals de eerste Minister, de ver
antwoordelijkheid voor de dodelijke rel
len in de schoenen van de betogers te 
schuiven. Hij moest zelf toegeven dat de 
rust was teruggekeerd na het vertrek der 
betogers en de rijkswacht de mijn kon 
verlaten. Pas daags nadien ontstonden de 
rellen met dodelijke afloop. Er moeten 
dus nieuwe feiten zijn geweest, die de 
herstellende rust opnieuw hebben ver
stoord. Het is blijkbaar het nieuwe ak
koord dat de syndikale leiders aan de 
mijnwerkers in de ondergrond niet eens 
durfden voorstellen en waardoor zij zich 
verraden voelden, dat de woede van dezen 
heeft opgewekt. 

Hel is Iiiermee duidelijk dal de betogers 
niet de minste verantwoordelijkfieid 
dragen voor de tragische gebeurtenissen. 

Hoe staat het echter met de verwij
derde \erantwoordelijkheid van de Volks
unie bij het totstandkomen van dit woe-
'llg klimaat. Hierop heeft Frans van der 
Eist geantwoord in een eerlijke, sterke 
tussenkomst, die op aile banken indruk 
maakte. 

Hij toonde overtuigend aan d al de ver
wijderde oorzaak bij de regering ligt. Er 
wordt met de Limburgers gesold zoals 
de Walen het nooit zouden dulden. Spre
ker veroordeelt scherp de lichtzinnige 
improvisatie waaraan de regering zich 

schuldig heeft gemaakt. Duizenden arbei
ders en bedienden zullen worden ge
broodroofd. De regering doet enkel een 
beroep op het particulier initiatief, ter
wijl zij alles in het werk stelt om dit 
initiatief naar Wallonië te draineren. 

Het vooruitzicht te worden gebrood
roofd, maakt duizenden bedienden en ar
beiders radeloos. Dat is de oorzaak van 
de onlusten, samen met het optreden van 
de rijkswacht. 

Onze woordvoerder geeft ruiterlijk toe 
dat ook zijn partij aan agitatie heeft ge
daan. Maar dat deden al de parüjen. Hij 
haalt citaten aan van A.C.V.-afgevaardig
den en een C.V.P.-mandataris, die wild 
revolutionnair zijn. Hij haalt voedsel
pakketten aan door de P.V.V. aangeboden, 
waarin opruiende pamfletten staken. Het 
is geen verdediging meer, maar een re-
kwisitoriuni tegen de regering en de par
tijen, die allen meenden, de reactionnaire 
poujadistische P.V.V. incluis, dat men met 
aartsgemene verdachtmakingen de Volks
unie gevaarlijk zou kunnen treffen. 

De fractie weerde zich scherp en gevat 
tegen al de aanvallers, slingerde de grove 
Van lïynde en de socialisten Grace Ber-
leur in het gezicht, de C.V.P.-ers hun 
revolutie tijdens de schoolstrijd en de 
P.V.V. haar politieke veilheid. 

Het werd op sommige ogenblikken zo 
erg dat de voorzitter al de onderbrekin
gen liet schrappen, zodat deze mooie ver
zameling aan het nageslacht zal onthou
den worden. 

Het kan niet gezegd worden dat de 
voorzitter zich dit keer steeds onpartijdig 
heeft gedragen, zoals het zijn plicht is. 

Nik Claes. 
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EN SIMPATIS 

Het Partijbestuur, de Par
tijraad, de Kamer- en Se-
naatsfrakties van de VOIIJS-
unie houden er aan, langs 
deze weg nogmaals uiting te 
geven aan hun innig medele
ven met de families van de 
slachtoffers en met de ge
kwetsten. Zij bevestigen hun 
Bimpatie en solidariteit met 
de arbeiders, bedienden en 
technici uit de mijnstreek en 
met de hele Limburgse be
volking. 

CENSUUR 

Verleden woensdag zou de 
T.V. een reportage wijden aan 
het probleem van de mijnslui-
t ing in Limburg. De reporta
ge kwam niet op het scherm. 
De regering oefende druk uit 
op de B.R.T., die dan de zaak 
op het allerlaatste ogenblik 
maar in de lade opborg. Het 
is Maurits De Wilde die de re
portage verzorgd had; hij 
ontving onlangs de Bert Ley-
sen-prijs voor een reportage 
die hij wijdde aan de Ant
werpse haven, een zeer objek-
tief en openhart 'g werkstuk. 

Men ziet, in hoeverre men 
kan vertrouwen op de infor

matie van onze « nationale » 
radio- en T.V.-diensten ! Er 
zitten daar bekwame mensen, 
die bewezen hebben dat ze 
hun taak aankunnen en dat 
ze zo ongeveer weten hoe een 
probleem dient behandeld. 
Maar als hun werk voor de re
gering « ongewenst » is, komt 
het er eenvoudigweg niet 
door. 

Wij betalen radio- en T.V.-
belasting aan een geleide en 
gecensureerde staatsmachine, 
die door de regering behan
deld wordt gelijk de massa
media in de totalitaire lan
den. 

Of leven wij reeds in een 
verkapt totalitair regime ? 

MOTIE V.N.S.U. 

Wij kregen op onze redak-
tie een vloed van moties, be
doeld als steun aan de Lim
burgse mijnwerkers. Wij kun
nen wegens plaatsgebrek 
slechts meldmg maken van 
enkele en onder meer deze 
van de V.N.S.U. Leuven. Deze 
hoogstudenten stellen onder 
meer vast dat de grote sindi-
katen, samen met de grote 
partijen en de regering tot 
voor kort de pers wisten te 
muilbanden waar het ging 
over de mijnsluitingen in 
Limburg en dat alleen de 

Verleden zondag : een gewonde betoger achtervolgd tot in de gracht. 

V.V.B -Limburg en de Volks
unie de rechtvaardige eis tot 
rekonversie voor de mijnwer
kers verdedigden. Zij laken 
het misdadig ingrijpen van 
de ordediensten, terwijl zij 
alle Vlaamse studentep aan
sporen tot solidariteit met de 
Limburgse mijnwerkers; ze 
besluiten hun akties in die zin 
te richten. 

KRiSIS VAN HET GEZAG ? 
Nu we heel wat formulieren moeten 

invullen als we tanden willen laten \e t -
zorgen, en als het ware \an een genees-
lieer toelating moeten krijgen om ste\ig 
hoofdpijn te hebben, nu spreken zeer 
ernstige mensen over een gezagskrisis. 
Nooit tevpren is de georganiseerde bur
gerlijke maatschappij zover doorgedron
gen in ons meest persoonlijk leven en 
nooit werden al deze ingrepen zo louter 
als nu eenmaal onveiniijdelijk maar in 
werkelijkheid zonder echte inhoud er
varen. De ondoordringbare, grote naam
loze bureaukiatie is er niet in geslaagd, 
de burgers als enkelingen aan zich te 
binden. En dit is niét betreurenswaardig, 
maar buitengewoon verheugend ! 

En toch is er een zekeie krisis in de 
gemeen.schap, waarin we leven. .Niet al
leen oudere mensen, die misschien al te 
zeer bekommerd zi|n o\er het in stand 
houden van bepaalde toestanden en ver
houdingen, spreken o\er het ontbreken 
van « gezag » : ook jongeren die helemaal 
niet ouderwets denken, \ragen zich at 
of het mogelijk is iets waardevols te be
reiken zonder « leiders ». Maar de oude
ren betreuien het on\ermijdeliik \er-
dwiinen van vormen die zichzelf uitge
hold hebben, die zelfmoord hebben 
gepleegd door de kleinheid in geest en 
daad waarmee zii hun rol in de gemeen
schap nebben « gespeeld ». Of heeft het 
Belgisch koninkliik gezag niet herhaal-
(leliik buitengewone kansen laten voor
bijgaan om te doen wat het inderdaad 
kon doen in eerlijke erkenning van de 
waardigheid van de Vlamingen en van 
het Vlaamse volk ? Kenners van de ge
schiedenis zullen ons vertellen dat 
.\lbert I het loch wel zeer goed meende 
met de Vlamingen ; maar wat zin heeft 
dat als dit alleen maar kan afgeleid wor
den uit na zijn dood gepubliceerde 
« Carnels » ? Leopold 111 had al evenveel 
simpatie voor ons en dat blijkt ook wel 
uit zijn « Politiek testament 3>, en Bau-
douin I is vol genegenheid, dat ziet men 
/.ó bij deze man die met eenzelfde gene

genheid belangstellend informeert naar 
de gezondheidstoestand van al wie hij op 
een van zijn buitenlandse reizen ontmoet! 
Maar waar zijn de daden ? Waar zijn de 
resultaten ? Heeft de dynastie zelfs maar 
een onderdeel van de zorg en de taaiheid, 
die zij over had voor haar belangen in 
Kongo, besteed aan de Vlaamse belangen? 
Het is een oude Griekse spreuk die zegt 
dat de daden niet volgens de woorden, 
maar de woorden volgens de daden moe
ten beooideeld worden ! 

Er is in de Belgische staat geen geïn-
karneerd gezag, maar er is ook geen 
moreel gezag. Zij die zich inbeelden dat 
zij de intellektuele leiders ziin van dit 
volk, leven in een droomwereld. Elk k in-
takt met de werkeliikheid kan hen van 
die droom bevrijden - als zij u(jit kunnen 
bevrijd worden I Maar ook /,ij die door 
hun ambt normaal een zeer belangrijk 
gezag /ouden kunnen vormen, hebben dit 
gezag volledig verloren. Ook de gelovigen 
die bereid blijven richtlijnen van de Bis
schoppen te volgen in geloofszaken, 
weten maar al te duidelijk wat hun oor
deel daarbuiten waard is • met veel meer 
dan het oordeel van een pariijman. Hun 
s> stematische stellingnamen tegen de 
Vlaamse rechten en hun even systema
tisch zwijgen tegenover de onkristelijke 
repressie hebben bewijzen genoeg gele-
\erd ! 

En toch is er in elke geordende gemeen
schap een gezag nodig. Want zonder ge
zag is ei geen orde en waar geen orde 
is, is er ook geen gemeenschap ! Maar na 
al die eeuwen van vreemde oserheersing 
die ook nu nog voortduren, moet een 
waardevol gezag nog groeien in ons volk. 
Niet door een soort personenkultus, maar 
door de moed en de trouw aan het waar
devolle voor ons volk, niet door intellek
tuele gaven, niet door het veroveren n 
een ambt I Een gezagskrisis die ons be
vrijdt van onderdrukking is onmisbaar in 
onze be\i ijding ! 

Nemrod. 

Z I J EN W I J 

Na het vernemen van de 
repressiepolitiek door de gen
darmerie zijn we maandag in 
de vooravond naar Genk ge
reden om ons te vergewissen 
van de toestand ter plaatse. 

Afgesloten wegen. Kolonnes 
rijkswachters opgesteld in de 
straten. Bezette stad. Bijna 
niemand op de straten. Ach
terdocht in de ogen van wie 
we aanspraken. 

Op zoek naar de woonst 
van een onzer Limburgse 
vooraanstaanden spraken we 
enkele mijnwerkers aan die 
op een autobus wachtten. We 
vroegen de straat. Dan de 
naam van de man die we 
zochten en plots kwam er een 
ontroerende tegemoetkoming 
over die achterdochtige ge
zichten : « Zijt ge ooK van de 
Volksunie ? » Op onze beves
tig ng ging plots een arm door 
het open autoraam en een 
ontroerde handdruk zegde 
méér dan veel woorden. On
middellijk was de man bereid 
van met ons mee te rijden 
naar het gezochte adres, alle 
bezwaren afwimpelend met : 
« och er komt nog een auto
bus ». 

DE REDEN 

VAN HUN VROEDE 

Op de muren hingen affi-
chen, die voor Limburg de
zelfde tegemoetkoming eisten 
als voor Borinage en Cen
trum. Geen onbegrepen affi-
chen meer zoals vroeger wel
licht. «Het werk m eigen 
streek» het «Zelfbestuur» 
zijn hier levende begriopen 
geworden voor velen. Dat is 
de woede van de traditionele 
partijen, dat is de woede van 
de aan de regeringspartijen 
verkochte sindikaten. 

Zo werd het die dagen in 
Limburg herhaaldelijk gefor
muleerd, ook door zeer een
voudige mensen. Men weet 
dat Merlot indertijd ontslag 
nam uit de reger.ng. Men 
voelt de halfheid van een 
Bertrand en zijn suppoosten. 
Men is woedend op Meyers om 
zijn verbod te Hasselt. En 
sinds maandag weet men nu 
dat het mogelijk is dat onder 
een zogezegd sociale regering 
onder een socialistisch mini
ster van B nnenlandse zaken 
stakende arbeiders worden 
doodgeschoten. « Vermoord », 
zegden de mijnwerkers. 

GESCHOTEN EN HOE 

Die maandagnacht hebben 
we verschillende mijnwerkers 
en andere Genkse mensen ge
zien en gesproken. 

« Ze schieten op ons als op 
konijnen. Het is een echte 
moordpartij » was de formule
ring. We hoorden verhalen 
van vluchtende mijnwerkers 
die vanachter in de rug wer
den geschoten Van op meer 
dan 15 meter. We hoorden 
verhalen van verplegers die 
bevestigden dat vele kogels 
langs achter troffen. De foto 
elders in ons blad is sprekend. 
Men leze er ook in dit ver
band het « Laatste Nieuws > 
van woensdag op na. Hoe Va
leer Sclep vanop 15 meier 
werd doodgeschoten. 

OMGEKEERD EFFEKT 

Toen we deze lijnen typten 
was ex een repressiekalmte 
ingetreden. De staking duurt 
voort We vroegen aan een 
mijnwerker — chef-porion, 
rustig man met vaste blik — 
hoe hn' het klimaat zag bij de 
arbeiders te Zwartberg Zijn 
antwoord kan als volgt sa
mengevat : « De rust kan «nog 
alleen terugkomen door diep
gaande praktische toegevin
gen van de regering. Wat het 
loon betieft. Het stakingsgeld. 
Deze eerste dag is er nog geen 
grote nood. Maar a's de sin
dikaten ons in de sieek laten 
en de mensen uit honger ver
plicht worden van terug aan 
het werk te gaan, dan zullen 
ze m blinde woede de hele 
boel stuk slaan. Ze voelen zich 
bedrogen door wie jarenlang 
hun leiders zijn geweest. Ze 
begrijpen dat Limburg de los
prijs IS voor de regenngspoli-
tiek in de Walen ». 

HASSELTSE STUDENTEN 

Diezelfde gevoelens zijn ver 
verspreid geraakt. Het was 
opmerkelijk hoe op korte tijd 
en hoe spontaan zich de 
Hasseltse studentenbetoging 
vormde Met een kordaatheid 
die we zelden in L i m b u r g 
gezien hadden. De kr,s spun-
terf in de betoging tonen ook 
aan dat de s udenten weten 
waar de schuldigen zitten. 
Woedegolf aan de ACV-loka-
len. aan het vroegere gebouw 
van het « Beiana van Lim
burg » p'i aan de rijkswacht
kazerne. 

file:///lbert


WIJ 

VOORLICHTING 

IN LIMBURG 

S e t « Belang van Limburg > 
Is onbetwistbaar de grootste 
provinciale krant van he t 
Vlaamse land en in gans de 
provincie Limburg sterk ver
spreid. Wat meteen wil zeg
gen dat de Limburgers het 
doorgaans moeten stellen met 
wel zeer verdachte informatie, 
ook en vooral inzake wel en 
jvee der mijnen. 

Het « Belang van Limburg » 
heeft zich steeds uitgespro
ken tegen fuzie en overheids-
kontrole van de mijnen. Naar 
he t «waarom» hoeven we 
niet ver te zoeken. De krant 
wordt uitgegeven door de 
« Concentra Drukkerij », 
waarvan Frans Theelen be
heerder is. Theelen zit even
eens, samen met mijndirek-
teurs, als beheerder in de 
« Financiële Vennootschap 
voor Limburg en het Kempen-
land ». Deze is een filiale van 
de Société Générale, die er 
450 aandelen van bezit (ieder 
ter waarde van 10 000 fr). De 
Société Générale beheerst 4 
van de 7 Limburgse mijnen. 
De andere drie mijnen zijn in 
het bezit van de holdings 
Coppée, Brufina, Empain plus 
Schneider. 

C.V.P. - senator Leynen, 
hoofdredakteur van het « Be
lang », is afgevaardigde-be
heerder van de koolmijn 
Houthalen-Zolder. 

Dat zegt, dunkt ons, het een 
en het ander... 

PROVINCIERAAD 

Ons provincieraadslid drs. 
Joris De Graeve heeft onmid
dellijk na het bekendworden 
van de tragische gebeurtenis
sen van maandag een schri j
ven gericht tot de Limburgse 
provmciegoeverneur om hem 
te verzoeken, de provincieraad 
in buitengewone zitting bi j 
een te roepen, o.m. om de mo
gelijkheid te onderzoeken tot 
het bekomen van een voor de 
Limburgse mijnstreek aan
vaardbare oplossing van 
het drama Zwartberg. 

DE DOLKSTEEK 

Het akkoord dat A.C.V. en 
AB.V.V. verleden zondagna
middag bekend maakten en 
dat trouwens niets anders 
was dan een uitstel van een 
maand voor de wurging van 
Zwartberg, deed de verbitte
ring der mijnwerkers en der 
bevolking ten top stijgen. 
Daèr lag de rechtstreekse 
aanleiding voor wat maandag 
gebeurde. Zulks bleek o.m. 
overduidelijk uit het vraag
gesprek met een mijnwerker, 
dat verleden dinsdag na de 
nieuwsberichten van 13 uur 
door de B.R T. werd uitgezon
den : « we voelen ons verra
den en in de rug geschoten >. 
Het akkoord dat met zoveel 
lawaai begroet werd als een 
« overwinning van de samen
werking tussen de twee grote 
vakbonden », werd door heel 
de mijnstreek aangevoeld als 
een dolksteek, wat het in fei
te ook was. 

STAKING BREKEN 

Het opzet was duidelijk : de 
staking breken vooraleer ze 
zich kon uitbreiden tot de 
overige mijnen. ACV enABW 
hadden maar één zorg : de 
regering dekken, hun zijde
lingse opdrachtgevers — de 
regeringspartijen — niet in 
moeilijkheden te brengen. 

Vergeten we niet dat het 
ACV. — in Limburg nog 

méér dan elders — bij de 
voorbije verkiezingen zeer 
sterke en openlijke druk heeft 
uitgeoefend om zijn aange
slotenen CVP en alleen CVP 
te doen stemmen. 

UNIEK FEIT 

In de geschiedenis der so
ciale konflikten heeft zich een 
uniek feit voorgedaan : na 
het drama van verleden 
maandag werd vergaderd over 
een oplossing voor Zwartberg 
door drie instanties : de over
heid (provinciegoeverneur en 
hogere ambtenaren), de sin-
dikaten en — als derde par t 
ner — een rechtstreekse af
vaardiging van arbeiders en 
bedienden uit Zwartberg. 

Zulks bewijst, hoe zeer men 
In de Limburgse mijnstreek 
alle vertrouwen in de kleur-
sindikaten heeft verloren. 

OPRUIERS 

De schijnheiligaards van de 
regeringspartijen en de kleur-
partijen hebben nu een zon
debok nodig en dan moet de 
Volksunie maar als « opruier » 
van de mijnarbeiders dienst 
doen. Het spook van de Volks-
unie-woelarbeid moet echter 
dienen om de verantwoorde
lijkheid van de sindikale he
ren weg te moffelen. 

Een der opruiers-van-for
maat was weken achtereen de 
Limburgse A.C.V.-voorzitter 
Cox. Op talloze vergaderingen 
voerde hij het woord en ver
klaarde hij met veel omhaal: 
«we zullen vechten tot het 
uiterste, met alle middelen 
die ons ter beschikking staan. 
We zullen niet dulden dat de 
mijn sluit in 1966. We zullen ^ 
hechten tegen de profiteurs 
die zich rijk hebben gemaakt 
op het zweet, het bloed, ja de 
dood van onze mijnarbei-v. .̂ 
ders ». 

TOT SCHIETENS TOE 

Het C.V.P.-gemeenteraads-
lid Vandeloo uit Genk deed 
het al niet slechter. In een 
vergadering van de gemeente
raad werd hem door een lid 
van de oppositie de vraag ge
steld, wat er zou gebeuren in 
verband met de krizis in de 
mijnstreek. Het antwoord was 
welsprekend : «Wij zullen 
vechten tot schietens toe». 
Het provincieraadslid Beerten 
van de CV P., tevens hoofd
afgevaardigde van het ACV in 
de mijnstreek, legde even
eens meerdere gloeiende ver
klaringen af tegenover groep
jes jnijnwerkers. 

DESERTEURS 

Nadat de heren aldus we
kenlang in het openbaar en 
in beperktere kring de gemoe
deren hadden warm gestookt, 
verkozen ze hun speld uit het 
vuur te halen toen het er op 
aan kwam, rezultaten af te 
dwingen en in te gaan tegen 
« hun » regering. 
De verantwoordelijkheid van 

de kleursindikaten is duide
lijk : aan het ontstaan van 'n 
klimaat van verbittering heb
ben zij maandenlang meege
werkt. Deze verbittering sloeg 
om in onbeheerste woede en 
geweld, toen de sindikaten 
deserteerden. 

Deze vaststelling is geen 
veroordeling van het sindika-
lisme; ze is een veroordeling 
van het sindikaal vluchtmis
drijf, dat de troepen berooft 
van zijn voormannen en dat 
zo de deur openzet voor de 
chaos en het drama. 

DE BETOGING VAN VERLEDEN ZONDAG 
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De minister van Binnenlandse Zaken 
uitte verleden dinsdag in het parlement de 
ongehoorde beschuldiging, dat de door een 
aantal Vlaamse verenigingen gehouden so-
lidariteitsbetogmg verleden zondag de oor
zaak zou zijn van de zware en dodelijke in
cidenten de dag daarop. Zo tracht de re
gering de fatale gevolgen van haar beleid 
t o.v. Limburg op andermans nek te schui
ven. Onze lezers kunnen zelf oordelen. Fo
to boven : ziet de ordelijke en door de 
Genker politie overigens gedulde betoging 
— muziek voorop — er uit als een over-
valskommando ? Foto midden : enkele 
mandatarissen (o.a. dr Goemans en R. 
Mattheyssens) aan het hoofd der betogers 
en achter een spandoek demonstreren dui
delijk de werkelijke aard der betoging en 
de inzichten der betogers — solidariteit met 
de mijnstreek. Foto onder : de incidenten 

te Hoevezavel beginnen. Rijkswacht neemt 
het op tegen trommelaars en muzikanten, 
de zgn. « terreurkommando's ' 

En daar zou volgens de regering de schuld 
liggen voor de moordpartij van maandag ! 

De werkelijkheid is totaal anders. De 
eerste ernstige incidenten in de mijnstreek 
grepen plaats de dag voordien, toen de 
Hasseltse burgemeester Meyers de mijnar
beiders het recht ontzegde om in « zijn » 
stad een omhaling te doen. Daarover wordt 
zedig gezwegen thans... En de incidenten 
van zondagnamiddag en maandag werden 
vooral veroorzaakt door het optreden der 
rijkswacht en door de stijgende verbitte
ring der mijnwerkers die zich verraden 
voelden door de sindikaten, die de avond 
voordien een schandelijk akkoord — een 
echt maneuver om de staking te breken — 
hadden bekend gemaakt. 
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MEDELEVEN 
EN SIMPATIE 

Het Partijbestuur, de Par
tijraad, de Kamer- en Se-
naatsfrakties van de Volks
unie houden er aan, langs 
deze weg nogmaals uiting te 
geven aan hun innig medele
ven met de families van de 
slachtoffers en met de ge
kwetsten. Zij bevestigen hun 
Bimpatie en solidariteit met 
de arbeiders, bedienden en 
technici uit de mijnstreek en 
met de hele Limburgse be-
yolking. 

C E N S U U R 

Verleden woensdag zou de 
T.V. een reportage wijden aan 
het probleem van de mijnslui-
t ing in Limburg. De reporta
ge kwam niet op het scherm. 
De regering oefende druk uit 
op de B.R.T., die dan de zaak 
op het allerlaatste ogenblik 
maar in de lade opborg. Het 
is Maurits De Wilde die de re
portage verzorgd had; hij 
ontving onlangs de Bert Ley-
sen-prijs voor een reportage 
die hij wijdde aan de Ant
werpse haven, een zeer objek-
tief en openhart 'g werkstuk-

Men ziet, in hoeverre men 
kan vertrouwen op de infor

matie van onze « nationale » 
radio- en T.V.-diensten ! ET 
zitten daar bekwame mensen, 
die bewezen hebben dat ze 
hun taak aankunnen en dat 
ze zo ongeveer weten hoe een 
probleem dient behandeld. 
Maar als hun werk voor de re
gering « ongewenst » is, komt 
het er eenvoudigweg niet 
door. 

Wij betalen radio- en T.V,-
belasting aan een geleide en 
geceasureerde staatsmachine, 
die door de regering behan
deld wordt gelijk de massa
media in de totalitaire lan
den. 

Of leven wij reeds in een 
verkapt totalitair regime ? 

MOTIE V.N.S.U. 

Wij kregen op onze redak-
tie een vloed van moties, be
doeld als steun aan de Lim
burgse mijnwerkers. Wij kun
nen wegens plaatsgebrek 
slechts meldmg maken van 
enkele en onder meer deze 
van de V.N.S.U. Leuven. Deze 
hoogstudenten stellen onder 
meer vast dat de grote suidi-
katen, samen met de grote 
partijen en de regering tot 
voor kort de pers wisten te 
muilbanden waar het ging 
over de mijnsluitingen in 
Limburg en dat alleen de 

Verleden zondag : een gewonde betoger achtervolgd tot in de gracht. 

V V.B -Limburg en de Volks
unie de rechtvaardige eis tot 
rekonversie voor de mijnwer
kers verdedigden. Zij laken 
het misdadig ingrijpen van 
de ordediensten, terwijl zij 
alle Vlaamse studenteji aan
sporen tot solidariteit met de 
Limburgse mijnwerkers; ze 
besluiten hun akties in die zin 
te richten. 

KRISIS VAN HET GEZAG ? 
Nu we heel wat formulieren moeten 

invullen als we tanden willen laten \e t -
zorgen, en als het ware \an een genees
heer toelating moeten krijgen om stevig 
hoofdpijn te hebben, nü spreken zeer 
ernstige mensen over een gezagskrisis. 
Nooit tevQren is de georganiseerde bur
gerlijke maatschappij zover doorgedron
gen in ons meest persoonlijk leven en 
nooit werden al deze ingrepen zo louter 
als nu eenmaal onveiniijdelijk maar in 
werkelijkheid zonder echte inhoud er
varen. De ondoordringbare, grote naam
loze bureauki'atie is er niet in geslaagd, 
de burgers als enkelingen aan zich te 
binden. En dit js niét betreurenswaardig, 
maar buitengewoon verheugend ! 

En toch is er een zekere krisis in de 
gemeenschap, waarin we leven. Niet al
leen oudere mensen, die misschien al te 
zeer bekommerd zi|n over het in stand 
houden van bepaalde toestanden en ver
houdingen, spreken over het ontbreken 
van « gezag » : ook jongeren die helemaal 
niet ouderwets denken, vragen zich at 
of het mogelijk is iets waardevols te be
reiken zonder « leiders ». Maar de oude
ren betreuren het onvermijdeliik ver
dwijnen van vormen die zichzelf uitge
hold hebben, die zelfmoord hebben 
gepleegd door de kleinheid in geest en 
daad waarmee zii hun rol in de gemeen
schap nebben « gespeeld ». Of heeft het 
Belgisch koninkliik gezag niet herhaal-
(leliik buitengew(jne kansen laten voor
bijgaan om te doen wat het inderdaad 
kon doen in eerlijke erkenning van de 
waardigheid van de Vlamingen en van 
het Vlaamse volk ? Kenners van de ge
schiedenis zullen ons vertellen dat 
.\lbert I het !och wel zeer goed meende 
met de Vlamingen ; maar wat zin heeft 
dat als dit alleen maar kan afgeleid wor
den uit na zijn dood gepubliceerde 
« Garnets » ? Leopold (11 had al evenveel 
simpatie voor ons en dat blijkl ook wel 
uit zijn « Politiek testament 5>, en Bau-
ilouin I is vol genegenheid, dat ziet men 
/.o bij deze man die met eenzelfde gene

genheid belangstellend informeert naar 
de gezondheidstoestand van al wie hij op 
een van zijn buitenlandse reizen ontmoet! 
Maar waar zijn de daden ? Waar zijn de 
resultaten ? Heeft de dynastie zelfs maar 
een onderdeel van de zorg en de taaiheid, 
die zij over had voor baar belangen in 
Kongo, besteed aan de Vlaamse belangen? 
Het is een oude Griekse spreuk die zegt 
dat de daden niet volgens de woorden, 
maar de woorden volgens de daden moe
ten beooideeld worden! 

Er is in de Belgische slaat geen geïn-
karneerd gezag, maar er is ook geen 
moreel gezag. Zij die zich inbeelden dat 
zij de intellektuele leiders zijn van dit 
volk, le\en in een droomwereld. Elk k m-
takt met de werkeliikheid kan hen van 
die droom bevrijden - als zij ooit kunnen 
bevrijd worden ! Maar ook /.ij die door 
hun ambt normaal een zeer l)elangrijk 
gezag /ouden kunnen vormen, hebben dit 
gezag volledig verloren. Ook de gelovigen 
die bereid blijven richtliinen \an de Bis
schoppen te volgen in geloofszaken, 
weten maar al te duidelijk wat hun oor
deel daarbuiten waard is • met veel meer 
dan het oordeel van een pardunan. Hun 
systematische stellingnamen tegen de 
Vlaamse rechten en hun even systema
tisch zwijgen tegenover de onkristelijke 
repressie hebben bewijzen genoeg gele
verd ! 

En toch is er in elke geordende gemeen
schap een gezag nodig. Want zonder ge
zag is er geen orde en waar geen orde 
is, is er ook geen gemeenschap ! Maar na 
al die eeuwen van vreemde overheersing 
die ook nu nog voortduren, moet een 
waardevol gezag nog groeien in ons volk. 
Niet door een soort personenkultus, maar 
door de moed en de trouw aan het waar
devolle voor ons volk, niet door intellek
tuele gaven, niet door het veroveren • n 
een ambt ! Een gezagskrisis die ons be
vrijdt van onderdrukking is onmisbaar in 
onze bevi ijding ! 

Nemrod. 

ZIJ EN WIJ 

Na het vernemen van de 
repressiepolitiek door de gen
darmerie zijn we maandag in 
de vooravond naar Genk ge
reden om ons te vergewissen 
van de toestand ter plaatse. 

Afgesloten wegen. Kolonnes 
rijkswachters opgesteld in de 
straten. Bezette stad. Bijna 
niemand op de straten. Ach
terdocht in de ogen van wie 
we aanspraken. 

Op zoek naar de woonst 
van een onzer Limburgse 
vooraanstaanden spraken we 
enkele mijnwerkers aan die 
op een autobus wachtten. We 
vroegen de straat. Dan de 
naam van de man die we 
zochten en plots kwam er een 
ontroerende tegemoetkoming 
over die achterdochtige ge
zichten : « Zijt ge ooit van de 
Volksunie ? » Op onze beves
tig ng ging plots een arm door 
het open autoraam en een 
ontroerde handdruk zegde 
méér dan veel woorden. On
middellijk was de man bereid 
van met ons mee te rijden 
naar het gezochte adres, alle 
bezwaren afwimpelend met : 
« och er komt nog een auto
bus ». 

DE REDEN 

VAN HUN V./OEDE 

Op de muren hingen affi-
chen, die voor Limburg de
zelfde tegemoetkoming eisten 
als voor Borinage en Cen
trum. Geen onbegrepen affi-
chen meer zoals vroeger wel
licht. «Het werk in eigen 
streek » het « Zelfbestuur » 
zijn hier levende begriopen 
geworden voor velen. Dat is 
de woede van de traditionele 
partijen, dat is de woede van 
de aan de regeringspartijen 
verkochte sindikaten. 

Zo werd het die dagen in 
Limburg herhaaldelijk gefor
muleerd, ook door zeer een
voudige mensen. Men weet 
dat Merlot indertijd ontslag 
nam uit de reger.ng. Men 
voelt de halfheid van een 
Bertrand en zijn suppoosten. 
Men is woedend op Meyers om 
zijn verbod te Hasselt. En 
sinds maandag weet men nu 
dat het mogelijk is dat onder 
een zogezegd sociale regermg 
onder een socialistisch mmi-
ster van B nnenlandsa zaken 
stakende arbeiders worden 
doodgeschoten. « Vermoord >, 
zegden de mijnwerkers. 

GESCHOTEN EN HOE 

Die maandagnacht hebben 
we verschillende mijnwerkers 
en andere Genkse mensen ge
zien en gesproken. 

« Ze schieten op ons als op 
konijnen. Het is een echte 
moordpartij » was de formule
ring. We hoorden verhalen 
van vluchtende mijnwerkers 
die vanachter in de rug wer
den geschoten Van op meer 
dan 15 meter. We hoorden 
verhalen van verplegers die 
bevestigden dat vele kogels 
langs achter troffen. De foto 
elders in ons blad is sprekend. 
Men leze er ook in dit ver
band het « Laatste Nieuws » 
van woensdag op na. Hoe Va
leer Sclep vanop 15 meier 
werd doodgeschoten. 

OMGEKEERD EFFEKT 

Toen we deze lijnen typten 
was ei een repressiekalmte 
ingetreden. De staking duurt 
voort We vroegen aan een 
mijnwerker — chef-porion, 
rustig man met vaste blik — 
hoe hij het klimaat zag bij de 
arbeiaers te Zwartberg Zijn 
antwoord kan ais volgt sa
mengevat : « De rust kan-nog 
alleen terugkomen door diep
gaande praktische toegevin
gen van de regering. Wat het 
loon betreft. Het stakingsgeld. 
Deze eerste dag is er nog geen 
grote nood. Maar a's de sin
dikaten ons in de sieek laten 
en de mensen uit honger ver
plicht worden van terug aan 
het werk te gaan, dan zullen 
ze m blinde woede de hele 
boel stuk slaan. Ze voelen zich 
bedrogen door wie jarenlang 
hun leiders zijn geweest. Ze 
begrijpen dat Limburg de los
prijs IS voor de regenngspoli-
tiek in de Walen ». 

HASSELTSE STUDENTEN 

Diezelfde gevoelens zijn ver 
verspreid geraakt. Het was 
opmerkelijk hoe op korte tijd 
en hoe spontaan zich de 
Hasseltse studentenbetoging 
vormde Met een koidaatheid 
die we zelden in L i m b u r g 
gezien hadden. De kr.s spun-
terf in dp betoging tonen ook 
aan dat de s udenten weten 
waar de schuldigen zitten. 
Woedegolf aan de ACV-loka-
len, aan het vroegere gebouw 
van het « Belang van L'm-
burg » p'-i aan de njkswaciit-
kazerae. 
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VOORLICHTING 
IN LIMBURG 

iTet « Belang van Limburg > 
Is onbetwistbaar de grootste 
provinciale krant van het 
Vlaamse land en in gans de 
provincie Limburg sterk ver
spreid. Wat meteen wil zeg
gen dat de Limburgers het 
doorgaans moeten stellen met 
wel zeer verdachte informatie, 
ook en vooral inzake wel en 
,wee der mijnen. 

Het « Belang van Limburg » 
heel t zich steeds uitgespro
ken tegen fuzie en overheids-
kontrole van de mijnen. Naar 
he t «waarom» hoeven we 
met ver te zoeken. De krant 
wordt uitgegeven door de 
« Concentra Drukkerij », 
waarvan Frans Theelen be
heerder is. Theelen zit even
eens, samen met mijndirek-
teurs, als beheerder in de 
« Financiële Vennootschap 
voor Limburg en het Kempen-
land ». Deze is een filiale van 
de Société Générale, die er 
450 aandelen van bezit (ieder 
te r waarde van 10 000 fr). De 
Société Générale beheerst 4 
van de 7 Limburgse mijnen. 
De andere drie mijnen zijn in 
het bezit van de holdings 
Coppée, Brufina, Empain plus 
Schneider. 

CV P. - senator Leynen, 
hoof dredakteur van het « Be
lang», is afgevaardigde-be
heerder van de koolmijn 
Houthalen-Zolder. 

Dat zegt, dunkt ons, het een 
en het ander... 

PROVINCIERAAD 

Ons provincieraadslid drs. 
Joris De Graeve heeft onmid
dellijk na het bekendworden 
van de tragische gebeurtenis
sen van maandag een schrij
ven gericht tot de Limburgse 
provmciegoeverneur om hem 
te verzoeken, de provincieraad 
in buitengewone zitting bi j 
een te roepen, o m. om de mo
gelijkheid te onderzoeken tot 
het bekomen van een voor de 
Limburgse mijnstreek aan
vaardbare oplossing van 
het drama Zwartberg. 

DE DOLKSTEEK 

Het akkoord dat A.C.V. en 
A.B.V.V. verleden zondagna
middag bekend maakten en 
dat trouwens niets anders 
was dan een uitstel van een 
maand voor de wurging van 
Zwartberg, deed de verbitte
ring der mijnwerkers en der 
bevolking ten top stijgen. 
Daè,r lag de rechtstreekse 
aanleiding voor wat maandag 
gebeurde. Zulks bleek o.m. 
overduidelijk uit het vraag
gesprek met een mijnwerker, 
dat verleden dinsdag na de 
nieuwsberichten van 13 uur 
door de B R T. werd uitgezon
den : « we voelen ons verra
den en in de rug geschoten >. 
Het akkoord dat met zoveel 
lawaai begroet werd als een 
« overwinning van de samen
werking tussen de twee grote 
vakbonden », werd door heel 
de mijnstreek aangevoeld als 
een dolksteek, wat het in fei
te ook was. 

STAKING BREKEN 

Het opzet was duidelijk : de 
staking breken vooraleer ze 
zich kon uitbreiden tot de 
overige mijnen. ACV enABVV 
hadden maar één zorg : de 
regering dekken, hun zijde
lingse opdrachtgevers — de 
regeringspartijen — niet in 
moeilijkheden te brengen. 

Vergeten we niet dat het 
A CV. — in Limburg nog 

méér dan elders — bij de 
voorbije verkiezingen zeer 
sterke en openlijke druk heeft 
uitgeoefend om zijn aange
slotenen CVP en alleen CVP 
te doen stemmen. 

UNIEK FEIT 

In de geschiedenis der so
ciale konflikten heeft zich een 
uniek feit voorgedaan : na 
het drama van verleden 
maandag werd vergaderd over 
een oplossing voor Zwartberg 
door drie instanties : de over
heid (provinciegoeverneur en 
hogere ambtenaren), de sin-
dikaten en — als derde par t 
ner — een rechtstreekse af
vaardiging van arbeiders en 
bedienden uit Zwartberg. 

Zulks bewijst, hoe zeer men 
in de Limburgse mijnstreek 
alle vertrouwen in de kleur-
sindikaten heeft verloren. 

OPRUIERS 

De schijnheiligaards van de 
regeringspartijen en de kleur-
partijen hebben nu een zon
debok nodig en dan moet de 
Volksunie maar als « opruier » 
van de mijnarbeiders dienst 
doen. Het spook van de Volks-
unie-woelarbeid moet echter 
dienen om de verantwoorde
lijkheid van de sindikale he
ren weg te moffelen. 

Een der opruiers-van-for
maat was weken achtereen de 
Limburgse A.CV.-voorzitter 
Cox. Op talloze vergaderingen 
voerde hij het woord en ver
klaarde hij met veel omhaal: 
« we zullen vechten tot het 
uiterste, met alle middelen 
die ons ter beschikking staan. 
We zullen niet dulden dat de 
mijn sluit in 1966. We zullen 
hechten tegen de profiteurs 
die zich rijk hebben gemaakt 
op het zweet, het bloed, ja de 
dood van onze mijnarbei-, , 
ders ». 

TOT SCHIETENS TOE 

Het C.V.P.-gemeenteraads-
lid Vandeloo uit Genk deed 
het al niet slechter. In een 
vergadering van de gemeente
raad werd hem door een lid 
van de oppositie de vraag ge
steld, wat er zou gebeuren in 
verband met de krizis in de 
mijnstreek. Het antwoord was 
welsprekend : «Wij zullen 
vechten tot schietens toe •». 
Het provincieraadslid Beerten 
van de CVP. , tevens hoofd
afgevaardigde van het ACV in 
de mijnstreek, legde even
eens meerdere gloeiende ver
klaringen af tegenover groep
jes mijnwerkers. 

DESERTEURS 

Nadat de heren aldus we
kenlang in het openbaar en 
in beperktere kring de gemoe
deren hadden warm gestookt, 
verkozen ze hun speld uit het 
vuur te halen toen het er op 
aan kwam, rezultaten af te 
dwingen en in te gaan tegen 
< hun » regering. 
De verantwoordelijkheid van 

de kleursindikaten is duide
lijk : aan het ontstaan van 'n 
klimaat van verbittering heb
ben zij maandenlang meege
werkt. Deze verbittering sloeg 
om in onbeheerste woede en 
geweld, toen de sindikaten 
deserteerden. 

Deze vaststelling is geen 
veroordeling van het sindika-
lisme; ze is een veroordeling 
van het sindikaal vluchtmis
drijf, dat de troepen berooft 
van zijn voormannen en dat 
zo de deur openzet voor de 
chaos en het drama. 

DE BETOGING VAN VERLEDEN ZONDAG 
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De minister van Binnenlandse Zaken 
uitte verleden dinsdag in het parlement de 
ongehoorde beschuldiging, dat de door een 
aantal Vlaamse verenigingen gehouden so-
lidanteitsbetogmg verleden zondag de oor
zaak zou zijn van de zware en dodelijke in
cidenten de dag daarop. Zo tracht de re
gering de fatale gevolgen van haar beleid 
t o.v. Limburg op andermans nek te schui
ven. Onze lezers kunnen zelf oordelen. Fo
to boven : ziet de ordelijke en door de 
Genker politie overigens gedulde betoging 
— muziek voorop — er uit als een over-
valskommando ? Foto midden : enkele 
mandatarissen (o.a. dr Goemans en R. 
Mattheyssens) aan het hoofd der betogers 
en achter een spandoek demonstreren dui
delijk de werkelijke aard der betoging en 
de inzichten der betogers — solidariteit met 
de mijnstreek. Foto onder : de incidenten 

te Hoevezavel beginnen. Rijkswacht neemt 
het op tegen trommelaars en muzikanten, 
de zgn. « terreurkommando's ! 

En daar zou volgens de regering de schuld 
liggen voor de moordpartij van maandag ! 

De werkelijkheid is totaal anders. De 
eerste ernstige incidenten in de mijnstreek 
grepen plaats de dag voordien, toen de 
Hasseltse burgemeester Meyers de mijnar
beiders het recht ontzegde om in « zijn » 
stad een omhaling te doen Daarover wordt 
zedig gezwegen thans... En de incidenten 
van zondagnamiddag en maandag werden 
vooral veroorzaakt door het optreden der 
rijkswacht en door de stijgende verbitte
ring der mijnwerkers die zich verraden 
voelden door de sindikaten, die de avond 
voordien een schandelijk akkoord — een 
echt maneuver om de staking te bieken — 
hadden bekend gemaakt. 
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NIEUWS VAN DE VOLKSVNIEPARLEMENTSFRAKTIES 

W E T S V O O R S T E L 

KIESRECHI VOOR 
OE JONGEREN 

op 25 januari jl. werd door de V.U.-
Kamerfraktie een wetsvoorstel van de 
hand van drs. M. Coppieters ingediend, 
waarbij beoogd wxirdt de kiesgerecl-t-
tigde leeftijd bij de gemeenteroiodsver-
kiezingen te verlagen vmt 21 tot 19 jioar. 
We laten hieronder de toelichting en 
het eigenlijk wetsv-oorstel volgen. 

Zoals reeds benadrukt in de «, Toe
lichting » bij het wetsvoorstel van 15 
mei 1963, neergelegd door P. Van den 
Boeynants e a., komt het thans als 
heilzaam voor, de vereiste leeftijd — 
zoals bepaald in art. 1 van de Ge
meentekieswet — teruig te brengen tot 
19 jaar. 

Deze leeftijdsgroep valt samen met 
belangrijke feiten : de jonge man
nen kmmen opgeroepen worden voor 
de militieplicht; de sekundaire oplei
ding in het algemeen vormend, tech
nisch en beroepsonderwijs is normaal 
beëindigd en de jonge burger heeft 
een beslissende levenskeuze gedaan 
wat zijn maatschappelijke toekomst-
taak betreft; op hem en op haar 
wordt voortdurend beroep gedaan om 
aan te sluiten bij allerlei ideologische, 
kulturele en sociaal-ekonomische 
verenigingen en organisaties, waarbij 
dus wel ontegensprekelijk een ver
antwoorde persoonlijke en maa t 
schappelijke keuze voorzit. 

Tijdens het jongste decennium 
heeft zich een revolutiGnna.ire ont
wikkeling voorgedaan op stuk van 
jeugddemancipatie en -partipatie. Zo
als de jongeren reeds (hoewel nog 
onvoldoende) in de onderneming 
meespreken, worden nu ook de stu
denten uit het hoger onderwijs meer 
en meer als sociale partners aan
vaard. 

Buizende jonge mannen en vrou
wen dragen vanaf 19 jaar reeds pe
dagogische en maatschappelijke ver
antwoordelijkheid in de leidinggeven
de kaders van het jeugd- en vereni
gingsleven. 

Onze demokratische partijen moe
digen een intense jongerenwerking 
aan en roepen de jongeren op tot 
verantwoordelijke medewerking. Het 
tijdig opnemen van de jongeren moet 
het demokratisch regiem behoeden 
voor verstarring en voor het schep
pen van een soms gevaarlijke afstand 
tussen de werkelijke geestes- en ge
moedsbewegingen, van de ene kant, 

en de politieke partijen en gezagsdra
gers, van de andere kant. 

In dit hooggestemd streven om de 
demokratische politiek te hérwaarde
ren als de vormgeving van een waar
dige en waarachtige medemenselijk
heid, en om tevens een verfijnde en 
intensiever deelneming aan de poli
tieke beslissingsmacht te verzekeren, 
streeft dit wetsvoorstel ernaar een 
nieuw klimaat te scheppen bij de 
jongeren ten gunste van de politieke 
verantwoordelijkheid. 

De gemeente nu is het meest na
bije, tastbaar politiek kader, waar de 
nauwe banden tussen gezag en bur
gers nog konkreet voelbaar zijn. In 
het raam van de in het vooruitzicht 
gestelde decentralisatie- en deconcen-
tratiemaatregelen zal de gemeente 
daarenboven een nog veel belangrij
ker rol moeten spelen ! 

Het eerste artikel van de Gemeente
kieswet, gecoördineerd bij het K.B. 
van 4 augustus 1932, wordt als volgt 
gewijzigd : 

« Zijn kiezer voor de Gemeente zij 
die, zonder onderscheid van kunne, de 
hoedanigheid van Belg bezitten of de 
naturalisatie hebben bekomen, tevens 
de leeftijd van 19 jaar hebben be
reikt en sedert tenminste zes maan
den hun woonplaats in de gemeente 
hebben». 

W E T S V O O R S T E L 

VERKIESBAARHEIO 
DER JONGEREN 

In aansluiting op het wetsvoorstel 
drs. Coppieters van 25 januari jl. dien
de de V.U.-Kamerfraktie een wetsvoor-
stel in, ertoe strekkende de leeftijd van 
verkiesbaarheid bij gemeente- en pro
vincieraadsverkiezingen te verlagen van 
25 tot 21 jaar. We laten hierna de tekst 
van dit voorstel volgen. 

Aansluitend bij het wetsvoorstel om 
de kiesgerechtigde leeftijd voor de ge
meenteverkiezingen van 21 jaar op 19 
jaar terug te brengen, strekt dit wets
voorstel ertoe om de verkiesbaarheids-
leeftijd voor gemeente- en' provincie
raden van 25 jaar op 21 jaar terug te 
brengen. 

Zulkdanig wetsvoorstel werd reeds 
op 30 mei 1963 neergelegd door E. 
Jeunehomme, e.a. 

Behalve de argumenten, die ik in de 
« toelichting » tot hogervermeld wets
voorstel heb ontwikkeld, wijs ik erop 
dat de overgrote meerderheid van de 
jonge burgers reeds vóór de leeftijd 
van 25 jaar hoge verantwoordelijkheid 
dragen in de samenleving. 

De bres werd gedicht. Maar wie betaalt de schade ? 

Daar de jonge burgers rond de 21 
jaar meestal nog maar pas uit hun 
opleidingsmilieu zijn gegroeid, werkt 
hun wetenschappelijke en beroepsvor
ming nog vers na, zodat zij normaal 
dragers zijn van nieuwe ideeën en op
vattingen. 

Meer nog dan het verlagen van de 
kiesgerechtigde leeftijd zal dit wets
voorstel ertoe bijdragen verstarring 
en vervreemding — immer aanwezige 
vijanden van de demokratie — te 
voorkomen tot heil van de zo nood
zakelijke nieuwe politieke aanpak met 
verbeeldingskracht en durf. 

W E T S V O O R S T E L 

SCHADEVERGOEDING 

OVERSTROMINGEN 

op 20 januari 1966 jl. werd door de 
V.U.-Kamerfraktie een wetsvoorstel van 
de hand van dr. Van Leemputten inge
diend, waarbij een bijzonder krediet 
ter beschikking van de Minister van 
Landbouw wordt gesteld, ten evide de 
schade te vergoeden veroorzaakt aan de 
veldvruchten, in het bijzonder aan de 
graangewassen en de speciale teelten 
van asperges en witloof, ingevolge over

stromingen in het Dijle- en Demerge-
bied evenals in de Schelde- en Leie-
streek in de maand december 1965. We 
geven hieronder de tekst van de toe-
lichting en van het eigenlijke wetsvoor^ 
stel : 

De schade veroorzaakt door de wa
tersnood van december 1965 in het 
Dijle- en Demergebied (Werchter, 
Rotselaar, Tremelo, Rijmenam, Keer-
bergen, Haacht, Hever en de laaglig-
gende gronden langs de Demer zoals 
Rillaar, Sichem, Testelt, evenals in de 
omge\éng van Gent) is nog niet juist 
te schatten. In de streek van Wercli-
ter alleen stonden 800 ha onder wa
ter. De speciale teelten zoals aspergss 
en witloof hadden daaronder bijzon
der te lijden. Vooral in deze sektor zal 
de grond een sterke devalxiatie onder
gaan. 

Deze belangrijke schade kan zeker 
door de getroffenen zelf niet worden 
gedragen. Wij willen dan ook vragen 
dat de opgelopen schade volledig 
wordt vergoed, dit volgens rechtvaar
dige criteria vast te stellen door de 
Minister van Landbouw. We willen te
vens aandringen de waterbeheersing 
in het Dijle- en Demergebied en in 
het Schelde- en Leiegebied grondig te 
bestuderen en de nodige werken te 
doen uitvoeren om dergelijke rampen 
te voorkomen. 

Eerste artikel : een bijzonder kre
diet van honderdtwintig miljoen fr 
wordt ter beschikking van de Minister 
van Landbouw gesteld om de geleden 
schade te vergoeden, vooral aan de 
grS,angewassen en de speciale teelten 
in het Dijle- en Demergebied evenals 
in he t Schelde- en Leiegebied, bij de 
overstromingen van december 1965. 

Tweede artikel : de Minister van 
Landbouw bepaalt de criteria tot toe
kenning der vergoedingen. 

VRIJSTELL ING 

D IENSTPL ICHT 

De w e t betreffende de 
dienstplicht bepaalt dat, om 
als kostwinner te kunnen in 
aanmerking k o m e n , de 
dienstphchtige tegelijkertijd 
(benevens twee andere ver
eisten) moet voldoen aan de 
hiernavolgende voorwaarde 
dat het samengevoegd inko
men van het ganse gezin niet 
méér mag bedragen dan 
25.000 fr verhoogd met één 
vierde per persoon ten laste. 
Dit bedrag is evenwel ge

bracht op 30.000 fr vanaf de 
militielichting 1965. 

« Ik ben van mening dat het 
ondenkbaar is dat, in de hui
dige conjunktuur, een dienst
plichtige, wiens bedrijfsinko-
men voor het gezin onmisbaar 
is en wiens vader of grootva
der overleden is of 60 jaar'oud 
is, niet als kostwinner zou in 
aanmerking komen, zodra het 
inkomen van het gezin de 
30.000 fr zou overschreden 
hebben. Niemand kan ook be
twisten dat het voor het al
gemeen welzijn beter is dat 
een dergelijke dienstplichtige 
uitstel en eventueel vrijlating 
van dienstplicht kan beko

men, ook wanneer het gezins
inkomen meer dan 30.000 fr 
bedraagt». 

Aldus richtte volksvertegen
woordiger Lootens zich in een 
parlementaire vraag tot de 
minister van Landsverdedi
ging, er verder aan toevoe
gend dat de levensduurte de 
jongste jaren merkelijk is ge
stegen. Hij achtte het dan ook 
wenselijk, dat het bedrag zou 
verhoogd worden. 

Minister Moyersoen ant
woordde negatief : «Dergelij
ke verhoging zou de samen
stelling v.h. jaarlijks kontin-
gent ernstig in gevaar bren
gen, daar zij onvermijdelijk 

het aantal uitstel verleningen 
m zeer belangrijke mate zou 
doen toenemen ». 

Z E E V A A R T P O L I T I E 

De mensen van de Zee
vaartpolitie te Zeebrugge 
hebben het niet gemakkelijk. 
Ze zijn slechts zeven in aan
tal (1 waterschout, 1 briga
dier en 5 agenten) voor een 
omvangrijke taak en wanneer 
een hunner door ziekte bv. 
onbeschikbaar is, wordt het 
.een" onmogelijke karwei wat 
betreft dag-, nacht- en zon-
dagdienst. 

Volksvertegenwoordiger Loo
tens richtte zich met een par
lementaire vraag tot de mi
nister van Verkeerswezen om 
te vernemen, waarom de le
den van de Zeevaartpolitie te 
Zeebrugge en elders geen bil
lijke vergoeding of tegenpres
tatie krijgen voor de nacht
dienst. 

De minister antwoordde, 
dat thans een ontwerp wordt 
voorbereid waarbij een toela
ge voor de effektieve wacht-
uren wordt voorgesteld. Te
vens zijn, steeds volgens de 
minister, de ontwerpen voor 
aanpassing der wedden reeds 
klaargekomen. 
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SOLIDARITEITS* 

B E T O G I N G 

De betoging van verschillende 
Vlaamse verenigingen die verleden 
zondag plaats vond en oorspron
kelijk bedoeld was voor Moes-
kroen, mondde uiteindelijk uit in 
het miet mijnsluitingen bedicigrle 
l.imbuig. 

Het lag in de bedoeling, liici 
een vreed/.ame manifestatie te 
houden, die de solidariteit van de 
Vlaamse beweging met de door 
werkloosheid bedreigde Vlaamse 
arbeiders in Linibuig moest on
derstrepen. 

Dat bleek echter niet in de lijn 
te liggen van de «demokratische» 
regeringsleiders die een net van 
1 ijkswachters hadden opgesteld 
om te beletten dat bctogeis zou
den doordringen tot het mijnge-
bied. Op talloze plaatsen en on-
d'=r meer te >relsele. Lier, Meche-
Icn, Waarloos, Bilzen oefenden 
gendarmes een scheipe konliolc 
i il. Inzittenden van autobussen 
v\erden verplicht hun identiteit 
bekend te maken en ook perso
nenwagens weiden aan een onder
zoek onderworpen. Gemeld weid 
dat te Bilzen een aantal autobus
sen opgehouden werden, maar 
stilaan begonnen de belo"ers toch 

toe te stromen in het centrum \an 
Genk zodat te 11 uur 45 de fan
fare van Antwerpen de optocht 
kon openen. 

E E R S T E T R E F F E N 

Enkele honderden nielei IjLiiien 
Cenk-centrum, richting Winter-
slag, \oiid een eerste tielfen plaats 
tussen de betogers en de rijks
wacht, die een kordon over de 
weg opstelde (ondanks het feit 
dat de Genkse politie geen be
zwaar had geopperd tegen de op
tocht) en die zonder \eiwittigen 
tiaangasbommen begon te smij
ten. De betoging wist zich echter 
een weg te banen zonder dat de 
1 ijkswachters, die blijkbaar ver
bouw ereerd werden door de kalm
te en de onveizettelijkheid \an de 
opstappenden, daarbij ook maar 
met één \inger weiden aange
raakt. 

PROVOKATIE 

VAN RIJKSWACHT 

De betoging ging haar weg on
verstoord \erder; zij deed zelfs een 
stilzwijgende omweg via een giint-

Dal zijn dan de rijkswachters i 
majoor 

weg en enkele l)osseii om een 
luecde rijkswatlu-koidoii onge-
nioeid te laten ! Dat zou echter 

'n aktie tegen de « stoottroepen van de Volksunie 
van de V.UM.-fanfare wordt «bijgewerkt». 

de tamboer-

VLAAtAS EN SOCIAAL 
De tragische gebeurtenissen te 

Zwartberg vinden hun diepere oor
zaak in de Belgische verhoudingen. 

Voor Wallonië heeft men meer dan 
60 miljard in de mijnen gestoken en 
heeft men telkens omschakelings-
plannen uitgewerkt om de getroffen 
mijnwerkers toe te laten, hun brood 
op een andere wijze te verdienen. 
Voor Limburg achtte men dit over
bodig. De eerste-minister heeft zich 
zelf en de regering verraden toen hij 
in zijn intervieuw voor de T.V. ver-^ 
klaarde dat hij de gebeurtenissen van 
Zwartberg niet begreep omdat hij al
tijd gedacht had dat het Limburgse 
volk « kalm en minzaam * was. 

De regering had de Limburgse mijn
werkers van Zwartberg «kalm en 
minzaam » naar de stempelbureaus 
willen leiden. De Limburgse arbeiders 
namen dit echter niet. 

Men heeft de Volksunie met een 
goedkoop maneuyertje de schuld voor 
de slachtoffers m de schoenen willen 
schuiven. Het maneuver was zo door
zichtig dat zelfs de ernstige regerings-
pers in zo een grove val niet wilde 
trappen. De Volksunie, die sinds haar 
ontstaan Genkse mijnwerkers m haar 
gelederen telt. heeft de aktie van de 
getroffen mijnwerkers nooit willen 
monopol.seren Zij heeft alleen maar 
willen helpen en gewoonlijk bleef ze 
daarbij op de achtergrond. Haar stel
ling was de juiste en blijft de juiste : 
geen mijnsluiting zonder omschake
ling. 

De regering heeft de Limburgse 
mijnwerkers niet willen begrijpen. Z.j 
heeft hun doffe wanhoop om een uit-
zichtloize toekomst niet willen zien. 
Zij kent de Limburgse mijnwerkers 
niet. Die weten verSomd goed wat 
men m Wallonië voor de getroffen 
mijnwerkers gedaan heeft en nog 
doet Zij weten verdomd goed hoe het 
in Nederlands Limburgs gebeurt. De 
mijnsluitingen worden daar drie jaar 
vooraf aangekondigd en tegen de tijd 
dat de mijnen sluiten, staan de 
nieuwe werkgelegenheden voor de ar
beiders klaar 

Waarom kan, wat in Wallonië kan 
of wat in Nederlands-Limburg kan. 

ook niet gebeuren in ons Limburg ? 
Dat is de vraag die de mijnwerkers 
van Zwartberg stelden. 

Die vraag werd niet beantwoord. 
Dit niet beantwoorden was de 

rechtstreekse oorzaak van de tragi
sche gebeurtenissen. 

De regering moet geen schuldigen 
zoeken. Zij is zelf de grote en enige 
schuldige. 

Het bericht in" de radio maandag 
dat de minister voor Ekonomische Za
ken van de E.G.K S. gevraagd had 
dat ze een miljard zouden ter beschik
king stellen voor de omschakeling van 
Centrum en Borinage, viel eveneens 
in verbitterde aarde. « Waarom alleen 
daar ? » luidde weer de vraag. 

De Limburgse mijnwerkers weten 
anderzijds eveneens dat voor een on
geveer gelijke produktie, Limburg in 
1965 slechts 184 miljoen kreeg en 
Wallonië meer dan vier maal zo veel: 
800 miljoen. Waarom ? Waarom ? 
Waarom ? Dat is de vraag die de Lim
burgers stelden ! 

Deze regering, evenals de vorige, 
leeft nog steeds met het waandenk-
beeld van Theo Lefèvre dat de Waalse 
Beweging een sociale beweging is en 
de Vlaamse een kulturele. 

Dat is haar fundamentele vergis
sing. 

Zéker is de Vlaamse Beweging ook 
een taal- en kultuurbeweging maar 
ze is daarom niet minder een grootse 
sociale beweging. Zij wil de gelijke 
behandeling van de Vlaamse arbeider 
met de Waalse als een eerste punt. 
Zij wil de volledige ontvoogding stof
felijk en geestelijk van de kleine 
Vlaamse man Want als wij spreken 
over het Vlaamse volk dan is het toch 
duidelijk, dat dit in de eerste plaats 
slaat op de demokratische massa die 
de basis vormt van onze volksgemeen-
schap. 

Zo de regering dit na de gebeurte
nissen van Zwartberg eindelijk zou 
inzien, dan zullen de betreurde doden 
Jan Latos en Valeer Sclep niet voor 
niets gevallen zijn. 

Het is intreurig dat het zo ver moest 
komen eer men iets van de Zwart-
bergse mijnwerkerstragiek begreep. 

Wim Jorissen 

niet baten; de gendarmes moesten 
ko>t wat kost roet in het eten 
gooien : op de Hoe\eza\ellaaii, 
temidden \an de huizen van men
sen die door de mijnsluitingen 
getroffen wolden stelden zij zich 
een deide maal op, ditmaal met 
d*- bedoeling er eens lustig op los 
te gaan. De leden van de voorop 
stappende muziekkapel werden 
met gummiknuppels afgeranseld 
en het geheel van de betoging met 
tiaangasbommen bestookt, die 
hier midden de woningen en met 
een tamelijk strakke wind een fel 
elfckt hadden. Het is hier dat het 
(gelukkig niet tot een drama uit
gegroeide) incident met de rook-
pot in de winkel gebeurde. 

Intussen hadden de betogers, 
waarbij zich na het incident in 
de winkel steeds meer en meer 
mensen van ter plaatse aanslo
ten ,zich kunnen hergroeperen en 
marsjeerden ze op naar de brug. 

De rijkswacht zette de achter-
^olging in, terwijl de stoet afzak
te langs de brede laan die loopt 
naast de muur welke de mijn af
sluit. De manifestanten stapten 
rustig op maar werden van in de 
rug en vanop grote afstand be
schoten met traanga.sgTanaten. 

RUSTPAUZE 

Na dc/e bc-chieting \olgde een 
omsingelende beweging : de rijks
wacht reed met een gedeelte van 
de manschappen in Machtwagens 
\oor de betoging en sloot de weg 
naar de mijningang af, zodanig 
dat de manifestanten tussen twee 
koidons in geraakten. Er volgde 
(l.iaiop een rustpauze doordat 
enkele vooraanstaanden uit de be
toging een overeenkomst gingen 
afsluiten, waarbij gezegd werd dat 
het doel (narfielijk de ingang \an 
de mijn bereiken en de simpatie 
betuigen met de stakers) bereikt 
was en dat men terug wenste te 
keren naai Genk om vandaar uit 
naai huis te \ertrekken. 

H A N D E N DRUKKEr 

Iedereen — rijkswachters en 
betogers — begon uit te blazen, 
een sigaretje te roken of een bab
beltje te slaan waarbij het er zeei 
gemoedelijk aan toe ging, zelfs 
lussen gendarmes en manifestan
ten. Toen dan enkele mijnwer
kers aan de poort verschenen, 
trok een groepje betogers er onge
moeid naai loc en begon handen 
te dl ukken. 

U I T E E N G E R A N S E L D 

Vreedzamer tafereel kon me» 
zi(h niet indenken. Krijgt da.tr 
plotseling een kapitein van de 
gendarmes het in zijn hoofd om 
dat groepje — zonder de minste 
aanleiding — uiteen te knuppe
len, de waterkanonnen te latea 
aanrukken en iedereen te laten 
natgeselen. Een aantal betogers 
(ongeveer twaalf) werden aange
houden en in vrachtwagens on-
deigebracht, waaruit zij later door 
dt mijnwerkers zouden bevrijd 
wolden. Nog steeds ble\en de ma
nifestanten kalm en begonnen de 
terugweg, zoals overeengekomen 
was, zonder dat nog in gesloten rij
en opgestapt werd of de muzikan
ten iets lieten hoien. 

T O E J U I C H I N G E N 

HaUerwege de mijnnunn. in de 
richting van de brug, had een 
groepje mijnwerkers en enkele 
vrouwen (alles bijeen een twin
tigtal) post ge\at op het platte 
dak ^an een mijngebouw en be
gon de betogers toe te juichen. 

De manifestanten wuifden te
rug en zetten hun todii \culcr. 
Ook deze vreedzame bcgioetiiig 
bleek niet in de meug te liggen 
van de rijkswathtkapitein, die be-
\el gaf de mijnarbeideis met 
rookbommen te bestoken, hetgeen 
ook gebeurde, ondanks het feit 
dat het gevaar bestond dat een 
lookpdt in een luclitschachl van 
de mijn zou terecht komen. Een 
stortbad met de wateikanonnen 
volgde. Het was een zielig zicht. 
Slakende mijnarbeiders die naar 
simpati/eieiide betogers wuifden 
^an dat dak te zien wegjagen met 
dergelijke middelen dan nog. 

POLITIE : KEURIG 

Inliissen was de politic \an 
Genk komen opdagen en met de 
hoofdkommissaris werd o\creen-
gekomen dat zij de manifestanten 
zou begeleiden op de teuigwcg 
naar Genk-Centrum. Deze tocht 
\erliep, onder begeleiding van 
\ier politie-agenten, op een uit
erst rustige, stilzwijgende en keu
rige wijze. Het gemoedelijke op
treden van de Genkse politie 
stond in schiille tegenstelling met 
het uitdagende en werkelijke 
beestachtige pio\okeicn Nan de 
lijkswatlil of althans \an sommi
ge onveiantwooidelijke l>e\el-
licbbcis \jii dc/e giocp 
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Toen Nigeria in 1960 van Groot-BritannVè zijn onafhankelijkheid verkreeg, scheen 

alles er op te wijzen dat dit land een uitzondering zou vormen tegenover al de 

overige landen die ongeveer rond dezelfde tijd ook hun afhankelijkheid verkre

gen en waar kort na deze gebeurtenissen een golf van onrust en zelfvernietiging 

door het land trok. Alhaji Sir Abubakar Tawafa Balewa, die toen als eerste mi

nister het bewind in handen nam, was een vooruitziend en wijs man die met 

vaste hand zijn land naar de welvaart zou leiden. Zijn scherpzinnige geest, bij

gewerkt door zijn studies en zijn hulp bij het voorbereidend werk van de onaf

hankelijkheid, maakten van hem de geschikte politikus om zijn verantwoorde

lijkheid tot een goed einde te brengen in het belang van Nigeria. De laatste 

maanden echter kwam er wijziging in het zo mooi en vredevol begonnen werk 

van de premier, toen hoe langer hoe meer korruptie kwam onder de ministers 

en de overige leden van de regering. Dit was te veel voor een groep ambitieuze 

jonge officieren. 

de wereld 

Juist zoals in Kongo, waar het ech
ter reeds lang de spuigaten uit liep, 
werd door een militaire putsch een 
einde gesteld aan een regime dat de-
kadentieverschijnselen begon te ver
tonen. Die gewelddadige machtsover 
name is voor de top een van de bloe
digste gebleken die ooit in een Afri
kaans land plaatsvond. Minstens 40 
burgers en 24 hogere officieren wer
den koelbloedig afgemaakt, waaron
der de eerste-mmister en zijn minis
ter van financiën. De machtsoverna
me van het leger schijnt het teken 
aan de wand te zijn van het feit dat 
de Afrikaanse landen de demokratle 
met aankunnen of er 'helemaal niet 
willen van weten. 

De kwestie Nigeria stelt eerst en 
vooral zekere aspekten van de staats-
struktuur tentoon. Door Groot.Britan-
nië verenigd, verkreeg Nigeria zijn 
onafhankelijkheid als federatie be
staande uit drie streken, die elk door 
een grote volksstam geregeerd wer
den : de Hausa in het Moslimgezinde 
Noorden, de lbo in het Oosten en de 
Yoruba in het Westen. Het noordelij
ke deel dat op de bevolkingsmeerder
heid kon rekenen (30 van de 55 mil
joen inwoners) overheerste het poli
tieke leven — het had 167 zetels van 
de 312 in het federale Huis van Afge-
gevaardigden — en ging eveneens met 
het leeuwenaandeel in de zakenwe
reld lopen Dit natuurlijk bij een lijd
zaam toekijken van de lbo. die het 
verst doorgedrongen waren in het mo
dern zakenvoeren en, wat nu van be
lang is, d'e eveneens de knapste le
gerofficieren en soldaten leverden. 

In oktober 1965, ter gelegenheid van 
de plaatselijke verkiezingen in het 
Westen, luidde de klok voor een nieuw 
begin. Overal in de streek brak oproer 
uit die tenslotte leidde tot de recente 
eksplosie. 

De grote man van de putsch, die tot 
de gewelddadige aktie overging en ge
durende de eerste dagen de macht in 
handen nam, was de 29-jarige ma
joor Chukwuma Nzeogwu, die evenals 
zijn vijf adjunkten een militaire op
leiding kreeg in de befaamde Britse 
Sandhurst-militaire akademie. Het 

roer werd hem echter vlug uit de han
den genomen door de zeer gekende 
generaal Aguiyi Ironsi die, gezien zijn 
grotere politieke ervaring, onmiddel
lijk voorstander was van een konsti-
tutionele hervorming. 

Natuurhjk bestaat de mogehjkheid 
dat de Nigeriaanse federatie uiteen
valt. Maar alleen het oostelijk deel 
kan, dank zij zijn petroleumrijke bo
dem, een volledige onafhankelükheid 
met hoop tegemoet zien. 

Het westelijke deel zou volledig af
hankelijk zijn van zijn cacaoproduk-
tie, en het noordelijk deel zou als 
minder geïndustrialiseerd gebied zon
der enige twijfel in verval geraken. Na Kongo en Dahomey (zie foto) ook Nigeria in militaire handen. 

A:VAN RUST NAAR CHAOS? 
Indien de federatieve werkelijkheid 

wil blijven, zal méér nodig zijn dan 
alleen maar een konstitutionele her
vorming; anders komt er van de 
vooropgestelde demokratle niets meer 
in huis. Sociale en ekonomische her
vormingen dienen dringend en met 
weloverwogen maatregelen aange
pakt, anders gaat Nigeria traag maar 
zeker de dekadente weg op van zovele 
andere Afrikaanse landen, waarvan 
Kongo voor ons het meest tastbare 
voorbeeld is. 

Wij kunnen ons de vraag stellen of 
het leger kan beginnen met de ratio
nele heropbouw van Nigeria. Het be
langrijkste resultaat van de machts
overname is het scherp afbreken van 
de Noordelijke overheersing over het 
ganse land. Die overheersing is steeds 
een algemeen aanvaarde basis geweest 
in de Nigeriaanse politiek, zelfs vóór 
1960 

Toen de Britten de noorderse macht 

(leze week in de wereld 
• De Amerikanen hebben hun luchtaanvallen op Noord-Vietnam hernomen. 

De vredespogingen worden nog voortgezet, maar algemeen overheerst 

thans de indruk dat beide zijden rekenen op een lang konflikt. 

• De zaak Ben Barka blijft verder Frankrijk overhoop zetten. Ze is uitge

groeid tot een schandaal van dergelijke afmetingen en met zoveel vertak

kingen, dat een overzicht van de hele zaak steeds moeilijker wordt. 

• De Zes kwamen te Luksemburg tot een voorlopig akkoord dat weinig op

lost, maar dat althans de kans op een verder gesprek mogelijk maakt. 

• De opzoekingen die de Amerikanen in Spanje verrichten naar een atoom

bom, blijven met een waas van geheimzinnigheid omgeven. 

• De Russen doen opnieuw een poging om met een onbemand tuig een 

zachte landing op de maan te maken. 

nalieten bij de onafhankelijkheid in 
1960, dachten ze de grondslag gelegd 
te hebben voor een ekonomische en 
politieke stabiliteit, in de grond bleek 
het de hoofdreden te zijn voor on
lusten en de verre oorzaak van de 
militaire machtsgreep. 

Een tweede faktor die de zaak komt 
verergeren is wel, dat het Moslem-
overtuigde Noorden dit aanziet als een 
aanslag op zijn overtuiging door de 
Ibos van het Oostelijk gedeelte. Dit 
kon leiden tot massale geweldplegin
gen, vooral in het kader van de Ra-
madan-feesten die met de gebeurte
nissen samenvielen. 

Daarbij komt nog dat het Noorden 
ook niet zo'n eendrachtig blok vormt 
als wel op het eerste gezicht leek. 

Verschillende interne moeilijkheden 
grepen ook hier plaats tussen de meer 
konservatief gerichte bevolking van 
de grote steden en de agrarische be
volking. Hieraan echter zal generaal 
Ironsi trachten een mouw te passen 
om niet nodeloos het Noorden in vuur 
en vlam te zetten. Maar nu zit hij op
gescheept met de gevolgen v.d. mili
taire politiek van de vroegere premier 
Abubakar Tawafa Balewa die de 
knapste Ibo-officieren naar het Noor
den zond om er de veiligheid te ver
zekeren. Tevens werd het grootste 
deel van het legermateriaal er be
waard en de belangrijkste militaire 
installaties opgericht, misschien wel 
als een zekere beveiliging voor het 
Noorden bij een eventueel konflikt 
met het Zuiden. 

Deze toestand bewijst de huidige 
stevige greep van de militairen op het 
Noorden en is tevens een gedeeltelijke 
uitleg voor het ontstaan van de hui
dige toestand. 

Voor het ogenblik zijn de interne 
militaire moeilijkheden verleden tijd, 
nu generaal Ironsi de macht van ma
joor Nzeogwu overgenomen heeft. Zo
als met alle militaire regeringen het 
geval is, moet generaal Ironsi er wel 
op letten dat hij zijn macht niet over

schat. Het is stilaan een alledaags 
verschijnsel geworden dit in landen, 
die nog in hun onafhankelijkheids-
kinderschoenen staan, een militaire 
staatsgreep een kettingreaktie teweeg 
brengt gevolgd door een groter ver
val. Vooral nu men gezien heeft dat 
militaire machtsgrepen, zoals Nasser 
die vroeger uitvoerde, een tamelijk 
grote kans op snk.ses hPbben al thans 
tijdelijk. 

Dit alle toont ook aan hoe rap vele 
Afrikaanse landen hun regering beu 
zijn. Het feit dat de beschaving er 
nog niet volledig is doorgedrongen 
bewerkstelligt hun verlangen — of 
liever hun ongeduld — om zo vlug 
mogelijk tot op het ekonomische en 
sociale welvaartspeil te komen van de 
Westerse landen. Daarom ook is het 
begrijpelijk dat nu reeds een groot 
gedeelte van de Nigeriaanse bevolking 
zich achter de nieuwe regering ge
schaard heeft, die van wal gestoken 
is met de leuze « Onze enige betrach
ting is de orde en de wetten te hand
haven tot welzijn van iedereen». De 
regeringswoordvoerder ging zelfs nog 
een stapje verder en verklaarde : «Dit 
groot land heeft alle redenen om fier 
te zijn op het militair regime, dat de 
moed had het neo-kolonialistische en 
feodale regime over te nemen, om het 
om te vormen. Vandaag hebben we 
werkelijk onze vrijheid verkregen ». 

De nabije toekomst van een land 
dal; tweemaal zo groot is als Engeland, 
ligt in de handen van een 32-jarige 
officier — generaal Ironsi — en van 
zijn staf jonge officieren. Zullen zij 
erin slagen het land eendrachtig sa
men te houden, of is het een teken 
aan de wand dat er op wijst dat ook 
Nigeria een moeilijke periode tege
moet gaat en zal uiteenvallen ? Veel 
hangt af van hun eigen doorzettings
vermogen : een falen in het behoud 
van de eenheid zou al even erg zijn 
voor Afrika als het verbrokkelen van 
India voor zijn inwoners. 

E.H.M. 
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WIE IS KAPITALIST ? 

Dit lijkt een zeer eigenaar
dige vraag ! Natuurlijk wie 
over heel veel geld beschikt 
dat hij met door eigen, per
soonlijk werk « verdiend » 
heett. Het West-Duitse een-
heidssyndikaat beschikt nu 
over een slordige 750 000 000 
D M (vermenigvuldig met 13, 
een uitstekende oefening voor 
de k inde ren ' ) . Maar het is 
natuurlijk mét kapitalistisch. 
Kapitalist is wie een paar 
honderdduizend Mark heeft 
verdiend en niet bij het sm-
dikaat is aangesloten. 

HANS DIETL 

Nooit van gehooid "̂  Hij is 
Italiaans volksvertegenwoor
diger van de Zuidtiroolse 
Volkspartij Onze « vnjheids-
lievende » pers vindt het niet 
de moeite waard dat deze 
parlementair werd aangehou
den onder beschuldiging van 
hoogverraad en omwille van 
het bezit van springstoffen 
(de almachtige pohtie die het 
recht heeft te folteren en be
taalde moordenaars in dienst 
te nemen, vindt natuurlijk 
altijd wat moét gevonden 
worden). 

De Nederlandse pers en de 
Partij van de Arbeid zullen 
van minister Luns wel een 
< ton » los krijgen voor deze 

Lenin lezen Hun partijgeno
ten in het Westen zullen h u a 
het voorbeeld geven. 

EEN GOED 

BEWAARD GEHEIM 

i 

Nee, dit is niet de plaats van Frankrijk in de E EG en te Brussel De Gaulle heeft dan uiteinde
lijk toch maar beslist dat htj daar aanwezig wil zijn. Maar elders gaat hij zijn eigen (atomair) 
gangetje Zo bijvoorbeeld op de ontwapepingskonferentie te Geneve, die enkele dagen geleden 

haar werkzaamheden hervatte zonder Frankrijk (onze foto). 

vrijheidsstrijder, hoewel 
het IS maar een blanke, en 

bovendien spreekt 
ook nog Duits ' 

de man 

MOESTAFA BARAZANI 
Stiids meer dan zes jaai voert genet aal 

Moesiafa Barazani een regelrechte ooi log, 
<u aarover erhtet zelden of nooit tets in (Ie 
ueielcipeis retschijnt • de stujd van de 
Koelden tegen het Iraaks leger. 

Dat de -ueieldpers, de U N O en zelfs 
de gebieveleeide besiujdeis van iedere on 
deidiukktng en ieder imperialisme — de 
lajiden van het kommuntslisch blok — 
zivijgen ah een graf ovei de viijheidsoor-
log van de Koelden, heeft een voor de 
hand liggende reden . de vijanden van 
Moestafa Barazani zijn Arabieien en m 
geen enkele hoofdstad van de Westelijke 
en de Oostelijke weield haalt men zich 
giaag de xijandschap van liet giote Arabi
sche blok op de nek 

Tot uelke inkonseku entie en verlooche
ning zulks kan lelden, 'bleek v)pas eens te 
meei op de konferenlte dei Dne Kontmen 
ten te Havana . de meest obskvre verzets
beweging legen het meest twijfelachtig im 
peuahsme had er haai af gevaat digden, 
maar van een vetiegeintoordiging der 
Koelden viel geen '•poor te bekennen 
Vooral geen moeili]kh(den met de Arabie
ien, dus 

Een paai u eken geleden vocht generaql 
Moestafa Baiazani zich met zijn ttoepen 
dan toch nog maar eens in het nieuws On
danks sneenw stormen en onondethroken 
bombardementen vün de Iraakse lucht 
macht nikte hij met enkele afdelingen van 
zijn onintioeibaar legetlje op naar Kn-
koek Nu ts Kirkoek niet het eeiste het 
beste vergeten gat van Iiak, het is inte
gendeel uereldbekend omdat het een der 
vooinaamste cenlia lan de haakse petro-
leumvelde i is 

En de iveteld reageeit doorgaans nog 
steeds een tikje iduggei op het vloeten van 
petioleum dan op het vloeien van bloed. 

Pett oleum het noodlot der Koerden 
Dit Indo Eutopees volk van twaalf miljoen 
zielen leeft in zijn traditionele levensiuim-
te die opgedeeld ligt tussen drie staten : 
hak, Iran en Turkije Het werd er steeds 
behandeld als een ongewenste minderheid 
Zowel de Tut ken als de Sjah van Iran als 
het hak van Kossem losten zich in lengte 
van jaren aj om de Koerden te verdi ukken 
en te bcsliijden In 1946 werd een koit-
stondige Koerdische Republiek door Iran 
haidhandig tui de xveteld geholpen, met de 
uehtillende hulp van de Britse RAF. 
Maat het is tJians vootal Irak dal zich on-
d{ I srlii idt in de strijd tegen de hoeidin 

en de leden daatvoor is met ver te zoe
ken . de ondetgtond van Iraaks Koerdi-
stan is njk aan talloze delfstoffen, waar-
ondet petioleum. 

De jongste faze in de eeuuige sttijd der 
Koerden zette m rond 1960-, toen Irak hen 
V tide verdringen uit de omgeving der olie
velden Alhoewel bij deze impei lahstische 
leroveungsooilog moeite noch kosten ge-
spaaid bleven en alhoewel hak steeds 
mocht rekenen op het welwillend zwijgen 
tan het hele weieldgeweten, verliepen de 
ekspedtites nooit naar wens. Wel integen
deel, de gueiillatroepen en de bepetkte 
detachementen van generaal Moestafa Ba
iazani ivisten zich niet alleen te handhaven, 
doch slaagden ei herhaaldelijk in de 
haakse troepen voor schut te zetten. Zo 
ook dezei dagen, mei de opmatsj naar Kir
koek 

Deze onbevred geilde militaite situatie 
heeft de haakse regering er toe gebracht, 
een politiek afleidingsmaneuver te onder
nemen ZIJ beschuldigt er Iran van, de 
Koelden moteel te steunen en hen zelfs 
u apenen te leveren. 

Deze beschuldigingen zijn hoogstiuaar-
schijnhjk uit te lucht gegrepen. Iian zal 
ei uel niets voor voelen, militaire steun te 
vet lenen aan een volk waarmee Teheian 
zelf het 1 egelmatig aan de stok heeft Het 
ts echter wel juist dat de Sjah op een voor
zichtige en schijnhetlige wijze de Koerdi
sche kaart speelt tn zijn pokerspel met Bag
dad 1 lissen Irak en Iran gaat het alles be
halve goed In het eerste tand ts een regi
me zgn « van de derde wereld » aan de 
macht, teiwijl Teheran nogal vast op een 
uctseisc koets ligt Daarbij komen een aan
tal tiadilionele tegenstellingen, iiaaivan 
een godsdienstige (de tegenstelling tussen 
chiieien en sunnieten) met de getingste 
ts 

Daat ligt een heel klein uaterkansje voor 
Moestafa Baiazani Als hij de gelegenheid 
krijgt het ten volle te benutten, slaagt hij 
et wellicht vroeg of laat toch nog eens tn 
om een ernstige bedreiging voor de petto-
leumvelden te worden. 

En wellicht laat de British Petroleum Cy 
zich op dat ogenblik vermuriven om zich 
het lot van Koerdistan toch nog aan te 
tiekken Tenslotte was zij het toch ook, die 
na de eeiste weteldoorlog de staat Iiak tn 
het leien nep.. 

A N Tot ano 

ORDE MOET ER ZIJN 

Zelfs na bijna vijftig jaar 
kommunistische opvoeding 
heeft men te Moskou nogal 
drastische maatregelen moe
ten treffen tegen de jonge 
snaken (die term lijkt ons 
goed sinds we er zelf niet 
meer bij z i j n ' ) . Sinds 1 ja
nuari mag niemand onder de 
16 jaar nog alleen in open
bare gelegenheden verschij
nen, op de schooldagen na 9 
uur en op de vrije dagen 
na 10 u Bovendien is het ge
daan met fietsen voor wie 
geen 14 jaar is en met brom
fietsen voor wie geen 16 jaar 
is 

Misschien gaan deze jonge 
mensen nu inderdaad eens 
ernstig een heiligenleven van 

Ooit iets gelezen over do 
Aldeadavilla D a m ' Waar
schijnlijk met. Want dit is de 
grootste stuwdam voor ener-« 
gievoorziening in West-Euro-i 
pa die in 1964 werd afgewerkt. 
Maar die grootste dam ligt m 
Spanje. En dan mogen we 
dat met weten. 

WAAROM lAN SMITH 

ZO RUSTIG BLIJFT I 

Ghana heeft het hardst ge--
schreeuwd tegen de onafhan
kelijkheidsverklaring, maar 
Ghana is een van de landen 
die nog altijd tabak kopen in 
Rhodesie i 

De USA steunen volledig de 
kktie van Wilson, maar die
zelfde USA kopen maandelijks 
nog voor 3 000 000 harde A-
meiikaanse dollars (verme
nigvuldigen met 50 I) kroom-
erts en asbest in Rhodesie ! 

Dit wordt ons evenzeer ver
borgen gehouden als het feit, 
dat de Sovjets ijverig handel 
drijven met de Unie van Zuid-» 
Afrika. 

WAAR IETS 

TE VERDIENEN IS... 

Drie Nederlandse maa t 
schappijen bouwen in Portu
gal aan een reuzeprojekt : 
het grootste droogdok van 
Europa voor schepen tot 
200 000 ton. Een projekt van 
100 000 000 gulden (vermenig
vuldig met 14 om er onze 
frankjes van te maken ' ) . 

De gehele Nederlandse pers 
scheldt eensgezind tegen het 
regime van Portugal, maar 
Nederlanders willen er wel 
graag een « centje » aan ver
dienen BIJ een komende re 
pressie wordt dat ekonomi-
sche koUaboratie ' 

ZELFS 
E 

GROOT-BRITAilE 
I T DE TRADITIES 

Niets is nog eerbiedwaardig; zelfs de meest eerbiedwaardige 
Britse traditie krijgt het te verduren. Er is sprake van, de tra
ditionele kledij van Britanme's Eton-boys af te schaffen : gedaan 
met streepjesbroek.kachelhoed en spencer. Over de redenen van 
deze mogelijke wijziging woidt een ijzig stilzwijgen bewaard, 
maar beweerd wordt dat de beatle kapsels der hedendaagse 
Engelse jeugd er wei vooi iets tussen zitten Sic transit gloria 
mundt... 
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Dokter Gerard De Paep woont in een mooi huis te Be-
veren-Waas langs de grote baan Antwerpen-Sint-Niklaas. 
Het huis ts inderdaad mooi omdat het in een tijd werd 
opgetrokken — twee of driehonderd jaar geleden — 
toen de mensen nog oog hadden voor schoonheid en 
verhoudingen. Het is langgerekt, met vele ramen en 
slagvensters, met inrijpoorten en vriendelijke witste-
nen ornamenten. Er leunen enkele fietsen tegen de gevel 
en binnen zit een jong moederke-in-wording te wachten 
voor een « visite ». Mat koper en de stille koeleuren van 
levensgrote schilderijen glimlachen je tegen. In de woon
kamer, de grote zware tafel, met een voorvaderse pronk-

kast, de portretten van de vrouw en de heer des huizes 
gepenseeld door een vaardige kunstenaar, worden wij 
na een tijdje wachten door een in witte jas gehulde 
dokter de Paep verwelkomd. Wij vergelijken even met 
het schilderij aan de muur : dezelfde vaste blik, het
zelfde wild-opstaande haar — alleen wat dunner — dia-
zelfde groef, maar dan wat harder, in het wezen van 
deze man die zijn leven heeft gewijd aan twee dingen : 
het heil van zijn medemensen op lichamelijk gebied en 
het heil van zijn volk lang'- de politieke weg van het 
Vlaatns-nationalisnie. 

I 
Dr Gerard De Paep werd geboren te 

Belsele waar zijn ouders een boerderij 
bezaten en uitbaatten, boerderij waar
op thans nog de jongste broer woont. 
Vader stierf in '26 en moeder in '32. 
Dr De Paep zat in zijn geboortedorp in 
de kleuterschool en m de lagere school, 
liep nadien middelbare studies in het 
kollege te St Niklaas en zou daar ein
digen in 1918 even voor de oorlog ten 
einde liep. Hij deed zelfs nog acht da
gen universiteit te Gent in de zoge
naamde Von Bissing-hogeschool, wat 
echter niet langer zou duren dan acht 
dagen, vermits na het verdwijnen van 
de Duitsers, de vernederlandste hoge
school werd opgevouwen. Het feit dat 
de jonge De Paep ingeschreven geweest 
was, bleek voldoende om hem (zoals 
allen die tijdens de oorlog naar de 
Gentse universiteit getogen waren) te 
verbieden nog universitaire studies te 
doen. Een vol jaar heeft hij dan op de 
ouderlijke boerderij gewerkt en werd 
in die tijd onvermijdelijk de leeds over-

"'X 

geërfde liefde voor het boerenleven nog 
aangescherpt. 

Na dat jaar slaagde hij er dan toch in 
incognito te gaan studeren aan de uni
versiteit te Brussel, in het Frans uiter
aard .. en hij heeft zijn studies daar 
ook helemaal afgewerkt. 

Hard labeur, hard jakkeren, maar 
nooit afgeven. En ze wisten hem daar 
te waarderen, ondanks het feit dat hij 
voor zijn Vlaming-zijn en zijn katoliek 
geloof bleef uitkomen. 

De boerenzoon uit het Waasland was 
nooit moe : 's nachts vijf, zes keren uit 
zijn bed om op post te zijn in het zie
kenhuis wanneer hij zijn stage deed, 
's morgens altijd de eerste uit de veren 
en intussen maar blokken. 

Hij kwam terug naar het Waasland 
en ging vervolgens studeren te Parijs 
om er zich in de chirurgie te vervolma
ken. Zijn verblijf in de Franse hoofd
stad werd vaak onderbroken ; nu eens 
was de jonge dokter De Paep een drie
tal weken in Parijs, dan weer was hij 
thuis om wat geld te verdienen en ver
der te kunnen studeren 

Op 26 maart 1926 begon hij te ope
reren. Hij weet die datum nog zeer 
goed, omdat hij enkele zondagen gele
den meermaals werd vermeld tijdens 
een hulde die hem door zijn kollega's 
gebracht werd in de St Anna-kliniek te 
Bev eren-Waas en waar tevens een 
borstbeeld (geschenk van de doktoren 
verbonden aan de hogergenoemde kli
niek) onthuld werd 1 Deze kliniek werd 
trouwens veertig jaar geleden door hem 
gesticht : het staat onder zijn beeld 
« Gerard De Paep, hoofdchirurg en 
stichter ». Er zijn daar nu 140 bedden 
en er werken een twaalftal specialisten. 
En er wordt daar voortdurend bijge
bouwd. 

• IN DE POLITIEK 

Dokter De Paep geraakte al vrij vlug 
in de politiek, in 1929 namelijk toen hij 
zich samen met een aantal kollega's 
voorstelde voor de provincieverkiezin
gen. Ze waren het niet volledig eens 
met de werkwijze van de Frontpartij 

en ze maakten een akkoord dat zij voor 
de provincieraadslijst zouden zorgen, 
terwijl de Frontpartij haar goesting 
deed met de Senaat en met de Kamer. 
Reeds in de studentenbeweging had de 
dokter zijn sporen verdiend en thuis, 
waar ze met achten waren, was er ook 
zo'n wildzang bij die als de Vlaams-
gezinde van het dorp doorging en die 
op z'n jongere broers, in casu Gerard 
veel invloed had. Met tal van nieuwe 
ideeën, met een fel-vooruitstrevend ka
rakter wierpen zij zich in de strijd en 
ze wonnen hem glansrijk. Waar de 
frontpartij in de drie kantons van het 
Waasland amper 525 stemmen wist te 
halen voor kamer en senaat, daar haal
den dokter De Paep en zijn vrienden 
(waaronder vier andere « doktoors ») 
er veertien dagen later voor de provin
cie 5.400 ! Hij werd tot provincieraads
lid verkozen en het was de eerste maal 
dat de partij-katholieke meerderheid in 
de provinciale raad van Oost-Vlaande-
ren gebroken werd sinds 1886. Boven
dien was de man die gewipt werd, de 
burgemeester van Beveren-Waas en die 
heeft dat nooit meer kunnen « verte
ren » Er waren acht nationalisten in de 
raad, echter zonder het doel in de be
stendige deputatie te gaan zetelen : 
«eerlijk gezegd, we kenden er toen 
niets van » zegt dokter De Paep. 

Ze hebben de katholieke partij een 
deputatie laten kiezen met hun steun, 
zonder er verder iets voor te vragen. 
Maar het jaar nadien dachten ze bij 
zichzelf : « wij hebben nu een scholing 
gehad, we gaan er eens met de stok in 
knuppelen » en ze deden het ook, ze 
stemden tegen de begroting en deze 
werd verworpen, zodat de deputatie 
ontslag diende te nemen. Gedurende 
niet minder dan zes maanden werd er 
dan onderhandeld over de vorming van 
een nieuwe ploeg. De Katholieken hiel
den het bij kontakten met nationalisten 
en socialisten, maar uiteindelijk werd 
er een akkoord met de ecrstgenoem-
den aangegaan en kwam dr de Paep in 
de deputatie. Het werd de eerste natio
nalist die in dit lichaam zetelde; jaren 
later volgden ook Antwerpen en West-
Vlaanderen. In 1936 — nadat in 1932 

• met de ziel van 't kind de katholieken 
hun meerderheid terug verworven had-
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den ^ was de overwinning \ 
Vlaams-nationalisten zo groot d 
11 verkozenen haalden en zelfs a( 
den in de bestendige depute ne 
Oost-Vlaanderen verwierven. 

• OORLOG 

Dat duurde tot in de oorlog ee 
waarin ook dr de Paep zij'i 
woordelijkheid niet ontvlucht' 
zelfs in 1942 nog drie maandi n ( 
doende goeverneur van Oost VI; 
ren geweest, nadat Jef de Vo 
schorst werd en hem -~ als ouds 
van de deputatie wat betreft hei 
tal jaren zetelen — deze plaatsvi 
ging toekwam. 

Dr de Paep vertelt nog met \ee 
nenpret een anekdote uit die ijd j 
werd door de Walen gekozen al 
van de beheerraad van de nal 
maatschappij voor waterwerken 
zat hem namelijk zo dat het mcri 1 
van de stemmen uit Waalse piov 
(Henegouwen, Namen en Luik)! 
en dit was, samen met die \an 
Vlaanderen voldoende om de sten 
glansrijk te winnen. 

Na de oorlog werd ook doki||e 
Paep in de gevangenis gestoken 
in Dendermonde, dan in 't kanil 
Lokeren, dan in 't gevang van Gf 
later te St Gillis. Vier jaar dag o 
heeft hij gezeten, juist éen-dcidi 
de straf die hij uiteindelijk gek 
had. Want tijdens de eerste i« 
ting was er een zodanige stcinmii 
het voordeel van de dokter ds 
rechtbank slechts vijf jaar uit 
een prikje voor die tijd van doods 
fen aan de lopende band. Dies zoi 
zijn vijanden nieuwe aanklachten 
zij vonden het veel te weinig Zij 
den erin een « betere » rechter ti 
den en deze sprak twaalf jaar uil 
tussen hadden de mensen van Be 
en van het Waasland hun doktei 
laten vallen. Telkens kwamen ei ^ 
drommen naar de rechtbank offl r 
hem ten beste te getuigen. « Mof 
het gewild hebben, ze zouden nict 
treinladingen gekomen zijn» ^ 
dokter de Paep met fierheid. 
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Na het uitspreken van die twaalf 
jaar brak er een ware storm los in het 
.Waasland. Er werd spontaan een petitie 
in omloop gebracht, waaronder in am
per elf dagen tij ds niet minder dan elf
duizend driehonderd handtekeningen 
verzameld werden. Van het ogenblik af 
dat bekend geraakte dat er handteke
ningen verzameld werden, kwamen er 
meer dan duizend mensen op één dag 
in de gang van zijn woning te Beveren 
aanschuiven ! 

Het onmiddellijk gevolg was dat 
minister Lilar de vrijlating van dr de 
Paep ter ondertekening aanbood aan 
prins Karel die toen regent was, maar 
deze weigerde tot twee maal toe de 
brief te ondertekenen. Er waren mach
tige vijanden van de populaire dokter 
achter de schermen aan het werk. 
Daarom diende hij één-derde uit te zit
ten en kon de minister hem na die tijd 
op vrije voeten stellen. Toen dat uit
eindelijk gebeurde en hij terug te Be-
veren kwam, vond hij in zijn huis 
minstens een treinlading bloemen van 
mensen die ingelukkig waren hun dok
ter terug te hebben. Ook in de kliniek 
waren ze wat blij dat ze hem terugza
gen. Hij kwam 's vrijdags thuis, toog 
onmiddellijk aan het werk en had 's 
zaterdags 's avonds reeds 68 mensen 
geopereerd ! 

Intussen had hij op rechterlijk ge
bied niet stilgezeten en voerde hardnek
kig zijn proces verder, overtuigd van 
het feit dat hem niets ten laste kon ge
legd worden, integendeel want hij had 
niets dan zijn plicht gedaan ten dienste 
van zijn volk. 

Hij is driemaal in verbreking gegaan 
en uiteindelijk — maar toen was hij 
reeds op vrije voeten gesteld — sprak 
de rechtbank hem vrij. De voorzitter 
moest bekennen : « nu is er op heel het 
proces maar één mens die niet gelogen 
heeft en dat is de beklaagde ». Dokter 
de Paep had de rechtbank volledig 
overtuigd van zijn onschuld, maar ook 
bewezen dat het hier om zuiver poli
tieke afgunst was dat sommigen waren 
komen beschuldigen. Hij had tevens de 
rechters een duidelijk inzicht bijge-

f c 
bracht nopens de atmosfeer die tijdens 
de bezettmgsjaren geheerst had. De 
straf die hij uitgezeten had kon toen 
natuurlijk niet meer ongedaan gemaakt 
worden, maar alle boeten en vergoedin
gen die eerst waren opgelegd geworden 
werden kwijtgescholden en het was 
zelfs zo dat in het laatste vonnis stond 
opgenomen dat de dokter van zijn be
schuldigers alle onkosten kon terug ei
sen die er gemaakt waren. Dokter de 
Paep heeft daarop gereageerd op de 
hem tekenende wijze : hij heeft er de 
spons over gevaagd en gaf aldus een 
prachtig voorbeeld aan de gieren die 
hem zo lafhartig beklad hadden. 

POPULAIR 

Hij is daarop niet onmiddellijk weer 
in de politiek gegaan. Hij bleef echter 
wel zijn vrienden met raad en daad en 
vooral financieel steunen. Toch had hij 
bij het verlaten van St Gillis gezworen 
dat « ze nog van hem zouden horen ». 
En dat is inderdaad ook gebeurd. Toen 
hij bij de jongste verkiezingen voor de 
senaatslijst van de Volksunie opkwam, 
behaalde hij meer dan dertienduizend 
voorkeurstemmen. In het kanton Be-
veren-Waas verkregen de Vlaams-natio
nalisten die hij aanvoerde 40 t.h. van de 
stemmen, terwijl de cijfers op zeker 
ogenblik zelfs bijna 45 percent aan
duidden, maar lichtjes teruggebracht 
werden doordat de gemeenten aan de 
grens van het Waasland en die niet zo 
grondig bewerkt waren, een minder 
hoog percentage geven. Te Beveren 
zelf behaalde de dokter de volstrekte 
meerderheid. Hij werd met klank als 
senator gekozen. Moest hij persoonlijk 
aan de gemeenteverkiezingen deelge
nomen hebben dan zou hij onvermijde
lijk burgemeester van zijn dorp gewor
den zijn maar hij liet die verkiezingen 
aan de jongere generatie over die het 
er ook lang niet slecht vanaf bracht 
met 22 t.h van de stemmen. De oor
zaak van de nooit geziene populariteit 
van dr de Paep ligt vooral in zijn werk 
en in zijn standvastig en vasthoudend 

- ijveren in het belang van zijn volk. Hij 
heeft in de loop van de veertig jaren 
chirurgie te Beveren niet minder dan 

vijftigduizend heelkundige bewerkingen 
uitgevoerd ! In België is er niemand 
die dit evenaart. Daartoe werkt hij 
vanaf 's morgens 8 uur in de kliniek 
en 's avonds laat, ja 's nachts tot 12 uur 
en later kan men het licht zien bran
den achter de warme kleuren van de 
in lood gevatte ruitjes die de ramen 
van de kamers sieren. 

En hij staat bij zijn volk. Ontelbaren 
die het niet breed hadden heeft hij ge
holpen, sukkelaars die aan het eind 
van hun latijn waren werden door hem 
weer tot mensen gemaakt. Door de dok
werkers van het Waasland wordt dok
ter de Paep op de handen gedragen. 
Ook door de boeren, voor wie hem 
nooit iets te veel is. Leidde hij niet de 
eerste stappen van het algemeen boe-
rensindikaat ? Dokter de Paep is een 
man van aanpakken. Toen de 19e mei 
1940 zware bommen vlakbij zijn huis 
en ook erop vielen, zaten er veertig 
mensen uit de geburen in zijn veilige 
kelders. Tientallen zwaargekwetsten 
werden door hem van de straat opge
raapt. Hij begon nood-operaties uit te 
voeren bij hem thuis en wist talrijke 
zwaargekwetsten toen van een gewisse 
dood te redden door zijn krachtdadig 
ingrijpen. Zoiets vergeten de mensen 
niet. Daartegen wegen de lasterpraatjes 
van enkele afgunstige klungeltjes niet 
op. 

Het is aangenaam wonen in het grote 
huis van de dokter. De woning stamt 

af van een baronnengeslacht, van de 
La Kathule's de Rijhoven. Hij kocht ze 
in 1937 en bewaarde haar in haar oor-
spi-onkehjke staat, met de fraaie stallen 
en koetshuizen en het fijne park van 1 
hektare dat als een oase erachter ligt, 
en een opmerkelijk grote boom bevat 
met een omtrek van vijf meter. 

Mevrouw de Paep verzamelt oudlie-
den : oude kasten, een klok die wij 
zouden willen stelen, aardewerk, koper 
enz... Dokter de Paep zelf voelt meer 
voor schilderijen en hij heeft dan ook 
een flinke verzameling : Adriaan Hey-
mans, Bernier, Verwey, Courtens, Felix 
de Block en lokale schilders als van 
Vossel, Pons van Meirvenne .. praktisch 
allemaal landschappen die « de dingen 
van bij ons » weergeven, zoals de dok
ter het zegt. Hijzelf heeft ook geschil
derd, vooral miniatuurtjes, meestal 
olieverf, in de gevangenis ook water
verf, doekjes waarmee hij vrienden blij 
maakte. 

Wij twijfelen er niet aan dat — moest 
dokter de Paep geen chirurg geworden 
zijn — hij ongetwijfeld boer zou geble
ven zijn, want alles wat met de boe-
renstiel te maken heeft ligt hem nauw 
aan het hart en het vormt trouwens 
zijn enige ontspanning. 

Destijds kocht hij een boerderij te 
Kruibeke. Deze boerderij, op zware 
zandgrond, omvat 25 hektaren, haast 
uitsluitend weiden. Het is een model-
bedrijf waar alleen melkvee gekweekt 
wordt, waarvan de melk, verpakt op de 
meest moderne wijze, in gespeciali
seerde winkels verkocht wordt en waar
naar eksperten uit de meest verschil
lende landen van Europa met bewon
dering komen kijken. Dr de Paep is 
in zijn vrije tijd, steeds met dat bediijf 
— dat door zijn zoon (hij heeft twee 
zonen en twee dochters) beheerd wordt 
— bezig. Hij was ook de man die voor 
het eerst in Vlaanderen en in het Waas
land een moderne fruitboomgaard met „̂ 
« wij kers » en « blijvers » aanlegde. Hij 
had deze metode, samen met zijn 
vriend dokter Ellegeer, zien toepassen 
in Goes, nog voor de oorlog, en had ze 
onmiddellijk in toepassing gebracht. 

Zo is dokter de Paep, ondanks zijn 
vermaardheid en zijn sukses op veler
lei gebied, een eenvoudig man gebleven, 
een man met de ziel van een boer, van 
de boer zoals wij hem graag mogen : 
de koppige, zwijgzame, maar vastbera
den mens van de polders, die weet wat 
vechten is omdat hij de ondervinding 
heeft opgedaan uit een strijd van gene
ratie op generatie tegen de elementen. 
Op zo'n mensen bouwen wi] vet'ig het 
Vlaams-nationale Vlaanderen. En in 
zijn pittig Waaslands dialekt zou dok
ter Gerard de Paep zeggen : « Ze zeen 
mee ons nog me aon de nief patatten ». 

S.af De Lie. 
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DIE ANDEREN 
TOCH... 

Zondagavond na twaalven. 
« Hij is een van die vagebon

den ! »j hoor ik een man met tiro-
lerhoedje zeggen, die blijkbaar op 
aanraden-van zijn kantoorkollega's 
eens in deze artieslenkroeg is binnen
gewipt. « Hij is een kajeetoerist », 
denk ik. En kijk geïnteresseerd naar 
dat hoekje van de tapkast, waartegen 
het onderu'erp van de burgerveront-
xcaardiging hangt, de haren in de 
war, een stoppelbaard en een rode 
tl ui met bemorste rolkraag. 

Hij drinkt moeilijk maar regel
matig aan zijn haljvol jlesje bier. 

Hi] is een artiest, niet zo een van 
die ofjiciëlen, nee, maar een rebel 
die tegen de gevestigden roept en 
ann sukses feestelijk zijn voeten 
veegt. Onlangs gaf hij nog een dicht
bundel uit, in eigen beheer, hij ver
kocht er wat, maar erg veel was het 
niet. Toch is hij hier de dichter Hij 
staat hier al van vrijdagavond. Niet 
de ganse tijd, hij is nog eens op die 
kunstenaarszolder geweest, zaterdag, 
om er uit eigen werk voor te lezen, 
voor 7 akademiesludenten die tus
sen de rode wijn door ook wel even 
luisterden. 

De dienster vertelt dit vlug en zo 
stil dat ik in gebarentaal een nieuwe 
pint bestel om haar niet te storen. 

Veel sliep hij niet, tenzij deze mor
gen aan de tafel acIUerin de veel 'e 
donkere kroeg. Foor de rest staal hij 
als een vochtig voorbeeld aan de 
tapkast en geeft desnoods raad aan, 
de anderen die er hem om vragen. 
(Waarschijnlijk over de metode om 
niet dronken te luorden, of over de 
prijs van het bier, of over...). 

Hij komt hier al enkele jaren, 
fluistert het meisje me tn het oor. 
Ze wijst naar de zijmuur, waar tus
sen de affiches een kranleknipsel 
hangt met zijn foto en een artikel 
over zijn werk. 

Ik praat even met hem en kij 
vraagt me direkl of ik van de krant 
ben, niet dat het hem kan sclielen, 
maar ja... 

De eigenaar van de tirolerhoed en 
dito overjas is reeds enkele minuten 
geleden weggegaan met een meewa
rig hoofdknikje en « ...dat liet vioc-
ger toch allemaal beter was ! ». 

Wat hi] deed voor de kost, vraag 
ik hem. Ik ben dichter, meneer, zegt 
hi], met een zwaar vermoeide tong 
die af en toe blijft haperen, maat er 
komt even een triomfantelijke flii^ 
in zijn fletse ogen. Plots bemerk ik 
dat zijn smalle jeaiis vol verf zitten, 
wat ik voor een dicbier vrij onge
woon vijid, maar je kan ook niet al
les begrijpen. Een baard, zegt hi], is 
goed voor jongens die niets anders 
lu'bben, maar daar zit het hem niet. 
Dat moet je hebben, en hij maakt 
een gebaar mei de vuist, en dan 
vooral niet toegeven aan de maal-
s<hapf)ij. Je moet voor je kunst le
ven, je gans geven, zo niet af en lo'', 
gans, meneer, anders ben je ernaast. 
Hij stottert vrij goed nu en ik be
gin te vatten dal hij een van de ech
ten is, die zich totaal voor hun kunst 
uizetten en er ook aan kapot gaan. 

Het flitst me dooi het hoofd dat 
ik ook nog zo een tmi heb en dat de 
jongeji gelijk heeft, waarom de ganse 
(lag in een muf kantoor zitten als je 
ook in een muffe kioeg kan loiid-
hungen ? 

Ik herkauw deze teorie, die ergens 
een schakel mist. Want wanneer ik 
3 dagen later om halfzes langs de 
straat kuier op zoek naar een kur-
siefje, zie ik hem keurig verzorgd 
met zijn aktentas uit een kantoorge
bouw slappen. « Je volledig geven, 
meneer, dat is het, die andeien... ». 

Katuurlijk, dal is het, de illuzie 
van het weekend en de rest van de 
week lekker meedoen met die o zo 
rotte maalscliapjnj. En nu wachten 
lol hij een tirolei Itoedje koopt. 

bobb bern. 

haar 

Even terug aanpikken bij ons vorig 
praatje over mannequins en modellen, 
waarin nog zoveel vragen onbeant
woord, zoveel aspekten onbelicht ble
ven... 

Wie mannequins zegt denkt, wat haar 
beroep betreft dan toch, meestal niet 
verder dan modeshows waarop die 
heup- en boezemloze wezens —• een ge
slacht wordt hen nauwelijks toebe
dacht — bestudeerd evolueren voor een 
kritisch kijkerspubliek. Terwijl foto
grafen ijverig plaatjes schieten, die dan 
later in dag- of weekbladen verschijnen, 
l^och is het showen enkel een aspekt 
van mannequin zijn, dat haar minder 
in beslag neemt (behalve dan tijdens 
die twee korte, jaarlijkse periodes waar
in de nieuwe mode dient getoond), min
der van haar eist en bijgevolg ook min
der beroepsbevrediging verschaft. Want . 
om het even hoe gekleed, in strandpak 
of namiddagtoilet, de meisjes moeten 
weinig meer dan afgemeten schrijden 
met steeds dezelfde, aangeleerde pasjes. 
Zo wil het de traditie, die hier en daar 
(in Nederland en Frankrijk o.m.) stil
aan evolueert, dank ,zij sommige ontwer
pers, voorstanders b.v. van de vrije be
weging op muziek. In ons land zijn we 
daaraan nog lang niet toe. Zo kreatief 
geïnspireerd de mannequin zich voor de 
lens soms tonen kan, zo automatisch 
werkt ze haar show af. « Fotomodel » 
zijn is dan ook haar belangrijkste op
dracht. Daarin wordt het meest van 
haar verwacht, daaraan wijdt ze haar 
meeste tijd en energie. 

Opnamen kunnen overal gebeuren : 
in het landschap of op straat, met of 
zonder dekor in de studio, op het sport
terrein of in de keuken... 

Wat dat betreft moet een model zich 
gewillig schikken naar de noden Van 
het produkt en de grillige fantazie van 
de fotograaf, moet ze op daken, tussen 
houtstapels of in wankele schuitjes 
klimmen. Toeren uithalen, zou ik haast 
zeggen. Niet minder moeilijk is het 
franjeloze studiowerk, waar ze zich vaak 
los van enig dekor bewegen moet, zelf 
sfeer moet helpen scheppen. Wat nu de 
eigenlijke prestatie betreft, blijft haar 
persoontje meestal ondergeschikt aan 
het produkt dat ze moet voorstellen, 
uitbeelden, interpreteren. Vakkennis is 
daarom belangrijk, want doet haar af
stand nemen van eigen uiterlijk, dat als 
het ware beschouwen door de lens, zo
als de fotograat het ziet, en vanuit die 
hoek, die instelling haar pose en mi
miek bepalen. 

Toch is naast vakkennis ook een per
soonlijkheid nodig die een juiste inter
pretatie van kledij of andere, van de si 
tuatie mogelijk maakt. 

Vakkennis en dat speciale samen — 
noem het talent of inspiratie — doen 
haar de waar maximaal tot haar recht 
brengen, de sfeer en het dekor waarin 
dat gebeuren moet aanvoelen en zich 
daarin integreren. 

Alles natuurlijk onder leiding van de 
fotograaf, die haar inspireert en wie re 
op haar l^eurt inspiratie brengt. Heel 

belangrijk is dat kontakt tussen model 
en fotograaf; het kan meteen ontstaan, 
van bij de eerste samenwerking, het kan 
opflitsen en weer even snel verdwijnen, 
het kan er ook nooit zijn. Een goed mo
del (eri u weet nu ongeveer wat daartoe 
nodig is) kan een middelmatig fotograaf 
tot beter stimuleren en omgekeerd... 
Zijn beiden heel bekwaam dan kan een 
uitblijven van kontakt toch een mid
delmatig resultaat bepalen. Alles is mo
gelijk. Zo denkt de grote Shrimpton, 
tot 's werelds mooiste model gekroond, 
over de relatie tussen fotograaf en man
nequin : (( Die moet steunen op eer

bied voor eikaars persoon en mogelijk
heden. Toch mag er bij het werken iets 
vaag sentimenteels in de lucht hangen. 
Waarmee ik niet bedoel dat deze ver
liefd moeten zijn... ». 

Verliefd is een model minder op haar 
fotograaf dan wel op haar eigen uiter
lijk. En was ze dat aanvankelijk niet, 
dan wordt ze het wel. Hoe kan het ook 
anders, met die potentiële schoonheid 
van haar, die ze dagelijks opnieuw ver
wezenlijkt voor haar spiegel, dan voor 
de kamera. En die nogmaals op haar 
afstraalt vanuit weekbladen en folders, 
vanop aanplakbiljetten. Een vorm van 
narcissisme die ergerlijk schijnt maar in 

feite bcgTijpelijk, zelfs noodzakelijk is. 
Wie in dat vak onzeker is, blijft twij
felen aan haar nochtans zorgvuldig bij
gewerkt uiterlijk, kan moeilijk goed 
werk leveren. Toch mag het nooit een 
bl ind verliefd zijn worden, geen zelf
voldaan in de spiegel bl ikken van « wat 
ben ik toch mooi », zonder kommen-
taar. Gaat het klikje van de kamera d a n 
moet ze zich onweerstaanbaar knap en 
aantrekkelijk voelen. Daarbui ten is 
koele observatie geboden, elke dag op
nieuw. Een kritisch aanvaarden van 
uiterlijke feiten die ze soms kamoefleert, 
soms handig gebruikt in dienst van het 
geheel. Zoals Shrimpton, die haar be
nen te lang en haar voeten te groot 
vindt, maar ermee vertrouwd is en ge
leerd heeft zelfs daarvan iets te maken. 
T o t die schijnbare gebreken van haar 
misschien een ideaal worden, door alle 
vrouwen nagestreefd. 

Dat gefi.xeerd zijn op eigen uiterlijk 
en uiterlijkheden stempelt de manne
quin vaak tot een ijdel persoontje, da t 
enkel van zichzelf vervuld schijnt. Wie 
mannequins gadeslaat en beluistert, in 
hun kleedkamer voor de spiegel, raakt 
daarvan wel overtuigd : dat eindeloze 
poetsen, schaven en penselen aan na
gels, wimpers en lippen, het kletsen 
over die kleur van poeder en dat merk 
van basiscrème, het vergelijken en tes
ten van de eigen en eikaars talrijke 
potjes en tubes... He t kan ons ijdel en 
nutteloos lijken, maar is tenlotte even 
normaal als politici die over politiek 
praten, bakkers over brood en huismoe
ders over de keuken. Builen het beroep 
kent de mannequin ook andere belang
stellingssferen, kan ze een huiselijk, 
soms zelf burgerlijk bestaan leiden. 
Denk zeker niet dat haar beroep een 
laatste toevlucht is voor meisjes die 
overal elders faalden. 

Wie zich oorspronkelijk geroepen 
voelde om sckretaresse, verpleegster of 
ontwerpster te worden, kan toevallig in 
dit vak verzeild raken en erin slagen. 
Dus geen troep mooie, domme gansjes 
die voor niets anders deugen, zoals maar 
al te graag geloofd wordt. 

Wel een groep vrouwen van de meest 
uiteenlopende sociale en verstandelijke 
klassen. Dat ze een werelds frivool be
slaan leiden is meestal zuivere fiktic. 
Wie zijn beroep ernstig neemt houdt 
weinig tijd en zin over voor fuiven en 
galante avontuurtjes. Immers, de man
nequin is geen verwende vedette die 
zelf haar afspraken en voorwaarden be
paalt . Wil ze iets bereiken in haai vak 
dan moet ze elke opdracht, hoe zwaar 
ook, aanvaarden. Zelfs de groten, en zo 
telt elk land er relatief maar weinig, 
kunnen zich in dat opzicht moeilijk 
grillig tonen. Al wordt hun genoeg aan
geboden en kunnen ze selekteren, toch 
is het belangrijk doorlopend te werken 
om wat je noemt « erin » te blijven. Zo 
is de luxe waarin ze leven vaak enkel 
schijn, die ze afleggen met het dure toi
let, die ophoudt buiten de foto in het 
boekje. 

ANNIE . 

ENGELSE SOLDATEN LEREN DUITS 

(fb) De Engelsen m a k e n vooru i tgang . Zij hebben 
eindeli jk ingezien d a t zij missch ien toch n ie t m e t 
Engels al leen de wereld rondge raken . V a n d a a r d a t 
de Engelse so lda ten die n a a r Dui t s l and ve r t r ekken 
n u eerst onde r r i ch t kr i jgen in de Duitse t a a l (gege
ven door een zeer c h a r m a n t e « leken »- le ra res ) . Op 
h e t ene bord zagen wij de vervoeging van « wissen », 
op h e t a n d e r e vra_gen als « w o h e r » , « w o h i n » , 
« w a n n » enz. Op h e t middels te — en dus be l ang 
r i jks te — bord : « I love you = Ich liebe sie !, t h e 
girl = das Müdchen , miss ^ d a s F rau le in ». En a ls 
ze da t a l l emaa l weten, l a a t m e n de Engelse so lda ten 
h e t d i e rbaa r vade r l and vertegenwoordigen. . . 

PLATONISCH HUWELIJK 

(fb) Elke avond, klokslag negen uur, m a a k t b ru ide 
gom BUI Smi th zich k l aa r om t e g a a n s lapen. Zijn 
bruid, Sheila, m a a k t zich k laa r om te g a a n d a n s e n 

of om een bioskoopje te p ikken . « Mijn ech tgenoo t 
g a a t h ie r volledig mee akkoord , ons huwel i jk is s t r i k t 
p la ton i sch », ve rk l aa rde mevrouw. Vermelden wij 
even d a t zij p a s 17 is, hi j . . . 72. W a a r o m t rouwden zij? 
O m d a t Bill alles is wa t Shei la ' s v r ienden n ie t zijn : 
lief en voorkomend. D a a r o m wou h e t lieve k ind n ie t 
d a t h i j een e e n z a m e oude dag zou hebben . De e e n 
zame avonden m o e t hi j er d a n m a a r b i jnemen . 

HET IS N O G NIET G E D A A N ! 

(fb) Ik begin eigenli jk wel te begr i jpen d a t sommige 
oudere m e n s e n h e t hoofd s c h u d d e n en zich a fv ragen 
w a a r h e t in 's h e m e l s n a a m n a a r t o e m o e t m e t de 
m o d e r n e rhodeontwerpers . Vorige zomer hoorden wij 
spreken van ju rk je s uit s t a a l p l a a t ve rvaard igd , n u 
is er te Londen een modeshow gehouden w a a r al le 
model le t jes ui t l inoleum w a r e n g e m a a k t . De l ino
l e u m - m a n t e l zag e ru i t alsof hi j u i t m a r m e r was 
gehak t . Mijn p rob leem: hoe moe t j e g a a n z i t t en m e t 
zo een j a s ? 
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Arme Belgische kunstminnaar, of... 

VAN KONSERVATORS EN HUN KONSERVENBLIKKEN 

!P"'T 
'lil ,, 

i 

t i l l 

^ 

'«i . jtaE-* 
mawMt 

Jonkheer Wülem Sandterg In zïjn fraaie, moderrt-stemmige werk
kamer. Sandberg is een oud-leerling van de Rijksakademie, tjrpo-
graaf, grafiscb ontwerper, eatetisch adviseur, regeringskommisaris 
plastische kunsten en voortreffelijk publicist. Hij is wereldwijd be

faamd en wordt als jurylid uitgenodigd bij bet toekennen van nage
noeg alle internationale prijzen Nog steeds is hij adviseur voor Eu
ropese kunst van het Ne^v Yorkse Guggenheim-museum (foto : Ge-
meentemusea van Amsterdam). 

Graag toegegeven : hei ts onbehoorlijk. Maar ik kan het nu eenmaal niet nalaten 
onze statige kunstpaleizen onze musea konservenblikken te noemen. Hoe rijk de 
kunst ook IS die er bewaard wordt. Ten slotte kan die kunst het ook met helpen 
dat zij achter tralies van onwetendheid, zelfgenoegzaamheid en bureaukratie tot 
verdonen gedoemd is. Kunst is eeuwig en onaantastbaar schijnt het. Kan zijn, 
maar in onze museumkerkers moet de kunst al heel wat kunst zijn om haar on
aantastbaar eeuwigheidsallure te handhaven. En vreemd genoeg, ons publiek lijkt 
met het idee « museum is vergeetput van de kunst » genoegen genomen te hebben. 
De kunst wordt dan ook vergeten, de musea blijven leeg en het konservatorschap 
is een van de rustigste sinecures die vadertje staat de braafste van zijn zonen bie 
den kan. 

Niet zo bij onze stamgenoten \ a n 
over de noordergrens. He t Nederlandse 
museumwezen is een van de boeiendste 
en levendigste organisaties die wij ken
nen. Niet zo zeer ter scholing van on/e 
meestal voor elke vorm van aktivitcit 
immune konservalors, dan wel om hen 
en ons publiek te bewijzen dat het ook 
anders kan, anders moet zelfs, verhalen 
wij hier enkele fragmenten uit de sue 
ces story van het Amsterdamse Stedelijke 
Museum. Deze tekst is het resultaat van 
een gesprek met en de lektuur van de 
geschriften van Jonkheer Willem Sand 
beig die m 1945 de leiding van het Ste 
del Ijk in handen nam en er in ampei 
10 jaar tijd het meest dynamische mu 
seum ter wereld van maakte. (Na zijn 
o p pensioen stellen werd Willem Sand-
beig opgevolgd door de heer De Wildo 
die het beleid van zijn grote voorgaii 
gei 111 diens geest voortzet). 

In 1945 zagen ook de Amsteidararaei'ï 
een museum nog als een enorm kon 
servenblik ter sterilisatie van kunst. 
Sandberg zag het anders. Met het trieste 
voorbeeld van het British Museum voor 
ogen, waar de veizameling zo omvang 
rijk is dat ze niet eens kan geïnventari
seerd worden, waar tal van voorwerpen 
in verregaande ontbinding zijn en waar 
het publiek beschamend gering is, kwain 
hij tot de overtuiging dat het opstape
len van zgz. waai de volle voorwerpen 
om ze willens nillens te vereeuwigen 

een overbodige en ekonomisch totaal on
verantwoorde bezigheid is. 

De bestemming van een kunstwerk 
is uiteraard niet de museuinwand. Als 
belangrijke werken dan toch moeten 
bewaard blijven, dan gebeurt dit meer 
om instruktieve redenen dan om artis
tieke redenen. 

De essentie van een kunstwerk ligt 
volledig in het t ene in der intuïtie. 

Deze essentie kan enkel 100 % vol
daan wolden in de tijd zelf waarin en 
waaidoor haar specifieke, tijdeigen 
plastische mededeling ontstond Een 
mededeling waai van de overbrenging 
Joor het evolueren van de tijd en de 
tijdsgeest meer en meer bemoeilijkt 
wordt naarmate men zich van het schep-
pingsmoment verwijdert. Wij zijn ak
koord met musea als relieken van een 
verleden en van een traditie. Maar zij 
vervullen dan enkel een historische 
funktie waarin het element kunst bij
zaak is. De taak van een levend museum 
echter, is de mens met zijn eigentijdse 
kunst daadwerkelijk te konfronteren, 
het totale kontakt tussen kunst en pu
bliek nu tot stand te brengen. De kon-
servator die in een dergelijk museum 
de voeling met de levende kunst iii 
stand moet houden is volgens Sandberg: 
« de man die er de voorwerpen van zijn 
liefde vergaart ». « Zo'n man » vervolgt 
hij « moet er zijn. Want het onpersoon
lijke piuseum is een kerkhof waar kunst

werken bijgezet worden, niet leven ». 
Deze konservator moet voor alles met 
profetische moed en overgave, met ar
tistieke bekwaamheid en organisato
risch doorzicht getuigenis geven van die 
liefde. 

En dat kon de zilverharige Jonkheer 
Willem H.J.B. Sandberg. Getuigenis 
geven van zijn liefde voor de kunst is 
het enige wat hem obsedeerde. 

Gemiddeld organiseerde hij tegelij
kertijd 6 tentoonstellingen v\ aai voor hij 
als voortreffelijk typograaf meestal zelf 
de afficlies maakte (vele van deze affi
ches zijn nu/gezochte verzamelstukken), 
in prachtige prozagedichten de catalogi 
volschieef en soms met opgestroopte 
mouwen mee timmerde wanneer hij het 
nodig achtte om voor een bepaalde ten
toonstelling het hele dekor van zijn 
museum te veranderen. Elke expositie 
moest voor Sandberg een manifestatie 
zijn. Een manifestatie, waartegen je rus
tig je ongenoegen en je afkeer mocht 
uitschreeuwen, maar die je nooit onbe
roerd mocht laten. Resultaat van deze 
opvatt ing : op vrije dagen is het in het 
Stedelijk drukker dan in de grootwaren
huizen (en de toegang is niet vrij). 

Nee, beste lezer, een museum is niet 
persé een plaats waar je door de naakte 
benen van een Griek naar een 16de 
eeuws schilderij kunt kijken, terwijl een 
suppoost « afblijven )> roept en net als 
wij naar het mooieweer buiten verlangt. 

He t Stedelijk is een plaats waar hei 
fijn is om zijn, samen met de kunst. 

De muren wegbreken en alzo het kon-
takt tussen kunst en toeschouwer verin-
nigen, is wat dit museum beoogt. Grote 
glazen muren zorgen voor het licht en 
de beweging van buiten. Een stellage 
langsheen de buitenzijde ter hoogte vaa 
de ramen laat de voorbijgangers toe, 
zich midden hun dagelijkse bezigheden 
te meten met de geestkracht die straalt 
uit de skulpturen van de grote heden
daagse meesters. Als was hij zelf een 
kunstenaar, komponeert Sandberg met 
de muren, de vloer, de voorwerpen, de 
sokkels een ruimtelijke typografie van 
vormen die de tentoongestelde werken 
steeds op maximale kracht tonen, nooit 
in de hinderende krachtlijnen van een 
ander w '>f alles niet de min

ste verw^ 
In het Steue*ijK Kan je tussen de kunst 

een pilsje drinken, je mag er hardop 
praten en ten behoeve van de verlief
den zijn er banken voorzien. 

T o t in de kleinste details is de wer
king van het museum doeltreffend afge
stemd op het zo dicht mogelijke fisische 
en geestelijke kontakt met de kunst. 
Zelfs de catalogi en uitnodigingskaar
ten, vroeger uiteindelijk voor de papier
mand bestemd, zijn waardevolle doku-
menten, staaltjes van typografie, smaak
volle lay-out en kunstdruk, met duide
lijke, interessante teksten. Deze overi
gens goedkope en edukatieve dokumen-
ten zijn zo gewaardeerd dat er verza
melaars bestaan, die zich door jaarabon
nementen de toezending verzekeren, 
evenals van een maandelijks museum-
joernaal dat een inhoudsallure heeft 
een groot kunstblad waai dig. Sedert 
1952 stelt het museum een unieke ver
zameling reprodukties en d i a s ten dien
ste van het onderwijs De Amsterdamse 
schooljeugd wordt op woens- en zater
dagnamiddag uitgenodigd om met het 
materiaal van het museum te schildcien 
en te boetseren. De verdienstelijkste 
kreaties woiden gereproduceerd en ver
spreid. H u n scheppers aangemoedigd. 
Dagelijks zijn er voordrachten en lond-
gangen, niet zelden door wereldver
maarde kunstenaars geleid. 

Zelfs de museumkelder is zo ingericht 
dat uit de schilden jen voorraad onmid
dellijk het gewenste doek kan worden 
gehaald en in ideale omstandigheden 
gefotografeerd en bestudeerd Fen van 
de verbluffendste staaltjes van Sand-
bergs vindingrijkheid zijn de rondgan
gen voor blinden, vertiekkend van de 
idee dat beeldhouwkunst niet alleen 
kan bekeken, maar ook met de vingers 
gevoeld kan worden. 

Geen enkel internationaal ot natio
naal enigszins belangrijk schilder heeft 
in Amsterdam zijn tentoonstelling niet 
gekregen, heeft er geen werk in mu-
seumbezit. Zo is het Nederlandse pu
bliek, zijn de Nederlandse jonge kun
stenaars steeds in staat met de laatste 
technieken, vormveroveringen en strek
kingen van zeer nabij kennis te ma
ken. Zo is dank zij de liefde, de werk
kracht en de geestesrijkheid van een 
gToot konservator, het Nederlandse pu
bliek tot meer kunstbegiip gekomen, 
de stad Amsterdam in het bezit van een 
benijdenswaardige rijkdom aan moder
ne kunst en is, door een enorme be
langstelling, het Nederlands museum
beleid dat in een tiental andere steden 
het Amsterdamse voorbeeld volgt, zelfs 
financieel erg voortvarend. 

Arm België ! 
Nic van Biuggen. 

met grote « K » zofyezegd... 
(fb) De Zweedse aktrice Bibi Andeisson, die overal ter wereld grote faam ge
niet als de vrouwelijke Ingmar Bergman-ster, heeft ook niet langei kunnen 
weerstaan aan de fabelachtige voorstellen die haar vanuit Hollywood werden 
gedaan Zij draait momenteel « Duel of Diabolo » een rowbov-film, en tevens 
haar eerste optreden in Amerika. Van Bergman naar cowboy, waarschijnlijk een 
erg dure weg.. 



MAGDA BUCKINX 
9 } ERSONA NON G R A T A , , 
« Persona non grata » is niet de eerste bundel die Magda Buckinx piibliceeit. Bij 

dezelfde uitgeverij. Die Pooite, verscheen eveneens haar bundel « Dit gnjze Huis » 
die in maait 1965 uitkioam en toen een weikehjke revelatie was. Hierin werd rond 

een drietal kernen de angst en de levensontgoocheling uitgesproken van een vrouw 

en een moeder in koite, soms wiange zinnen Direkt, ontdaan van elke pose of be

haagzucht, XL'eid de existentiéU levensangst erin venuooid, het ijle en ijdele dei 

aardse gebondenheid en begrensdJieid uitgedrukt. 

In haar bundel e Penona non giata » worden de motieven hethaald. Er zijn in de 

tweede bundel nochtans hiei en daai lichtere en warmere klanken waai te nemen 

hoewel de grondtoon dezelfde blijft. De straklieid, de haast opzettelijke koelheid 

van de vorige bundel is ook hier nog wel aanwezig maar maakt hier en daai plaats 

voor een warmere toon — ai eindigt » Persona non grata » met een in enkele lij

nen scherp getekend beeld van de eentonigheid i'an de dagelijkse kringloop : « elke 

keer voel ik weer de slag van mijn geziclii tegen de muur van plicht... ». 

De verzen Vdn Magda Biukinx zijn 
modern. Zij onderscheiden zich \ an de 
klassieke versifikatie door een stroti-
sche indeling die zich tot eén korte zin. 
vaak zelfs een gedeelte van zon zin be
perkt. Wat in een anclei gedicht slechis 
de lengte \an een veisiege! heelt, wordt 
hier strofe : en de veisiegel is hier 
meestal niet langei dan een paar woor
den, sonib een enkel woord. De/e siioli-
sche indeling der verzen geelt bi) de 
lektuur een bepaald litnie aan • de ver
zen vloeien /owel logisch als riiinisch 
in elkaar ovei. Men kan echter niet van 
echte vrije ver/en spieken : bij een an
dere schikking zonden de binnenrijmen 
eindrijm worden en hoewel de \ersre 
gels van ongelijke lengte zijn, de klas 
sieke versifik.itie benaderen. Het mo
derne ligt dati ook veel meer in de 
geest en in het hele klimaat, in de ver
woording van een modem levensgevoel, 
dan in de toepassing van wat men « mo 
derne " ledinieken noemt al zijn die 
dan ook weet niet /o nieuw). 

De poc/ic van Masjda Buckinx onder
scheidt zuh (LUI ook \aii de inodeme 

poc'zie die het vooral van vernieuwde 
technieken moet hebben, maai die vaak 
veel minder dan in deze gedichten in 
staat is het moderne levensgevoel te 
V erwoorden. 

Beeld, klank en gedachte zijn de drie 
pijlers van elk poëtisch scheppen. 

Het spreken in beeld en metafoor be
hoort tot de poëtische techniek. Vaak is 
echter het beeld een oiiiv luduing , een 
teken van zwakheid en bepeikte kracht 
omdat men er niet in slaagt de kommu-
nikatie met de lezer in direkte poëtische 
zegging op te roepen. Zowel in de poë
zie als in het proza is het overwoeke
rende beeld een stvlistische zwakheid 
in plaats van een teken van uitdruk-
kingskiatht. Originaliteit van het beeld 
is een poëtische vereiste maar het is 
slechts één der drie « samenstellende » 
taktoien. Magda Buckinx probeert met 
een uiterste soberheid van beeld en me
tafoor, tot de direkte communicatie met 
de le^er te komen. Nfiet steeds slaagt ze 
erin het gevoel of de gedachte zodanig 
t( kristalliseren, dat de poëtische gun
steling er ook in aanwezig is. Maar de

ze poging is reeds een veidienste om
dat zij ver over de modische « cult of 
uninlelligibility », zoals Max Eastman 
het noemde, heenreikt. De scheiding 
tussen begripsinhoud en magie van het 
woord is een halvering der poëzie zelf: 
de begripsinhoud is een essentieel be
standdeel van het woord en de ver
staanbaarheid — moeilijk of gemakke
lijk, na een eerste lektuur of na een 
moeizame ontleding — een essentieel 
bestanddeel voor elke poëzie. 

Dat bij een zo direkte, zo naar de 
uiterste grenzen van het sobere en tot 
zijn noodzakelijkste lijnen gereduceeide 
poëzie die daarenboven naar duidelijk
heid streeft, niet steeds het gevaar ont
lopen wordt de grens der poëzie te 
overschrijden en tot louteie mededeling 
te vervlakken, is begrijpelijk. Er zijn 
echter in deze bundel verzen genoeg, 
die aan dit euvel weten te ontsnappen 
en die de belangrijkheid van de mede
deling, van het uitspreken van de le-
\ensontgoocheling, de angst, de een

zaamheid, de grijsheid, door h u n sug
gestieve eenvoud tot heldere lyriek ver
hevigen. Een gedicht waarin de tweecic 
versregel luidt « hoe hou ik van di t 
glanzend regenland » en dat met zijn 
zeventien lettergrepen aan het Japanse 
haikoe doet denken, is in zijn uiterste 
eenvoud typerend voor de poëzie \ a n 
Magda Buckinx : de eerste regel bijna 
prozaïsch, onpoët isch constaterend, dan 
plots uitslaand tot de beheerste hevig
heid van een diep gevoel : een liefde, 
een angst, een ontgoocheling... 

Meer nog dan de intrinsieke waarde 
van deze bundels zelf. ligt de betekenis 
der gedichten in het feit dat zij een weg 
aanwijzen, die ons wellicht \oeren kan 
uit het huidige lyrische slop waarin wij 
vastgereden zijn met de zwaarbeladen 
karren onzer abstrakte roccoco-beeld-
mengers. Maar ook het feit, dat hier een 
vrouw en een moeder haar diepste ge
voelens uitspreekt geduifd en opiecht 
maar tevens in de beste verzen met een 
ingehouden doch brandende gloed, een 
beheerste en strakke doch in zijn glas-
klare doorzichtigheid vaak glinsterende 
woordkeuze, doet ons deze poëzie ver
kiezen boven de beeldiijke maar lege 
opgesmuktheid van wat ons vaak als 
moderne h r iek wordt aangepiezen 

Uilgcveiij < 

sensiiaat ."SG, 
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OVER T.V.-PROGRAMMATIE 

yVl££R HERSENS A.U.B. 
De schermutselingen om en lond' de programmatic politiek van de BRT liebben 
gedurende de laatste faren spanningen gecreëerd die, met een beetje goede wil, 
fouter fictief hadden kunnen blijven. De infantiele houding van enkele piincieps-
belijders heeft het anders beslist. Resultaat : een kwantum nietszeggende autoch
tone piodukties, veistoken van iedere edukatieve ambitie Teni'i]l de Nederlandse 
1 elevisiestichting haar « Voor de vuist wg » en « Zo is het toevallig ook nog 
'ns 'n keer » tot standingvoUe, kijken'.waardige uilzendingen ofywerkl, wiegt men 
het Vlaamse TV publiek in slaap met een platiloerse « leroom en Benzamien », 
een fel gekontrolee-rd « 1 en huize van » en een bloedloos « Gast programma » 
waarin niemand aan zijn trekken komt. 

Onder het motto « elck vsat uils n 
pompt de programmator een mooi ver
bloemde — maar niettemin fatale — 
dosis Amerikaanse pseudohi iek in de 
huiskamers. 

Een allegaartje van anglosaksische 
huil , gooi en smijiproduklies die (ook 
al beweren sommigen tiet tegendeel) in 
eigen midden weinig of geen aftrek 
hebben gevonden en voor een appel en 
een ei (naar USA-maatstaven gemeten) 
aan de BR'I werden veikocht Gevolg : 
een uiterst ongezonde atmosfeer die op 
het eeiste gezicht misschien minder kri 
tiek lijkt dan /e in weikeliikhcid vsel 
IS. 

B A W A L (c I N f ERL.AND » 

Wat ons nog rest? Een afbladderend 
« Echo 1) dat, gezien zijn pumordiaal 
sukses bij het gros van de kijkers, wel 
wat meer had mogen worden dan een 
humorististh - mfoimatieve uit /ending. 
Maar Jan Van der Sriaeten is geen per
sona ultima grata die doen en laten kan 
wat hij wil. Hij schiet met de pijlen 
die de censuut hem voorlegt. En... op 
die pijlen zitten rubberdopjes, geen 
puiueii . 

\ l le oiiginali icu en idealisme ten 
spi)i. pioduceert de « Echo » spreekbuis 
een spervuur van gedweeë, oppervlak
kige ideetjes en meninkjes die voor een 
bepaalde kategorie van het kijkcrspu 
bliek welhcht hun belang hebben, maar 
de algemene problematiek noodgedwon
gen in de versjcethoek moeten laten. 
Oetspijtig... 

Blijft, « 't Is maar een woord » het 
soberste en meest smaakvolle ontspan
ningsprogramma, dan is « Inter land » 
er des te banaler om. 

« Tohan en de Alverman » doel het 

al niet veel beter, ongeaiht maanden
lange vooibercidingen en kilometers 
veikwiste hliiioand Leii zoveelste be-
VM|s \()<ii hel leit dat on/e toneelakteurs 
enkel ihuishoicn '>p theaierplanken, 
niet III een 1 V-feudleion. Daar kan 
geen >• Kapitein Zep|>os > iels aan ver 
helpen De i> voot allen i>-loiimile klinkt 
misschien wel beloltevol, maar ze eist 
een heleboel méér dan Ie zuivere uit
spraak en de aangepakte mimiek welk^ 
in pii/e loneclmiddens voor het sum
m u m ^dn akicei talent vsoiden aange
zien. 

S P O \ I V \ L 1)1 \1 OOG ("-) 

Zonder daarom voor kult iunsnobs te 
moeten docigaan, kunnen wij er gerust 
op wij/en dal uiizcndin'.^en zoals « Pa
norama I), (( Veigeet niet te lezen » en 
« Medium » toienhoog uitsteken boven 
het eerder lage nivcaa dal liet meren
deel v.ip de iloor (Ie wcckse uiischui-
vertjes kciisciicisi. 

Het edukaiiet mlormaiieve kaïakter 
van vooinoemde piogia innias spreekt 
rechtsiieeks aan en diaagt belangloos bij 
tot de ontwikkeling van de o, zo brood
nodige 1' gczoiule ki|k (i|) de dingen ». 
Spontane dialoog en veis iandsvoi inmg: 
twee sleuielbegiippen die van essentiële 
waarde /ijn vooi ernstige uitzendingen. 
En voor wat belieft de ontspannings-
progranima s : een grammetje meei hu
mor, sobeiheid en . , afv^eiking. 

Het VLuimse publiek is niet veelei
send, niet haiclijk, niet overdadig kri
tisch, maai wel een beetje ontevreden. 
Een kleine inspanning van BRT-zijdc 
en wat minder kleingeestigheid in pro-
grammatickiingen kan alleen ina.n lei
den tot die felbegeerde waaidciing voor 
wat eigen mensen presteieu. 

file:///ersre
file:///ensontgoocheling
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AUTO 
1 ^ 

Een Meicury Cornet wordt er
gens op een testbaan van Ford 
met een snelheid van ongeveer 
50 km per uur tegen een beton
nen muur gedieven De wagen is 
met elektrische kabels aan ver^ 
schillende kontrole- en meetin
strumenten verbonden die zich 
in de volgwagen links op de fo
to bevinden. Filmkamera's ma
ken opnamen van de botsing 
aan 8.000 tot 10.000 beelden per 
sekonde; aan de hand van deze 
filmstroken worden de gevolgen 
van de schok later nauwkeurig 
onderzocht 

Dit zi3n niet de enige proeven, 
waaraan voortdurend wagens ui t 
de lopende produktie bij Ford en 
andere konstrukteurs onderwor
pen worden. < Frontale botsin
gen » worden nagebootst door 
wagens van op 9 m hoogte met 
hun neus op een betonvloer te 
laten vallen Een dergelijke 
proef laat toe, de gevolgen van 
een frontale botsing op de on
derdelen van de voortrein te be
studeren. 

iiiiilllil4llliiiiiliyillfililM Ilil 

En dan zijn er de proeven met 
ledepoppen (naar maat, gewicht 
en proporties nauwkeurig bere
kend op de gemiddelde auto-

iiiiiillllliiiill<i 

voeider) en . op lijken Maar 
daarover hadden we het reeds 
bij een vorige gelegenheid. 

Doel van deze onafgebroken 

moord op nieuwe wagens is on
veranderlijk : veiliger wagens 
voor steeds onveiliger wegen 
bouwen. 

^iiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiHiiiiiiiiieiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 

TOERISME 

(S.D L.) In de hoek van Oost-V laanderen, die gevoimd wordt door de Boven
schelde en de grens van Zeeuws-V laander en, ligt een (vooralsnog) ongerept pol
derland en enkele merkwaardige dorpen. Wii schrilven vooralsnog, wani-vok hier 
zal indüstrïShse'ring en aanleg van haveninrichtingen binnen afzienbare tijd een 
grondige wijziging brengen in het leven van de gemeenschap en vooral ook in het 
uitzicht van dit mooie stukje Waasland. 

LANGS DE LINKER SCHELDE-KANT 

Voor een tocht per auto vertrekke 
men best vanaf de E-drie te Melsele of 
te Zwijndrecht. Er loopt dan verder een 
goede baan via Kallo naar Doel en 
Prosper. 

Kallo is een tipiscli Oost-Vlaams pol
derdorp aan de Schelde. Het bezit een 
kerk met een fraaie meubilering, maar 

het is vooral bekend om zijn fort dat 
op het gehucht Liefkenshoek gelegen 
is. Het fort werd gebouwd in 1582 en 
speelde een grote rol in talloze krijgs-
verrichtingen o.m. in de strijd tussen 
de Spanjaarden en de Statenlegers, 
evenals in de verwikkelingen die zich 
afspeelden omtrent het bezit van de 

heerschappij over de Schelde. Vandaag 
is het nog steeds m gebruik als bazis 
voor de Belgische zeemacht en kan 
men er vaak enkele kleinere oorlogs
bodems zien, zonder dat men evenwel 
gemakkelijk in het fort zelf zal gera
ken. 

Doel ligt als een kostbaar kleinood 
genesteld onder de hoge Schelde-dijken. 
Het bezit een schilderachtige kleine 
haven, waar jachtjes komen meren en 
waar ook een vijftal garnaalvissers hun 
ligplaats hebben naast de kleinere boot
jes van de palingvissers die op de slib-
platen van het land van Saaftinge gaan 
poeren. Het is tevens de thuishaven 
van verschillende Doelse binnenschip
pers en aanlegplaats van de veerboten 
die uit Liefkenshoek, Lillo en Antwer
pen konjen. 

In de O L. Vrouwkerk (uit 1852) ziet 
men barok houtsnijwerk van Adriaan 
Nijs uit het begin van de 18e eeuw, een 
marmeren praalgraf van P. Camerman 
en op het hoofdaltaar het schilderij 
« H. Drievuldigheid » van Niklaas de 
Liemaekere, daterende uit de eerste 
helft van de 17e eeuw. In de Klooster
straat, bij de kerk is er een opmerke
lijke herenwoning, het « Hooghuis » of 
het vroegere « Herenhuis van de Pol
der » dat stamt uit 1645. Er is een 
prachtige schoorsteenmantel te bewon
deren. 

Te Doel kunnen opwindende wandel-
hngen op de dijken gemaakt worden, 
onder meer naar Ouden-Doel, Prosper-
polder en Liefkenshoek. Vanuit Pros-
perpolder — met een klein haventje 
dat toebehooit aan het Polderbestuur 
en waarin ook enkele garnaalvissers 
hun ligplaats hebben — bereikt men 
het schorrenland van Saaftinge, waar
over wij onlangs een uitgebreide re
portage brachten Dit schorrenland ligt 
op Nederlands grondgebied. Het om
vat 2 000 hektaren woeste, maar uiterst 
vruchtbare grond, die echter slechts 
gebruikt wordt voor het weiden van 

schapen en als jachtterrein. Te dien 
einde fokt men op een hoeve aan de 
meest zuidelijke punt, tegen de Schel-
de-dijk, ezels die uiterst geschikt zijn 
om in dit gebied van kreken en slib de 
jagers te torsen. Deze ezels kan men 
zien wanneer men vanuit Prosperhaven 
in de richting van de grote witte villa 
gaat die op een terp werd gebouwd, 
waarbij ook een privé haven gelegen is 
en die streng bewaakt wordt door hon
den, om nieuwsgierigen op een afstand 
te houden. 

De schorren bezoekt men liefst onder 
leiding van ervaren gidsen, hoewel die 
niet zo talrijk zijn. Schaapherders of 
jachtwachters zijn de enigen die zich 
een weg weten te kiezen in dit onme
telijke land, met zijn gevaarlijke plek
ken drijfzand, zijn slib waarin men tot 
over de knieën weg zinkt en het ver
rassend vlug opkomende tijwater. 

P R A K T I S C H E I N L I C H T I N G E N 

Doel kan bereikt worden met de 
veerboot die te Lillo-haven vertrekt en 
eerst Liefkenshoek aandoet. Vanuit 
Antwerpen worden er ook boottochten 
naar Doel georganiseerd door Flandria, 
maar enkel op verzoek en.voor groepen 
van minimum 100 personen. Deze tocht 
duurt drie uur heen- en terug. 

Een goed uitzicht over de Schelde 
(de stroom is er 1 400 m breed) heeft 
men te Doel vanuit de windmolen, die 
stamt int 1615 en deels door de Schel-
de-dijk werd omgeven, zodanig dat hij 
tot aan de gaanderij in het difklichaam 
verdween. Hij bergt een folkloremuze-
um met onder meer een grote verza
meling schilderijtjes die ongeveer vier
honderd molens in Vlaanderen (ver
dwenen of nog bestaande) weergeven. 
Vermelden wij ten slotte nog dat Doel 
bekend is om zijn mossel- en paling
schotels Een foldertje kan men steeds 
vragen bij de kantoren van de Vlaam
se Toeiistenbond. 

De 
VLAAMSE TOERISTENBOND 

VLAAMSE AUTOMOBILISTENBOND 

bieden U de mogel i jkhe id aan een gezell ige, zonnige sneeuwvakant ie in Zuid-Tirol te 

beleven Elke vr i jdagavond vert rekken tiendaagse groepsreizen per t rein ( l i gwagen) 

naar Welsschnofen, in de Dolomieten (4 570 fr ) en naar Sulden, in het Ort lergebergte 

(5 é95 f r ). Deze reizen kunnen ver lengd vi^orden 

Al le in l icht ingen . het V T E-sekretariaat, St-Jakobsmarkt 5, An twerpen ( tel 31 09 95 ) , 

de V T B-kantoren en b i j alle vertegenwoordigers 
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OPA HERMES 
BUITEN 

Lezer R.P. uit Dendermonde heeft 
gelijk : over de misselijke taaitoe
standen bij de leidende instanties van 
verschillende sportbonden in dit land 
hebben we het nog niet gehad. 

Terloops hebben we opa Hermès wel 
eens door de buis gehaald, maar dat 
was dan ook alles. We waren nochtans 
zinnens, uitvoerig terug te komen op 
deze « vasthoudende » figuur, die nu 
reeds 38 jaar « zetelt» als voorzitter 
van de Koninklijke Belgische Atle-
tiekbond. 

De 27e februari a s. wordt in het 
bondsgebouw op de Grasmarkt geko
zen tussen drie kandidaten voor het 
tweejarig mandaat van voorzitter van 
de Atletiekbond : de heren Hanet en 
Mingels (tweetalig) en Edouard Her
mès (franstalig). 

Opa had bij de voorgaande verkie

zingen — 2 jaar geleden — nochtans 
plechtig beloofd, dat het de allerlaat
ste keer was dat hij zich verkiesbaar 
stelde. Het zal wel aan zijn hoge leef
tijd te wijten zijn, dat monsieur Her
mès aan geheugenverlies is gaan l i j
den. 

« Een Antwerps satirisch weekblad», 
zoalk de «serieuze konfraters» het 
noemen, voert reeds sedert enkele we
ken een kampanje tegen bompa. 

« 't Pallieterke » — om het blad niet 
te noemen — is terecht verontwaar
digd over deze nieuwe woordbreuk van 
Herm s. Wij ook. En we zouden een 
volle pagina kunnen gebruiken om 
aan die verontwaardiging lucht te ge-
gen. 

Of dit veel aarde aan de (atletiek ) -
dijk zou brengen weten we niet. Wie 
wel uit hun schelp zouden moeten ko
ken, zijn de sportjoernalisten van de 
Vlaamse dagbladpers. Zij hebben nog 
drie volle weken de tijd om krachtda
dig de kandidatuur te steunen van de 
heren Mingels en/of Hanet, naarge
lang hun persoonlijke voorkeur. Zij 
kunnen een massa zeer geldige argu
menten aanvoeren om te bewijzen dat 
Hermès in geen geval nog mag her
kozen worden. Zij mogen de man ge
rust het ere-voorzitterschap cadeau 
doen en hem bedelven onder de ere
tekens. 

Maar dan moet hij verdwijnen en 
zich beperken tot de rol van toeschou
wer. Na 38 jaar wordt hij hartelijk 
bedankt voor de goede diensten en 
eervol op rust gesteld. 

Zo heet het in de officiële termino
logie. Voor één keer treden wij dit 
geijkt woordgebruik volledig bij. 

i 1^ 
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« Opa Hermès » 

Er zijn nieuwe ideeën nodig aan de 
top van de Belgische atletieksport. 
Willen wij — in de mate van het mo
gelijke — de evolutie en het peil van 
de « grote » atletiek volgen in dit land, 
dan moet Hermès weg. Iemand die 
banketten en buitenlandse reisjes be
langrijker vindt dan zijn atleten moet 
er doodgewoon uit. 

Want wij zijn nog niet vergeten hoe 
onze polstokspringer Coppejans 
maanden moest wachten naar zijn 
polstok in glasvezel, omdat de atle
tiekbond de enkele duizenden franken . 
die het ding kostten, niet in kas had ! 
Zoiets is onvergeeflijk ! 

Wat wij Hermès ook niet vergeven 
is, dat hij gedurende dit 38-jarig 
voorzitterschap de tijd niet heeft ge
vonden om behoorlijk Nederlands te 
leren, de taal van de meerderheid én 
van de beste zijner atleten ! 

Daarom zeggen wij : « Grootvader
tje, ga nou maar eens wat rusten. 
Probeer het nou maar eens als ere-
voorzitter. Wij hopen dat U het nog 
eens 38 jaar zult uithouden. Maar wij 
hopen ook, dat gij uw jongere opvol
ger met rust zult laten. Hij weet écht 
óók wel hoe het moet. Ga jij nu maar 
vlijtig Nederlands studeren, grootva
der, dan niag je volgend jaar de me
dailles uitdelen... Welterusten, groot
vader ! ». 

Doch zoals wij reeds zegden : het 
woord (en de daad) is thans in de 
eerste plaats aan de konfraters van de 
Vlaamse kranten. Zij moeten de afge
vaardigden van de atletiekklubs er
van overtuigen, dat Hermès nu lang 
genoeg baas heeft gespeeld in hun 
bond. En die afgevaardigden moeten 
dan maar Mingels of Hanet verkiezen. 

Daarna mogen ze Hermès gerust in 
triomf dragen. Met zetel en al uit het 
bondsgebouw op de Grasmarkt... 

Anderlecht • Sint Truiden van vorige 
zondag is in vele opzichten een merk
waardige wedstrijd geworden. 

Om te beginnen was er de reusachti
ge publieke belangstelling : in het As-
tridpark hadden niet minder dan 36.407 
toeschouwers plaatsgenomen. 

Dezen die echter een spannende, ge-
lijkopgaande partij hadden verwacht, 
kwamen bedrogen uit. Hoewel Heylens 
na 15 minuten spel ernstig werd ge
raakt en van de dokter verbod kreeg 
opnieuw het veld te betreden, verhoog
den de paars-witten met tien man re
gelmatig hun voorsprong. 

Wilfried Puis — in glanzende vorm — 
scoorde ,één doelpunt en schotelde er 
enkele voor aan de Nederlander Jan 
Mulder, die maar liefst vijf keer raak 

trof. De 20-jarige Mulder is thans hard 
op weg om topscorer te worden in de 
hoogste afdeling van de Belgische voet
bal. Hoewel hij pas aan zijn tiende 
kompetitiewedstrijd toe is, tekende hij 
reeds vijftien doelpunten aan. Dit is 
slechts 2 minder dan Pol Van Himst. 

Anderlecht is dus op weg om zijn 
twaalfde titel van landskampioen in de 
wacht te slepen en meteen het rekord 
van Union St Gillis te verbeteren. Het 
glorierijke Union werd inderdaad elf 
maal kampioen, maar behaalde zijn 
laatste titel in... 1935! 

Sporting Anderlecht werd voor de 
eerste maal titelhouder in 1947! 

In de loop van twintig naoorlogse 
seizoenen konden slechts Club Meche-
len. Club Luik, Standaard, Antwerp en 
Lierse de Anderlechtenaars van de top 
weghouden. 

Vorige zondag is het overwicht van 
Sporting verpletterend gebleken. Ei
genlijk is dit voor de Belgische voetbal 
niet zo best. 

Nu er amper iets meer dan de helft 
van de wedstrijden gespeeld zijn, kan 
men met h'(is.st 'v^SkUndige zekerheid 
zeggen, dat Anderlecht 'kampioen 
wordt. Voor de overige klubs is dit 
natuurlijk geen prettig vooruitzicht; de 
rest van het programma zal door de 
ploegen, die in de bovenste helft van 
de ranglijst gedrukt staan als een lour 
tere formaliteit af gehaspeld worden. 

Maar waarschijnlijk krijgen de lief
hebbers van rekords hun gading : zo
als Anderlecht thans speelt, kan het 
veel oude rekords doen tuimelen. 

Dat van het hoogste aantal behaalde 
punten, het grootste aantal gescoorde 
doelpunten, het laagste passief 4de Art-
derlechtdoelman werd in 18 matchen 
slechts 8 maal gepasseerd !) enzovoort. 

Een rekord, dat wel wat langer 
stand zal houden is dat van Bert De-
cleyn. De gewezen aanvoerder van Club 
Mechelen, twaalf keer internationaal, 
speelde het klaar in één wedstrijd 7 
doelpunten aan te tekenen! 

Dat gebeurde in april 1943. De rood
gele Mechelaars speelden achter de ka
zerne tegen Racing Brussel. Zij hadden 
nog één puntje nodig om kampioen te 
worden en onder de tribune lagen de 
bloemen reeds klaar . 

De Maneblussers wonnen met 7 - / 
en h^ was Bert Decleyn die alle Me-
chelse goals voor zijn rekening nam! 
Als biezonderheden vermelden we dat 
Decleyn al deze doelpunten aantekende 
na een persoonlijk inspanning, dat hij 
nog een achtste (ongeldig) doelpunt 
aantekende; hij werd de tweede helft 
gekwetst en hinkte geruime tijd langs 
de lijn... 

Wij geloven niet, dat iemand die pres
tatie in een kompetitiematch in België's 
hoogste voetbalafdeling ooit heeft her
haald. 

Raoul Lolinga, die vorig jaar nog 
voor Sint Truiden speelde, scoorde te
gen Cercle Brugge ook eens vijfmaal 
bij de aanvang van vorig seizoen. 

Maar zeven keer de bal in de netten 
trappen in één wedstrijd, dat is toch 
een verrichting die men de Mechelse 
leraar Decleyn niet zo vlug zal nadoen '. 

Nog een ander rekord werd vorige 
zondag geëvenaard door S.V. Waregem. 
Vorig jaar nog een bescheiden tweede 
klasser, met moeite met de hakken 
over de degradatiesloot, dit jaar reeds 
vijf punten voorsprong en op weg om 
het Pappaertrekord van Gantoise te 
verbeteren. 

Cyriel Temmerman 
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B O O M K W E K E R I J E N 
H. L A M BR EC H T S P.v.b.a. 

Dries 16, Beerzel (Antw.) 
Telefoon : 015/41198' 

TUINAANLEG 
ONDERHOUD 

Bestuurder Jos Feyaerts 

Laan- en bosbomen, kanada's. sierdennen, rozen, 
sierstruiken, maasrotsen. alles voor de tuin. 

INTERNATIONALE 
BRIEFWISSELING 

stort 300 Fr. op PCR. 1021.41 
van ARDAEN Pierre, Torhout
steenweg, 233, Oostende. U ont
vangt gedurende één jaar ons 
maandblad met adressen voor 
BRIEFWISSELING, binnen- en 
buitenland. - PROEFNUMMER 
met méér dan 400 adressen tegen 
storting van 50 Fr. 

G E L D V A N A F 3 , 2 S % 
Loontrekkenden tot 100.000 F : zelf
standigen, landbouwers tot 500.000 F. 
Auto, grond, eigendom, tot 100 %. 
Krediet, geen voorschot nodig. 

20.000 = 60 X 376 
50.000 = 6 0 ^ 940 

100.000 = 60 X 1880 
100.000 = 120 X 990 

Telef. 03/35.98.85, tot 21 uur of schr 
F.B. Bisschoppenhoflaan 69 te Deurne-
Antwerpen. — Ik kom thuis. 

ALLES VOOR UW TUIN 
Cazonmaaiers 

Zwembaden 

Motorzagen 

Sproeiers 

Firma DE COCK 
Antwerpsesteenweg 96-98, Konfich. Tel. 53.12.11 

D O R T M U N D E R 
Thierbrauhof I 
te Leuven. 

Alle zaler- en zondagen 
Opper Beieren orkest. 
Stemming - plezier. 
Alle dagen, 's middags en 
's avonds besle keuken, 
niet duur. 
Vanaf 's morgens 
tot 's nachts 
koud buffet en koffie. 
Bijzonder ingericht voor 
groepsreizen scholen enz... 
Parking voor honderden 
autobussen en auto's. 
Alles prima verzorgd 
en goedkoop. 

D O R T M U N D E R 
Thierbrauhof II 
Groenplaats 33 te Antwerpen 

prima koud buffet. 
Open dag en nacht. 
Zalen voor vergaderingen, 
enz. 

DORT-BIERKELDER 
Oude Markt 22 Leuven. 

Schoonste bierkelder 
van het land. 

Niet vergeten dat men in 
de drie lokalen de echte 
Dortniunder Thierbrau 
drinkt met de 2 Hertjes. 

DORT THIERBRAUHOF III 
langs autosnelweg Antwer-
pen-Aken. Tessenderlo. 

DORT THIERBRAUHOF IV 

Autosnelweg Aalst, 
Café-rest (1000 pi.) 
Ruime parkeergelegenheid. 

VAN HEUKELOM Ot<l/-t4'^f^ 7^SrSs3[^ T#-wî  nbwixc&.\/fvi PVBA. 

Schn'if reken- adress.- duplicator- boekhoudmachines 
OP EENVOUDIG VERZOEK DEMONSTREREN W l | . BIJ U THUIS OF BUREEL 

met 10 verschillende merken 
Nieuw - Okkasie - Kontant - Krediet -
Pr'jzen vaaaf 2.450 fr. met waarborg 

T E L . 4 5 . 8 0 . 6 7 A.uiiensiei38.SCHOTEN 

HERSTELLINGEN 

/SS 

ONDERHOUD 

H E T 

De enige objektieve geschiedenis van de icoiiaboratie 

die tot nog toe geschreven werd : 

T W E E D E A K T I V I S M E 
Een uitgave van de Volksunie. 

88 biz 40 fr — Te verkr i igen op on« «sekretariaaf door 

stort ing op o n z t positcbeckrekening 1476.97 Volksunie 

Brui^sel l. 

V E R Z E K E R I N G E N 
L E V E N 
A U 1 O 
H U I S 
I N B O f n F t 

WENTELPOORTEN 
in hout, staal, aluminium 
of plastiek. 
Standaarduitvoering ol 
qaar gewenst model. 
Systemen aaneepast aan de 
aard van bet bouwwerk. 
Hand' of elektrlsehe bediening. 

'ZONHOVEN TEL 132 31 

NS & ZONEN PVBA 

flOLLUIKEN 

nOIXUlKEN 
in iiout, staal, alumi
nium oJ plastiek: 
Band- of elelitrlsclie 
bediening. 
AUe systemen, 
VENETIAANSB 
ZONNEBIXNDEN 
Bediening met 
koorden • of met 
stang en windwerk 

VENETIAANSE BLINDEN 

A. JEURISSEfI-ClOOSTERMANS^ ZONEN 
TEL 132 3 1 . 

PVBA ZONHÖVBN-; 

VAN 1 - VOORBIIAECK EN C' 
Jan Van Rijswiicklaan 62 - ANTWERPEN. 
r e i E F O O N 03/375438 

* Vertegenwoordiger voor Antwerpen (Stad en prov inc ie ) : 

L. V AND E VELDE, 

S in t D a m i a a n s t r a a t 17, Wommelgem - Tel ; (03)53 67 27 
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persspi egel 

Y Alle i-teunpilaren van het bourgeoisuni-
ftarisme stormens ios op « La Volksunie » 

in hun radeloos zoeken naar schuldigen 
j voor de moordpartij j 'an hun gendarmen. 
[Elders schrijven wij meer o\er de ge-
I beurtenisscn. Hier gaan we een overzicht 
geven van het valsklinkend koor van par
tijen en vele bladen die door hun bewuste 
anti-Limburgse houding de ENIGE oor
zaak zijn van wat een Vlaamse sociale 
strijd is geworden in Limburg. 

COMBAT 

' Pierson die door zijn enge partiipoH-
tieke bevoordeliging van Wallonië een 
van de hoofdoorzaken van de sociale on
rust in Limburg was, durft loochenen dat 
« Zwartberg om politieke redenen werd 
gesloten ». Wij hebben ons de moeite ge
troost van een artikel in het Waalse 
arbeidersblad C0MB.4T op te delven, 
waarin uitdrukkelijk staat dat Zwart
berg zou geofferd worden. Het schreef 
dit voor de gemeenteverkiezingen van 
1964. Dus in tempore noji suspecto. 

« Om in de maat te blijven en niet de 
indruk te geven de Waalse steenkool al
leen te treffen, overweegt men ook de 
mogelijke sluiting in de Kempen van 
Houthalen en Zwartberg ». En het blad 
vervolgde : « Op de vooravond van de 
gemeenteverkiezingen heeft de regering 
alles in het werk gesteld om het rapport 
over de krisis in de steenkoolsektor ver
borgen te houden ». 

D E GAZET VAN A N T W E R P E N 

Legt de vinger in de wonde. Waarom 
zijn de socialisten zo krikkel? Voor het 
eerst in de geschiedenis heeft een socialis
tisch minister van binnenlandse zaken de 
gendarmen ingezet tegen stakers. De 
kozakken van Eyskens; zo noemde Van 
Eynde in 1960 nog de gendarmerie. Moe
ten wij nu spreken van Aha Vranckx ? 

Het slot van het debat, bepaald dan de 
uitvallen van de h. Van Eynde, bewe
zen dat de socialisten slechts een vulgair 
politiek spel wilden spelen met die twee 
doden. 

Dogr met veel kabaal de schuld op de 
V.U. te schuiven, wilden zij hun eigen 
minister van Binnenlandse Zaken van die 
verantwoordelijkheid ontheffen. Men 
maakte er zelfs een geval van van « zelf
verweer » der demokratie tegen fascisten. 
De vraag is of de arbeiders deze karper-
sprongen kunnen volgen. Het blijft im
mers een feit dat er op arbeiders werd 
geschoten door rijkswachters die onder 
bevel staan van een socialistische mi
nister. 

HET LAATSTE NIEUWS 

Hoewel heren als Declerq en superka
pitalist Van Audenove lekker meehitsen 
tegen de VU, laat het liberaal-getinte blad 
zich toch ontvallen wat de diepere reden 
is : 

ï e Zwartberg werden de vakbondsaf
gevaardigden maandagochtend verwittigd 
dat hun rol is uitgespeeld en dat zij niet 
meer zullen erkend worden. De stakers 
hebben overigens beslist, zelf wat zij 
noemen een soort actiecomité op te rich
ten, wat inmiddels ook is gebeurd. In dit 
comité zetelen twee ingenieurs, twee be
dienden, twee bovengrondse en twee 
ondergrondse arbeiders. 

Hieruit blijkt duidelijk dat de toege

vingen, die het kolendirectorium, na be
sprekingen met de twee grote vakbonden, 
heeft gedaan, niets aan de toestand heb
ben kunnen verhelpen. 

De stakers oordelen terecht, dat deze 
toegevingen niets oplossen en enkel een 
middel zijn om de betrokkenen met een 
kluitje in het riet te sturen. Het heeft 
trouwens weinig zin de vooropzegging 
"^an de bedienden met een maand te ver
lengen en deze die reeds aan de arbeiders 

-werden betekend in te trekken. 
De betrokkenen beseffen immers al te 

goed dat het hier enkel om een uitstel 
gaat en dat dit zeer beperkt uitstel voor 
de regering niet zal volstaan om 4.300 
ingenieurs, arbeiders en bedienden werk 
te verschaffen in eigen streek. 

Als Zwartberg toch moet gesloten wor
den omwille van de noodzakelijke beper
king van de kolenvoortbrenging, eisen de 
stakers dat de regering voor Limburg 
doet wat zij voor Wallonië heeft gedaan : 
nieuwe werkgelegenheid scheppen. 

Dit is een redelijke eis. 
Het is immers nog niet zolang geleden 

dat de Limburgse mijnen een deel van 
hijn winsten moesten afstaan om Waalse 
mijnen, die nochtans tot verdwijnen ge
doemd waren, in leven te houden. 

VOL.KSGAZET 

Geen enkele krant evenaart de idiotieën 
van Van Eynde. Waaruit hier enkele van 
de klassieke staaltjes. 

Bovendien zitten in hun milieu, open
lijk of achter de schermen een vrij groot 
aantal kerels, die zich telkens~"opnieuw 
wensen te wreken omdat hun Germaanse 
afgod « Hitler » de oorlog heeft verloren 
en zij daardoor werden meegesleept in 
een persoonlijke en politieke katastroof, 
dan wanneer zij gehoopt hadden de heer
sers over Vlaanderen te worden. 

Ook de Volksunie staat echter voor een 
keuze en sommigen van haar leiders 
weten het : een democratische partij zijn 
zoals andere, zij het met zeer afwijkende 
opvattingen, ofwel een legertje pretoria-
nen zoals indertijd de « Zwarte Brigade 2> 
en de « SS Vlaanderen ». 

DE STANDAARD 

« Goedkope kritiek » is de titel van dit 
blad, aan het adres van Filips II Harmei, 
die door zijn regeren-in-de-wolken niet 
langer beseft, wat er in Vlaanderen om
gaat. Zijn smoesjes aan_ons adres zullen 
niet genomen worden. 

Eerste-minister Harmei heeft gemeend 
de verantwoordelijkheid voor de wanor
delijkheden te Zwartberg te moeten toe
schrijven « aan on verantwoordelijken uit 
de streek van Antwerpen ». De eerste-
minister legde die verklaring af dinsdag
ochtend te één uur na een lange bespre
king ovei de ziekteverzekering. Wij zul
len dus aannemen, dat de vermoeienis 
hem parten heeft gespeeld. 

Het is inderdaad al te gemakkelijk het 
hele probleem van de mijnsluiting in 
Limburg te herleiden tot een incident, 
veroorzaakt door een groepje militanten 
van een politieke partij . Nochtans heeft 
minister Vrankx dezelfde dag zijn eerste-
minister nagepraat. Voor Le Soir is het 
natuurlijk de gedroomde gelegenheid om 
nog maar eens over Vlaamse nazi's te 
spreken. 

Dergelijke taal die wij met méér reden 

ELECTRA 
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Inlichtingen : J. Bosmans 
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onverantwoordelijk noemen, kan de ge
moederen ophitsen. De eerste-minister 
zou moeten weten dat de PVV in Limburg 
reeds wekenlang een ondergrondse agita
tie voert onder de mijnarbeiders. De 
CVP-woordvoerder heeft dat trouwens 
gisteren in de Kamer publiek aangeklaagd. 
Waarom dan enkel maar gewag maken 
van « onverantwoordelijken uit Antwer
pen » ? 

Met de Volksunie als zondebok te 
nemen, zal de eerste-minister de krisis 
niet oplossen. 

LA LIBRE BELGIOUE 

Dit anti-Volksunieblad beschrijft het 
rolletje en de bedoelingen van de polder
bizon. 

« Zodra M. Van Eynde in de kamerzit
ting was teruggekeerd, nam het getier, 
dat reeds van bij de aanvang van de zit
ting was opgegaan in heftigheid toe. Het 
stelde de socialisten en CVP-ers tegen de 
schreeuwers van de Volksunie. Zo zochten 
ze in een afgesproken en eensgezinde 
houding hun meerderheidsmoeilijkheden 
te doen vergeten in een anti-Volksunie
klimaat. 

P O U R Q U O I - P A S ? 

Iedereen kent het anti-Vlaamse karakter 
van dit blad, maar nu vindt het de kome
die toch te sterk. 

« Het is zo gemakkelijk (voor de rege
ring) de ware verantwoordelijkheden el
ders te gaan zoeken. Het een of ander 
ingebeeld komplot op te werpen. Plots 
had de zalver Harmei niet veel tijd nodig 
om als politieker in het nauw gedreven 
zijn laatste kartouchen te verschieten. Dat 
er agitatoren geweest zijn, dat de Volks
unie haar deel heeft in de zaak, het is 
waarschijnlijk. Maar wat een goeie apos
tel die mijnheer Harmei, die plots de 
Volksunie ontdekt... Maar het maneuver 
is te gemakkelijk en reeds van maandag
avond begonnen de sindikaten en de re
gering te tamboeren over flamingantische 
en PVV-agitators. 

De verantwoordelijkheden ? Men moet 
ze niet ver zoeken. Wij hebben het vroe
ger reeds geschreven dat de politiek van 
mijnen te sluiten, zoals hij werd beoefend 
door de tandem Harmel-Spinoy, schan
dalig was. Het is inderdaad misdadig, en 
men heeft het kunnen vaststellen, slechts 
vage beloften over herklassering of recon
versie te doen, zonder ooit de moed te 
hebben een ware politiek op dit vlak te 
voeren. Kan men zich een onrustwek-
kender zaak voorstellen dan de sluitingen, 
de afdankingen van arbeiders zonder iets, 
absoluut iets te ondernemen om werke
lijk vervangingsnijverheid te scheppen ? 
Want daar is het en daar alleen, dal het 
probleem ligt ». 

D E N I E U W E G I D S 

Blijkbaar beseffend dat zijn « intellec
tueel » publiek toch wat meer verwacht 
dan hogerstaande ongenuanceerde praat 
is Van Haverbeke gematigder. Hij schrijft 
ondermeer : 

Toen aan 44 arbeiders in de mijn 
« Cockerill » te Genk-Zwartberg, waar
van de sluiting was aangekondigd, een' 
opzegging was overhandigd, brak een 
staking uit met gekruiste armen zonder 
dat enige aanzegging was gedaan. 

Het conflict sleepte aan daar de emotie 
reëel was en de vakbonden tevergeefs 
poogden het conflict op te lossen. 

Een betoging die op 29 januari moest 
plaatshebben, werd verboden omdal aan
wijzingen aanwezig waren dat zij zou 
worden uitgebuit voor politieke doelein
den. 

De Volksunieleider Van der Eist, wiens 
militanten door de minister als de grote 
schuldigen werden aangewezen, stelde het 
probleem op politiek vlak. De schuld lag 
bij een regering met een Waalse Eerste-
minister, die voor de meerderheid uit 
Walen bestaat en die de prioriteit voor 
Wallonië heeft geproclameerd. De slui
ting van de Limburgse mijn was een im
provisatie zonder enige reconversiemaat
regel. De schuld voor de wanordelijkhe
den lag bij de rijkswacht. De V.U. had 
het recht zich te solidariseren met die 
Limburgse bevolking die terecht in op
stand is. 

HET. VOLK 

worden in die ACW-Volksgazet. Zeker in 
zulke periodes als nu. 

Wij leven, helaas, in een tijd van alge
mene onrust en verwarring. Enkele groe
pen woelmakers, waaronder men van alles 
aantreft, knokploegen van de Volksunie, 
liberale dorpspölitiekers en goed geca
moufleerde communistische troebelwater-
vissers, hebben gemeend, dat het terrein 
gunstig was en dat er wellicht wat kies-
munt uit de miseries van de Limburgse 
mijnwerkers te slaan viel. Het geval van 
de Volksunie-knokkers is wel typisch. 
Zondagmorgen wisten ze nog niet goed 
waar ze hun zondags geweld zouden gaan 
plegen, te Moeskroen, in de Voerstreek of 
rond Zwartberg. Ze JvOzen ten slotte 
Zwartberg als exercitieterrein, met de ge
volgen die men kent. Intussen zijn de 

'Volksunie-opruiers, na de pret, zingend 
naar Antwerpen teruggekeerd. Zij zullen 
vandaag hun handen in onschuld trach
ten te wassen. Wij vrezen echter, dat het 
niet gemakkelijk zal vallen er het bloed 
van de Limburgse mijnwerkers, die zij 
tegen de rijkswacht hebben opgejaagd, af 
te wassen. 

LA D E R N I E R E H E U R E 

Dit superpatriottisch blad onthult de 
ware reden van de woede van de drie 
unitairen. Door een lange voorlichtings-
kampagne van de Vlaamse Volksbeweging 
en door de feiten die hen als het ware 
tegen de kop springen, beginnen de Lim
burgers te beseffen dat zij als Vlamingen 
gerold worden. 

Reeds voor de gebeurtenissen van 
maandag gaf dit Brussels blad volgende 
« klimaatsbeschrijving » over Limburg. 

« De fusie van Houthalen en^ Zolder 
heeft niet nagelaten een groot ' aantal 
werklozen te maken in de streek. De toe
komstige sluiting van Zwartberg, zal zij 
nog 4.800 doppers meer maken ? De fla
mingantische beweging vindt er inder
daad een aktiviteitsveld, waar niemand 
haar schijnt te kunnen weerstaan... Deze 
simpatieke en gastvrije bevolking schijnt 
plots in enkele weken te zijn veranderd. 
Deze vreedzame Limburgers zijn te Genk-
Zwartberg en omgeving tenminste zeer 
agressief geworden. Overal beweert men 
« dat enkel het federalisme ons kan red
den ». 

Daar waar vroeger nooit de minste 
taalkwestie is geweest, is men door de 
aktie geleid door de Volksunie opeens 
anti-Belgisch, anti-Brussels, anti-alles ge
worden. 

Walter Luyten. 
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Karlstraat, 58 — Antwerpen 
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Waar de Gazet van Antwerpen en de 
Standaard het vuile hetzespelletje tegen 
de Volksunie afkeuren, is in het katolieke 
Vlaamse dagbladwezen het Volk de enige 
om aan die gemeenheid mee te doen. En 
wel op een van de gemeenste manieren. 

Wlat ons pijnlijk trof, was onder dit 
stuk, de naam van Emiel Van Cauwelaert 
te vinden. De federalist indertijd (? ) , of 
is het sinds het hoofdredakteurschap de 
lijn geworden van die andere Van Cau
welaert, wat hebt gij met uw broeders 
gedaan ». Wij zullen ter zijner veront
schuldiging maa'r veronderstellen dat de 
oppergod Gust Cool of zijn akoHeten ruw 

bepalen wat mag of moet geschreven 
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Limburg 
PROVINCIALE KADERDAG 

Als inzet van de statutaire ver
kiezingen had er op zaterdag 2*J 
jl. een kaderdag plaats van de VU-
Limburg in de zaal van A. Jeuris-
sen, Zonhoven. 

De hr. E. Slosse handelde in gro
te trekken over de statuten, de in
terpretatie ervan en de partijorga
nen. J. Cuppens gaf enkele prak
tische mededelingen i.v.m. de a.s. 
bestuursverkiezingen en drong aan 
ten spoedigste de da tum hiervoor 
vast te leggen en deze mee te de
len. Zodoende kunnen nog voor 1 
maar t de arr. naden bijeengeroe
pen worden. 

Vervolgens omschreef W. Luyten 
in een politiek betoog doorpekt 
met anekdotes de waarde en de 
betekenis van de vernieuwing der 
CVP. 

Tenslotte werd er van gedachten 
gewisseld over de toestand i.v.m. 
de koolmijnen. 

In een motie werd de solidari
teit met de mijnwerkers betuigd 
en de onbegrijpelijke houding van 
burgemeester Meyers van Hasselt 
scherp aangeklaagd. 

Met enkele richtlijnen over de 
verdere aktie in Limburg werd 
deze geslaagde kaderdag besloten. 
AKTIE-FONDS 
Met voldoening zal elkeen vast
gesteld hebben dat de Volksunie in 
Limburg wroet en werkt. Momen
teel weerhoudt het mijnprobleem 
onze volle a a n d a c h t Maar aktie 
kost geld. En wie de Volksunie in 
Limburg wit zien vooruitgaan, 
moet steunen. Daarom doen wij 
een dringende oproep tot allen, ten 
spoedigste een bijdrage te leveren 

naar ieders inogelijkheden voor 
een onmiddellijke aktie i.v.m. de 
mijnsluitingen en de rekonversie. 

Stort of schrijf over op p.r. 858239 
van J. Cuppens, Hoogstraat 3, Be
ringen of op rekening 4475 van 
Kredietbank, Beringen. 
INLICHTINGEN 

Wij doen een dringende oproep 
om dokumentatie of medewerking 
te bekomen i.v.m. volgende aan
gelegenheden : 

Koolmijnprobleem, werkgelegen
heid en rekonversie in Limburg; 
de E-39; het (toekomstig?) bisdom 
Limburg. 

Bilzen 
TONEELGEZELSCHAP 
ELCKERLYCK 

Het toneelgezelschap Elckerlyck 
doet een oproep tot de Vlaamsge-
zinden uit de Maaskant om aan
wezig te zijn bij de voorstelling 
van « De filosoof van Hagem », 
een plezierige historie van te lan
de. Toneelspel van 3 bedrijven, 
naa r de roman van Jef Scheers, be
werkt door K. Ruyssink. Zaal : in 
de gemeentescholen van Dilsen. 
Datum : zondag 13 februari 1966. 
Inkom 25 fr. Gordijn 19 uur 30. 

Hasselt 
ALGEMENE 
LEDENVERGADERING 
BESTUURSVERKIEZING 

O p vrijdag 11 febr. a.s. 20 uur 
zal er een algemene ledenvergade
ring voor de afdeling Hasselt plaats 
vinden in Hotel Warson. 

Uitnodigingen zullen hiervoor 
volgen. 

De heer .T. Cuppens zal er het 
woord voeren. 

Allen zeker op post a.u.b. 

Eigenbiizen 
Vandaag 5 febr. om 20 u. hebben 

in café "De Kroon" statutaire ver
kiezingen in de plaatselijke afdeling 
plaats. Alle leden worden verzocht 
aanwezig te zijn. 
BAL 

Zaterdag 12 maar t zal er een 
Vlaams bal gehouden worden te 
Eigenbilzen. 

Iedereen in Zuld-Limburg gelie
ve deze datuin vrij te houden. 

Lauw 
In onze gemeente wordt in de loop 
van de maand^ februari een grote 
volksvergadering ingericht. Wij ho
pen dat de opkomst deze van vori
ge vergaderingen zal overtreffen. 
Ten gepaste tijde zullen lokaal, 
dag en uur bekend gemaakt wor
den. 

Zichen-Zussen-Bolder 
Op 28-1 had een kontakt tussen 
enkele V.U.-gezinden plaats. De be
doeling hiervan was, zo vlug mo
gelijk ook in onze gemeente een 
afdeling tot stand te brengen. 

Zonhoven 
. Op zaterdag 19 februari is er 
een grote volksvergadering gepland 
te Zonhoven voor de afdeling Zon
hoven-Kuringen. Deze vergadering 
zal plaats vinden in de toonzaal 
van Alf. Jeurissen. 

Alle inwoners der beide gemeen
ten zullen hierop uitgenodigd wor
den. 

OOST-VLAANDEREN 

Aalst 
DAGELIJKS BESTUUR 

Tijdens de vergadering van 19 ja
nuari jl. werden door het arr. be
stuur de leden van het dagelijks 
bestuur aangeduid. 

Zij zijn ter beschikking elke 
woensdagavond in het lokaal « De 
Vriendschap », Kerkstraat 9, Aalst. 
DIENSTBETOON 

Om te komen tot een snel en de
gelijk dienstbetoon, werd overge
gaan tot de oprichting van een arr. 
« Centrum voor Dienstbetoon ». 
Het zal de in^>anningen koördine-
ren van alle mandatarissen uit het 
arr. om zodoende onze mensen be
ter te kunnen helpen. 

Dendermonde 
In deze stad werd een afdeling van 
de Volksunie opgericht. De leden
werving verloopt zeer vlot. Door de 
algemene vergadering van 17 ja
nuari werd een definitief bestuur 
verkozen : voorzitter dr. Werner 
Cornells ; sekretaris Carlos U. Ver-
gaelen : penningmeester Piet Wii-
lems : organisatie Edward Buyst 
en Juul Macharis : Propaganda : 
Clemens De Landtsheer Het sekre-
tariaat is gevestigd St. Jacobstraat , 
4, Dendermonde, tel. : 052-236.89 

Destelbergen 
Op zondag 6 februari om 17 luir 

brengt de Vlaamse Vriendenkring 
de poppenspelliefhebbers een op
voering van het sprookje «Saraba» 
door het Gents « Poppentheater 
Magie ». 

De avond gaat door in de ge
meentezaal van Destelbergen om 17 
uur stipt en iedereen is welkom. 

Inkom : kinderen 5 Ir. Volwasse
nen 10 fr. Familiekaart 30 fr. 
KOLPORTAGE 

Met medewerking van het arron
dissement wordt door de propa
gandisten van de Scheldekant ge-
Wolporteerd met « Wij » te Krui-
beke op 6 februari. 

Bijeenkomst aan het café « De 
Zwaluw », Burchtstraat 4 te 9 uur 

Einde van de kolportage rond 12 
uur. 

Alle propagandisten worden ver
wacht. 

Gent 
KOLPORTAGES 

Zondag 6 febr. : Mariakerke -
Kolegem; 

Zaterdag 19 febr. : Bevrijdings
laan; 

Zondag 6 maar t : St. Denïjs-Wes-
t rem; 

Zaterdag 26 maart : Lange Munt, 
Wijdagmarkt, Koornmarkt ; 

Zaterdag 2 april : Veldstraat; 
Zondag 24 april : Drongen. 
Bijeenkomst 's zondags te 9 uur 

15. 
's Zaterdags te 14 uur 30. 
Telkens aan de Roeland. 

KAMERADENBAL EN 
KARNAVALBAL 

Zaterdag 19 februari 1966, in de 
'c Roeland » te Gent. 

Deuren te 20 uur 30. 
Orkest : Waltra (van Stan Phi

lips). 
Vriendenkring Sneyssens. 

Heldergem - Aaigem 
Op zaterdag 22 januari 1966 werd 
in het lokaal bij Schollaert Albert 
Ie Heldergem een gezellig avond
feest georganiseerd. Na van de lek

kere wafels gesmuld te hebben, 
werd overgegaan tot een prachtige 
tombola waarvoor elk aanwezig lid 
een gratis lot bekomen had. Pro
vincieraadslid Urbain De Graeve 
hield een korte toespraak en deelde 
de nieuwe lidkaarten voor 1966 uit, 
waarbij onmiddellijk vijf nieuwe 
leden werden aangeworven. 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
Provincieraadslid Urbain De Grae
ve staat elke vierde zaterdag van 
de maand ter beschikking in het 
lokaal bij Schollaert Alljert, Kerk
straat 105, Heldergem tussen 13 en 
14u of voor dringende gevallen bij 
hem thuis, Opaaigem 93, Aaigem, 
elke maandag- en vrijdagavond 
vanaf 18u. Tel. 053-62267. 

Ledeberg 
KOLPORTAGE 

Volgende kolportages met het 
weekblad worden gehouden door 
de VMO-Gent en de propagandis
ten van Merelbeke en Gentbrugge : 
zondag 6 februari te Gavere en As-
per; zondag 13 februari te Heus-
den; zondag 20 februari te Gent
brugge. 

Verzamelen telkens te 8 uur 45 
in het lokaal «• Rubenshof », Bor-
luutstraat 13, Gent, of om 9 uur in 
het lokaal « Berkenhof », Berg-
straat, Merelbeke. 

Merelbeke 
Maandag 7 februari werkverga

dering in het lokaal « Berkenhol » 
om 20 uur. 

Maandag 14 februari spreekbeurt 
gehouden door volksvert. Mik Ba
byion, b e ^ n 20 uur 15, thema ziek
teverzekering. 

Zaterdag 26 februari soeperen de 
VU-leden om 20 uur in het lokaal 
« Berkenhof »; er wordt verzocht 
op voorhand in te schrijven bij P . 
De Pauw, G. Gezellelaan 38, Me
relbeke of de deelnameprijs van 
100 fr. per persoon over te schrij
ven op postrekening 8827.28 van P . 
De Pauw. 

Zeizate 
O p 19 februari houdt onze afde

ling haar eerste bal onder de naam 
« Vlaamse Vriendenkring Het 
Pfoorden » in de zaal Reseda, Gro
te Mai kt, Zeizate. Begin om 20 uur . 
Inkom 30 fr. Orkest « .The Silver-
strangers ». Iedereen toegelaten. Re-
servatie op tel. 09-785.540. 

Wondelgem 
Te Wondelgem werd een tweede 

kolportage gehouden, ditmaal in de 
nieuw-aangebouwde wijken. Niette
genstaande het koude, en op 't ein
de natte weder, werd het ook deze 
keer een succes. Met amper 4 m a n 
werden op 3 uur tijds 134 bladen 
verkocht. 
BESTUURSVERKIEZINGEN 

Zeer talrijke opkomst van de le
den naar de Winkelstraat. De ver
gadering werd geopend door de 
sekretaris H. Meuleman met een 
beknopt jaarverslag. De schatbe
waarder toonde ons de gezonde fi 
uanciële toestand 

De provinciale algevaardigde Mr 
Staels, sprak nog een kort woord
je, waarna de stemming in alle 
ernst plaats greep en verliep. 

Het volgende nieuw bestuur werd 
verkozen : Van Verdegheni R., 
voorzitter, Content F., ondervoor
zitter, De Volder J., schatbewaar
der, De Spriet L., propagandalei
der, Meuleman H., sekretaris, 
Maenhout A., bestuurslid. 

Na de stemming sprak de heer 
De Cock een woordje over de 
Kruiskopaktie. 

Met instemnving van alle aanwe
zigen doet ook VU-Wondelgem 
hieraan mede. 

St Kiklaas 
In de geboorteplaats van dr. Aug. 

Bornïs wordt op 26 en 27 februari 
1966 een Bormstentoonstelling ge
houden, met vooraf een spreek
beurt door K. Am. Verbniggen. 

WEST-VLAANDEREN 

Oproep 
Iedereen herinnert zich nog de 

wekenlange betogingen aan de kust. 
We weten nog hoe partijdig het ge-
leclit, zoals steeds in deze unitaire 
belgische staat, opgetreden is. Op
leidingen van Vlamingen in de 
straat en het ongemoeid laten van 
franskiljonse herrieschoppers in de 
kerk. 

De boeten van die akties komen 
nu binnen, en het volgende kustsei-

zoen Is nog maar enkele maanden 
van ons verwijderd. 

Helpt ons de boeten te betalen 
en een reserve aan te leggen voor 
de komende akties in het kursaal 
en renbaan. 

Stort onverwijld op P C R 54918 
van de Kredietbank voor rekenin,g 
nr 11(10-36971 van het Vlaams Soli
dariteitsfonds. 

Brugge 
PROPAGANDA-WERKING 
H E R V A T ! 

O p vrijdag 28 jan. 11. vond de 
eerste kaderscholing voor propa
gandisten plaats; deze vorm van 
werking zal worden herhaald bij 
voorkeur op de laatste vrijdag van 
iedere maand. Volgende vergade
ring aldus op- vrijdag 25 feb. a.s. 

Intussen heeft de propagandisten-
ploeg van de afd. Brugge reeds 
druk gekolporteerd met « Wij », al
dus werden op de « rode » gemeen
te Lissewege .50 nrs vlot verkocht. 
V.U.-POSTBUS 
" BREYDELHOF » 

In de inkom van « Breydelhof «, 
Suveestr. 2, Brugge, vindt U een 
postbus waar elke suggestie voor 
het arr. bestuur graag wordt inge
wacht ! 
V.U.-SEKRETARIAAT 

Ons sekretariaat (bovenverdie
ping « Breydelhof », Suveestr. 2, 
Brugge) is toegankelijk elke zater
dag-voormiddag van 10 tot 12 uur 
3a 

Heist - Knokke 
Heden, zaterdag 5 feb., luisterrijk 

avondfeest in de zaal « Bakboord », 
Kerkstraat, Heist aan Zee. Inkom 
50 fr. dit is een iru-ichting van de 
V.U.-Knokke-Heist. 

Kortrijk 
KOLPORTAGE 

O p zondag 6 februari gaat de 
volgenie tocht door de gemeente 
Moorsele. Verzameling : 8 uur 30 : 
café Astor, 8 "Uur 45 : 't Zonneken, 
9 uur : café De Kroon, Moorsele. 
Vrienden : allen op post l 

LedËgem - Dadizete 
Op zaterdag 29 januari had on

der grote belangstelling de verkie
zing plaats van het afdelingsbestuur, 
in aanwezigheid van volksvert. Mie 
Babylon en provincieraadslid Jos 

"Lievens. 
Het bestuur voor de komende 2 

jaren ziet er uit als volgt ; voorzit-
terVandenberghe Hendrik; secreta
ris Vanwallegem J.; Raes Georges, 
Devos Jacques; afgevaardigde ar-
rondissementsraad Vandenberghe 
Hendrik 

Personen die willen helpen bij 
het uitbouwen van onze jonge af
deling zijn steeds welgekomen en 
kunnen kontakt opnemen op voor
noemd adres. 

Meulebeke 
Viert karnaval met de Vlaamse 

Vriendenkring op zaterdag 19 fe
bruar i 1966 om 20 uur 30 « Zaal 
Relais », Brugsesteenweg, Meulebe
ke. 

Vierde privaat dansfeest in k a m a 
valstemming met de befaamde en 
bij ons reeds zeer geliefde orkest
formatie « Pol Rutger ». Toegang 
50 fr. Tombola en talrijke plezante 
verrassingen. Prijzen voor onze 
tombola worden met dank aan
vaard. Kaarten te verkrijgen bij 
Milo Vanseveren, Bertje Santens 
weg 5, Meulebeke. 

Middelkerke 
NIEUW BESTUUR 

Tijdens een druk bijgewoonde al
gemene ledenvergadering werd, on
der leiding van de arr. voorz. Leo 
\ an de Weghe, een nieuw afdelings-
bestnur verkozen en als volgt sa
mengesteld : 

Voorzitter Bert Van den Kercho-
ve; sekretaris Julien Desseyn; pen-
ningineesteres Lieve Laleman; or
ganisatie Dirk Quaghebeur; propa
ganda Paul Minne; gemeentelijke 
zaken en sociaal dienstbetoon ge
meenteraadslid Roger Baeckelandt 
en Firm in Baeckelandt. 

ROESELARE 
PRIVE-AVONDFEEST 

De Vlaamse Kring « De Man-
del » richt op zaterdag 19 maart 
1966, in de zalen « De Beurs », Sta
tionsplein te Roeselare, zijn jaar
lijks privé-avondfeest in. 

De befaamde formatie o: Pol Rut
ger » speelt ten dans. 

Begin : 20 uur 30. Toegang 50 (r. 
Tombola en verrassingen. Gezellige 
Vlaamse sfeer. Hou die datum vrij! 

Kaarten te verkrijgen bij alle 
propagandisten en bestuursleden. 

Plaatsbespreking : familie Desin» 
pelaere, Kalkenstraat 32, te Roes» 
lare. 

Wingene - Pittea 
Zoals verleden jaar en over twea 

jaar richt de vriendenkring ook dit 
jaar een avondfeest in. Ditmaal 
gaat het door in de nieuwe zaal 
« Vijverhof » te Tielt. Wie vroeger 
met ons heeft meegevierd, zal ook 
ditmaal willen aanwezig zijn. 
Kaarten o.a. bij Joost Vromman te 
Wingene en Geert Deman te Pit-
tem, die ook voor vervoer zullen 
instaan. 

DRINGEND OVER TE NEMEN 
wegens ziekte — 

Vlaams hu i s « T Y L > 
feestzaal met 100 plaatsen. 
B r e d a b a a n 298 - MERKSEM. 

DEZE WEEK 
OP UW SCHERM 
Z O N D A G 
14.30 • Muziek voor Jonge mensen 
— 15.20 : De Plintstones — 15.45 : 
Kunstrijden op het ijs. Beportago 
vrije figuren voor dames — 16.45 : 
Joban de Alvemian, wederuitzen
ding van de 7e episode — 17 15 : 
Echo — 18.30 : Klein, klein kleu
tertje — 18.50 : Holland vandaag. 
Op bezoek bij onze noorderburen 
— 19.15 : Disneyland — 20.00 : TV-
nieuws — 20.15 : Sportweekend — 
20.40 : Speelfilm : Kindermeid tegen 
wil en dank, komedie in..t Bob Hope 
en Lucille Ball — 22.05 : Poëzie in 
625'ijnen. Ik was voor f sterven in 
de wieg gelegd — 22.45 : TV-nieuws. 

M A A N D A G 
14.05 : Schooltelevisie — 19 00 : 
Zandmannetje — 19.05 : Teletaal-
les : Engels — 19 20 : De Plintstones 
120e afl. : De hond van de buurman 
19.45 : Openbaar kunstbezit «Grcen-
tenverkoopster» van Joachim Beu-
ckelaer — 19.56 : De Weerman — 
20.00 : TV-nieuws — 20 30 : De 
meld, komedie van de haat in twee 
bedrijven door Herman Heijermans 
— 22.00 : Vergeet niet te lezen — 
22.30 : TV-nieuws, 

D I N S D A G 
14.05 : Schooltelevisie — 19.00 : 
Zandmannetje — 19.05 : Filmmu
seum van de schaterlach. Een be
wogen v i ^a r t i j , fümklucht met 
Ben Turpin — 19.20 : Tiencrklan-
ken — 19 55 : Hier spreekt men 
Nederlands — 19.59 : Weerber ih t 
— 20 00 : TV-nieuws — 20.25 : 
Bonanza, TV-western — 21 15 : Do
cumentaire — 22.00 : Gastpropxam-
ma. De liberale gedachte en actie — 
22.30 : TV-nieuws. 

W O E N S D A G 
16.30 : Schooltelevisie — 17.00 : 
Televisum — 19.00 : Zandmannetje 
— 19.05 : De wereld is klein. Zuid-
Oost-Azië Derde afl. : De god
koningen van Angkor en de Khmer
beschaving — 19.30 : Jonger dan je 
cienkt. De uitzending voor bejaar
den — 19.55 : De Weerman — 
20.00 : TV-nieuws — 20.25 ; De 
dame van brons en de heer van 
kristal, spel door Henri Duvernois 
— 21.05 : De wereld van James 
Bond — 21.55 : Medium — 22.25 : 
TV-nitUws. 

D O N D E R D A G 
14.05 : Schooltelevisie — 19.00 : 
Zandm*inetje — 19.05 : Het ge
heim van de verlaten mijn. Ver
volgverhaal voor de jeugd. 6e afl. : 
De k^gelbal — 19 20 : Penelope de 
uitzending voor het gezin _ 19.55 : 
Hiei spreekt men Nederlands — 
19.59 : Weerbericht — 20.00 : - ï^ t 
nieuws — 20.25 : Mainly Min'- nt!-
variétéprogramma van de Pritse 
Commerciële Televisie — 20 55 : 
Première — 21J20 : Basketbal. 
Rechtstreekse reportage van, de 
tweede helft van de wedstrt'd RC. 
Mech.Ien - Real Madrid, gespeeld in 
de Arenazaal te DeiuTie-Antwenien, 
in het kader van de Europese B'lrer-
winnaars — 22.05 : Gastprogramma. 
Het vrije woerd : Lc kenmc-raal en 
-filosofie — 22.35 : TV-nieuws. 

V R I J D A G 
19.00 • Zandmannetje — 19.03i : 
Teletaalles : Engels — 19 20 : Tie-
ne-klanken — 19 45 : Zoeklicht — 
19.55 : De Weerman — 20 00 : "̂ V-
nl.uws — 20.25 : Films van Alfred 
Hitchcock. Plankenkoorts, i r e t Mar
iene Dietrich, Richard Todd, Mi"hael 
Wilding en Jane Wvman — 22.10 : 
TV-nieuws — 22.15 : Houseparty, 
televisieballet. Bijdrage van de 
Britse Televisie tot de Italiaprijs 
1965 in de categorie muzikale wer-

Z A T E R D A G 
17.00 : Schooltelevisie — 18.58 : 
Zandmannetje — 19.00 : Flipper. 
TV-feuilleton voor de jeugd. 5e afl.: 
Dolfijn te koop — 19.25 : Autorama 
— 19.25 : Hier spreekt men Nednr-
lands — 19.59 : Weerbericht — 
20 00 : TV-nieuws — 20.30 : De 
Dick van Dyke-show, gezinsfeuille
ton. 3e afl. : De schilderachtige 
meid — 20.50 : Leo Martin-shcw —-
21.30 : Echo — 22.00 : De onkreuk-
baren, een reeks politiefilms. 11e 
afl. : De zaak - Waxey Cordon — 
22.50 : TV-nieuws. 



22 wi» 

beyyegi 

ANTWERPEN 

Antwerpen 
LUSTRUMBAL VAN 
€ DE SCHELDE . 

O p vrijdag 18 februari in zaal 
* Burgerkring », Hoogstraat 12, om 
20 uur 30 (nabij het Antwerps stad
huis). 

Ter gelegenheid van de vijfde 
jaargang van ons Vlaams-Nationaal 
maandblad van Antwerpen, dat 
vanaf februari 19()fi arrondissemen
teel blad der X'olksunie wordt. 

Het V.l'.-dansorkest speelt ten 
dans. Grote tombola met prachtige 
prijzen. 

Deelname in de onkosten : 2.ï 
fr 
VLAAMS JONGERENFORUM 

V^'oensdag jl. kv\am het Vlaams 
Jongerenforum V.Z.W. weer bij
een op de debatavond onder lei
ding van volksvertegenwoordiger R. 
Mattheyssens. Nadat voorzitter Lu-
do Van VV'auwe de spreker had in-, 
geleid sprak deze over « federalis
me, de oplossing ». 

Deze interessante inleiding werd 
gevolgd door een lang debat dat 
volksvertegenwoordiger Mattheys
sens meesterlijk leidde. 

De volgende debata\'ond van het 
Vlaams Jongerenforum V.Z.W. 
vindt plaats op woensdag 16 fe-
februari 196fi in de V.T.B, zaal te 
Antwerpen (St. Jakobsmarkt) . 

Alle inlichtingen betreffende de-
l e debatavonden kunnen verkregen 
worden op het algemene sekreta-
riaat : Merksemsesteenweg 21.5, 
Deurne Eerste woensdag v;>n de 
maand : buitenlands probleem. Der
de woensdag van de maand : bin
nenlands probleem. 

ANTWERPEN-CENTRUM 
11 februari te 'iO uur 30, lokaal 

Tyrol, Nationaleslraat 22, Antwer
pen : politiek overzicht door volks
vertegenwoordiger Mattheyssens. 
Nadien gezellige fee,sta\ond. 

ANTWERPEN-NOORD 
11 februari 20 uur 30 lokaal 

Tijl, St-Jansplein 22 : ledenvergade
ring met spreekbeurt Rik Van der 
Heyden. 

ANTWERPEN-ZUID 
27 lebriiari : giote kolportage 

met het blad « Wij » en « De 
Schelde », met radio-wagen door
heen 8ste en 9de wijk. 

Propagandisten uit N\)ord. vertrek 
lokaal Tijl, St-Jansplein 22 te K» 
uur. 

Propagandisten uil Centrum, ver
trek lokaal Tvrol, Nationalestraat 
Ti te 10 uur. 

Berlaar 
Hel dorp van de « abnormale » 

verkiezingen beleekle liij de jaar-
lijk'^e begrotingsbespreking een 
nieuwe « abnormaliteit », tenmin
ste volgens de heersende Belgische 
politieke opvallinvjen. Want wat er 
gebeurde zou in elke gemeente 
moeten mogelijk ziin.*De koalitie 
bestaat er uit een meerderlieid 
B S P en een katolieke dorpslijst 
waar ook wel liberalen in zitlen. 

Het N'olksuniegemeenleraadslid 
Walter Luyten stelde een begro
tingswijziging voor waarbij een 
krediet zou worden uitgetrokken 
om in het kader van de Kruiskop-
aktie een steen te belalen voor de 
gemeente Berlaar boven in de 
nieuwe tt>ren. Na een korte rede
voering van ons gemeenteraadslid 
en een korte aarzeling van de 
nieerdeiheid werd dit voorstel aan
vaard. Zodat Berlaar wellicht de 
eerste gemeente wordt met een ster
ke linkse invloed die o haar » steen 
in de nieuwe IJzertoren krijgt. 

Deurne 
KOLPORTAGE 

On/e volgende kolportage heeft 
plaats op 6 februari 19(j6 in Deurne-
Noord. 

Verzameling om 10 luir aan de 
hoek Ter Heydelaan en Conforta-
lei. 

Deze kolportage zal doorgaan niet 
microwagen. 

Ekeren 
Op zondag 6 februari e.k. houdt 

onze propaganda ploeg een kol|)or-
tage Ie Kkeren - Leugenberg. Bij
eenkomst l>ii de Heer Volant 1., 
^^ ill> Staeslei 79 te Hkeren-Maria-
buri; om 9 uur .30. Allen op post. 

''ontich 
LEDENFEEST 

Het jaarlijks peze'Hi; snmen/.iin 
'lat door de Volksunie \an Kon-
itch aan haar leden en sMiipali-
^anten wordt aangebfxlen vincll 
i'lants op zaterdag 12 februari l'̂ liG 
ie 20 uur. in de zaal .Aka'ni . Me 
cheh.esteenweg 22, te Kontich. 

Dit jaar hebben we als eregast 
en leeslredenaar de vaste toe/.eg-
v'ing gekregen van senaloi dokier 
H 'Ballet. 

De aanvvezicen worden verder 
vergast op worsten- of appelbrood-
ies en versnaperingen. Op het ein
de van de avond is er gelesenheid 
lot ilansei en woult er een tombola 
','ohoaden. 

Meche'en 
SPROKKELBAL 

Op 12 februari te 21 uur in de 
salons <t Van Dijck » bal n>et het 
orkest Franky Moreno. Plaatsbe
spreking in « Opsinjoorke », Nieuw-
werk 1, te Mechelen. 

Wiirijk 
BR.4AFHEID OF RADICALISME 

Over dit onderwerp komt Walter 
Luyten ons spreken in de « Lange 
Wapper » op maandag 14 februari 
a.s. te 20 uur. Aangezien Walter 
Luyten nooit vergeet in zijn betoog 
enkele humoristische noten te kra
ken, belooft zijn spreekbeurt «hart
versterkend» te worden ! 
LUNSTRUMBAL VAN 
« DE SCHELDE > 

Maandelijks ontvangen onze le
den het Vlaams Nationaal maand
blad « De Schelde B dat thans zijn 
vijfde jaargang kent en zopas omge
schakeld werd tot arrondissemen
teel N'.U.-blad. Te dezer gelegen
heid gaat in de zaal « De Burger
kring », Hoogstraat 12 te Antwer
pen op 18 februari e.k. een lustrum-
bal door waarvoor wij al onze le
den en simpntisanten oproejien. 
GESLAAGD AFDELINGSBAL 

Mede dank zij de vlotte animatie 
van oud-bestuiirslid « Mon » Mer-
tcns slaagde ons bal van zaterdag 
22 januari j.l. volkomen. He t -be -
stiuir dankt de « Mon » voor zijn 
(>ptreden en drukt de hoop uit in 
de toekomst nog op zijn talent be-
loep te mogen doen. Het bestuur 
dankt de talrijke propagandisten, 
alsmede de velen die ons him steun 
verleenden. Vooral de heer Her
mans van het Valaar bedanken wij 
voor de drie kunstfoto's die hij ons 
schonk. Ten titel van inlichting 
willen wij verklappen dat « Mon » 
Meit ins de animatie zal verzorgen 
van het lustrumbal van « De Schel
de B! 

BRABANT 

^nderlecht 
De afdeling Dilbeek heeft, in vol

tallige vergadering bijeengekomen, 
haar voorjaarsprogramma 196G op
gemaakt. De bestuursleden doen 
een oproep aan de andere afdelin-
«eii van het gewest Anderlecht om 
aan al de activiteiten, gepland door 
Dilbeek, mee te werken. 

Donderdag 10 maart 19G6 : « Eer
ste Open Gespreksavond » in de 
zaal van het Hotel Ravenslein, Ni-
noofsesteenweg 487 te Anderlecht. 
Begin 20 uur. Sprekers zijn de he
ren : Mr. Hugo Schiltz en Dr. Vic 
ViK iau\. 

Z.-iterdag 2 april 1966 : 2de lente
bal in de /.aal « Modern » Ie II Ier-
beek. Orkest Peter Philips. 

Ingang 30 fr. 

Brussel 
PETER BENOIT-HARMONIE 
Op zaterdag J februarie 196G viert 
de Harmonie van alle Brusselse 
S lamingen haar Winterfeest voor 
de 10e maal. Zoals elk jaar biedt de 
muziekbestuurder een puik verzorgtl 
l lamonieprogramma. Ten einde de 
danslustigen niet te lang op de 
proef te stellen, beperkten wij de 
attrakties tot een optreden van de 
dansgroep De Garve. Verder is er 
het optreden van akkordeonvirtuoos 
René Pint. Animator Van Cauwen-
l>ergh zal zorgen voor de binding. 
Dit jaar deden wij beroep op de 
formatie van Herbert Nard om de 
danslustigen genoegen te doen. Het 
bestimr hoopt dat de .lozel Clot-
tenszaal van de Graaf van l^gmont 
28, J. Van Practslraat te Brussel-
IVur» weer y;d vollopen te 20 uur. 

Hofstade • Muizen 
DANSFEEST 

Op zaterdag 5 februari 1966 in de 
/aal « Pallieter », Tervurensteen-
vveg 270 te Hofstade geeft onze 
plaatselijke afdeling haar 1ste dans
feest. 

Wij rekenen op alle sympatisan-
ten. 

ZITDAGEN 
Elke eerste woensdag van de 

maand zitdagen voor sociaal dienst
betoon. 

Deze hebben plaats te Vilvoorde 
m de zaal « De Witte Leeuw » op 
de grote markt en worden gehou
den door Dr. Vic Anciaux, volks
vertegenwoordiger. Belangstellen
den kunnen voorafgaandelijk af-
s|iraak maken inet \ ' ic Mispelters, 
1.\5 Tervurensteenweg. Tel. 613.48 
'.lie desgevallend voor het vervoer 
zal instaan. 

Kape!le-op-den-Bos 
Onze voorlichingsvergadering 

van 20 jan. met toespraak van dok
ier Vic Anciaux werdt bijgewoond 
tloor een 30-personen. Na de verga
dering werden een 7-tal leden aan
gesloten. 

Wij zullen van wal steken met 
een sociale dienstbetoon bij de 
heer Deblieck Firmin, Stations
straat 22, Kapelle-op-den-Bos, tel. 
015-71562. 

Zondag vertrekken wij om 8 uur 
bij Calders, Bornistraat 23, om te
gen 9 uur aan de kerk te zijn van 
Grimbergen, waar wij de ploeg van 
onze arr . propagandaleider ztdlen 
opwachten om ons weekblad «Wij» 
te verkojien. 

Leuven 
Voor volgende week staan er 2 

aktiviteiten op het programma : 
Op dinsdag 8 februari wordt er 

in de zaal Cristal om 20 uur ge
sproken over de taken die voor de 
Vlaams-Nationale studenten zijn 
weggelegd in de plaatselijke ge
meentepolitiek. 

Iedereen wordt verwacht ! 
Donderdag wordt het hoogtepunt 

van dit jaar voor onze afdeling 
knltuur. Inderdaad om 20 uur in 
de Stadsschouwburg gaat de ver
toning van « .\llo Sjoe » met Jef 
Burm. 

Kaarten zijn verkrijgbaar in 
Cristal, Parijsstraat en in de Stads
schouwburg. 

Mis de/e gelegenheid niet ! 

BORMSAVOND 
Deze avond was de inleiding tot 

de Bormslentoonstelliug te Leuven. 
Het is een sukses geworden. De 

sprekers waren Mr. H. Wagemans 
en C. Rousseau. Het karakter en 
het werk dat Borms, de « onge
kroonde koning van Vlaanderen », 
gepresteerd heeft, werden 0|5 
prachtige wijze door beide sprekers 
duidelijk gemaakt aan hel jonge 
publiek. 

Mr. Waiicinais zorgde voor een 
zeer overzichtelijk plan van het le
ven van deze \naamse strijtler. 
Hierbij sloot C. Rousseau dan schit
terend aan met persoonlijke herin
neringen en belevenissen. AVant het 
moet even vermeld worden, C. 
Rousseau is de zeer intieme vriend 
en gedurende .35 jaar de medestrij
der van Borms geweest. 

De avond werd besloten met een 
oproep tot alle aanwezigen om deel 
te nemen aan de groolse Borms-
hulde te . \ntwerpen. 

üedekerke 
Op zaterdag 19 en zondag 20 le-

bruari vanaf 19 uur in lokaal « Ka
pelleken o, Offerstraat 77 : grole 
iaarlijk.se niosselkcnnis. Tombola. 

Tervuren 
Op zalerdag 26 februari 1966 

yaat ons eerste Vlaams bal door in 
de zaal iMarik, Hoorn/eelstraal, 
lervuren, met het orkest Slan Phi
lips;. 

Inkom .50 fr. en eerste dans om 
20 uur 50. 

Geen enkel Vtaamsgezinde uil de 
omgeving mag ontbreken. Het wel
slagen van dit bal betekent meteen 
de doorbraak van de Volksunie in 
deze zo bedreigde gemeente. 

ZOEKERTJES 
De persoon uil l.ier welke lij-

dens de betoging op zondagvoor
middag te Zwartberg zijn jas in de 
auto van provincieraadslid .1. De-
graeve. Stationsstraat, Niel bij As, 
gelegd heeft, kan deze terugbeko-
men mits schrijven of telefoneren 
(nr (Ml-57063). 
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VOLLEDIGE 
SRRRE1 ARIAAT-
Kl'RSl'S IN 2 JAAR. 

Sléno- en 
daktylografie 
in viei talen. 
Boekhiiuden 
Sociale wetgeving. 
M )derne talen 
Handels 
correspondentie. 

Dag- en avondlessen 

D» «rhoot waar Vlainin^eD 
zirh t h u i i roeten. 

Beter en roorde l ige r 

V O O R 
K E N N I S M A K I N G . 

H U W E L I J K 
Sctirljf vandaag tiog om 
Hosteloze orocliure to-
tolllsten en ledeniilsten 
In daRtiladformaat met 
versctiillende duizenden 
kenniszoekenden v a n 
t)eide Keslachten naar : 

DE 
GELUKKIGE 
TOEKOMST 

Postbus 14» Gent; 
of naar 
Postous II D e m . e ; 
of naar 
Posibua 381 Antwerpen; 
of naar 
Postbus 231 Brussel 1. 

Het l a n g s t bestaande 
sirootste betrouwvolle e m -
stijte moderste Vlaams-
Bersteranw HuwelUk»-
werk ' VerlOTlnR buwelljk: 
roor ledereen ' Alle. Be-
helm ' Medewerking ran 
Driester DaRelljka 4 tot 5 
verlOTlneen 

Archief en 
Dokumentatie-dienst 
Vlamingen van alle leeftijd maar 
vooral oudere nationalisten, wij 
doen een beroep op u om mee 
te werken aan de uitbouw van 
onze nationale archief- en do-
kumentatiedienst van de Volks
unie. U hebt wellicht nog heel 
wat boeken en brochuren; ook 
tijdschriften zijn welkom. Over 
Vlaamse en andere problema
tiek die nog vele diensten kun
nen bewijzen voor kadervor
ming en historisch archief. 
Kijk eens na en verwittig Wal
ter Luyten, Lierse «teenweg 140, 
Berlaar, die werd aangeduid aU 
nationaal verantwoordelijke 
voor archief en dokumentatie. 
Schriftelijk of telefonisch 03-
706193. 

Aanbevolen 

Huizen 

H B R B E R O E N 

B e z o e k het « V e e r h u i s » 
te St-AMANDS a.d Schelde 

Mosselen - Paling 
ai tbater : Jan BruRmans 

Geniet van de lekkere 
koffie « De Olifant > 
in tiet Vlaams Hals 

« PETER BENOIT » 
Franrlikiet M ontwerpen 

BiEREM ATLAS 
Alle specialiteiten 

Fruitsap Pufrl 

CARPENTIER 
Guido Gezellestraat 39 

ZWIJNDRECHT T 52 70 70 

VLAAMS HUlS 
IJzerlaan 82 T. (051)507.49 

DIKSMUIDE 
Uitbater : Leo De Vreese 

Feestzaal voor groepen. 

ei.EC. APPAR. 

VermtnderlnB TT lezers VU 
Hulsh App Radio-T V.-

oandopnemers . 
37 92.57 e i AtiRÜ 18 74 68 
De Damhoijfiprstr 23 Ant 

B O U W E N W O N E N 

De specialist dei 
standaarddeuren 

J. L E E M A N S D e u r n e Z . 
VaD Havrelei 7tt 1 35 «3.17 
Agent De Coene Kortrijk 

Plastic vloer en trapbedek-
klne:en DPliflex Paplflex 
enz Inlicntineen 
Claessens-Cornelts Srbut-

; str 18 Oeurne r f̂i IX 12 

HOTEL R E S T A U R A N T 

BLANRKNBKRGE 

« R u b e n s h o f » 
Weststr 79 T (050)41571 

Lokaai Volksunie 
Kamers-oensi on 

« V l a a m s Hui s •> K n o k k e 
Kamers voi oension -

eezelUge sfeei 
Verminderinf; » eroepen 
Elisabethl 10.5 Tel ti32.70 

Vlaams Hui?' Breughel 
de Smet de Naeverlaan 141 

BLANKENBERGE 
Telefoon (030)41637 

Vol Pension 30 kamers 

MIDDELKERKF 

a V l a a m s huis W e r e Di " 
de Smet de Naeyerlaan 19 

Gezelllce Vlaamse sfeer 

UURWERK 

Zwitserse uurwerken 
blJ meester uurwerkmaker 

SLAETS 
Dewlnterstr 11 Oudergem 
T 72.45 43 Terminus tr 35 
10 % kortine • leden V.D 

file:///naamse
file:///ntwerpen
http://iaarlijk.se
http://ei.EC
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OOK U KAN BOUWEN U! 

MET EEN KLEINE SOM IN HANDEN.. 

CLJB ;i 
"iïTTfnprnf 

LLl 

Mooie landelijke villa, ekonomische stijlvolle halve villa, ruime standingvolle meesterwpningen op 
de nieuwe verkaveling te KONTICH - EDEGEM - GROOT-BIJGAARDEN - GENK - GENT - enz ... 
Een bedrijf in dienst van DEGELIJKHEID - SCHOONHEID AAN WERKELIJKE SOCIALE PRIJZEN 

V A N A F F 500 .000 , - Akte in handen . 

SLECHTS EEN ADRES : 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN N.V. 
A N T W E R P E N 

Meir 18 

(03 )32 .92 .18 

G E N T 

Onderbergen 43 

(09)25.19.23 

GENK 

Molenstraat 39 

(011)544.42 

LET 

S. De Lie, 
Ook de 
zoekertjes 

WEL 
^ L L E ADVERTENTIES VOOR 
DIT BLAD 
d i e n e n toegestuurd aan onze 
PUBLICITEITSDIENST : 

«Papenhoek». Berendrecht. TeL (03)73.66.59 

kunnen naar dit adres gezonden worden. 

BECO 

brandstoffen 
TEL : (03) 32.04.77 

32.02.10 

WIE helpt mee ? 
Gans Vlaande ren in liet 

telcen van d e L E E U W 
Op 11 juli 1966, gans 

V laande ren van d e Noordzee 
tot de Maas. 

EEM LEEUW 
Aiaie : 300.000 L E E U W E N 

Vraag dadel i jk pe r b r i e fkaa r t 
of te lefonisch in l i ch t ingen 
bij L. Verhoeven . Liefkens-
hoek 23, Hal le ( K e m p e n ) . 

T e l . : (03) 79.01.24. 

ZWEMBADEN E.S. 
DE MOOISTE • DE BESTE • DE GOEDKOOPSTE 

EXCLUSIEF VOOR BELGIË 
VRAAG INLICHTINGEN : 

Tuinen DEMEYERE 
VIJFWEGENSTRAAT, 13, IZEGEM 
Telefoon : (051)316.23 . werkuren (051)303 44 

BEZOEKT HET TUINSALON 1966 - BRUSSEL 
Vertegenw. voor de provinciën Antwerpen en Limburg 
p.v.b.a. LAMBRECHTS — Bestuurder Fèyaerts Beerzel 

Interfonie 
Gelu idsvers te rk ing in de perfekt ie ?oor 
za lep - r e k l a m e w a g e n s - k e r k e n • hu is 
k a m e r s enz . . . 

DE GELUIDSBRON' 
Lange L e e m s t r a a t 32 

A N T W E R P E N - Tel . : 33.'04.95. 

Radio - T.V. • d r a a g b a r e radiotoes te l len 
p l a t e n d r a a i e r s . Wij ve r t egenwoord igen 
enkel merken van de tioogste hoedanig
heid — B a n d o p n e m e r s vanaf 2.250 F 

^ot 117.000 F . 
Op vertoon van de.ze aankondiging geniet 

U speciale voorwaarden. 

ONS ANTWOORD AAN BRUSSEL!! 
Frans VAN HOOF 

Lic Hand & 
Fin. Wet. 

, Ferzeke ringen 
Spaargelden 

Leningen 
• 

Postrek 42 99 88 
TteL 016/65 243 
KAMPENHOUT 

Brouwerijstraat 14 

Vlamingen houden voortaan hun geld 
in EIGEN HANDEN I ! ! 

DAAROM ...... AL ÜW VERZEKERINGEN... 
AL ÜW SPAARGELDEN... 
Al UW LENINGEN... 

UITSLUITEND naar VLAAMSE maatschappijen 
Alle inlichtingen vrijblijvena, ook bij U thuis. 

VEILIG VOORDELIG VLAAMS 

Koop ÜW Appartement 

rechtstreeks aan eigenaar 
2 - 3 slaapkamers 

KLAAR tegen JUNI 1966 
Ligging Oostende-Maria-
kerke, Nieuwspoortsteen
weg 250-254 
op 300 m. van 't STRAND 

z.w. Oentra - afgev. 
A. Devreese 

40 pyck de ten aerdelaan 
STENE 

tk 
ben 

uifgeslapen 
wanK.» 

MATTHiSWS SëUDBNBEORtJF 
TURNHOUTSEBA AN ,102, l O U e E l l H O U T - TEL. 35.17 S i 

,•: " "•• "• IJHUIZEN:bi«>'esfr» 
••gi{nensrraa> 3?-«l Anlw. Tel, 33.47.24 - Gatl i lorlUi i p , Deiirn»; T«l. 36.25.2i 

W I M M A E S 

DIANALAAN. 10. BERCHEM • Antwerpen. • Te l . : (03) 39.69.34. 
— s te l t zijn kand ida tuu r bij alle Vlamingen in de 

provinc iën An twerpen , Braban t en Oost-Vlaan-
de ren , roor alle ve rzeker ingsvormen : Brand • 
Le ren • Persoonl i jke Fami l ia le • Auto - W«t • 
Burg Aansprakel i jkhe id 

— Komt op het eers te verzoek voor : 
O v e r n a m e van bes t aande verzeker ingspol i ssen . 
N ieuwe zaken bij huwel i jk , op r i ch ten zaak, enz. 

KREDIET EN FINANCIERINGSVENNOOTSCHAP 
- F I N A N C I E R I N G E N 

- L E N I N G E N 

- H Y P O T E K E N Ie en 2e rang. 

Jan Van Rijswijcklaan 62 - ANTWERPEN - Telefoon : 03/37.54.38. 
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LIMBURG 
De tragische gebeurten'ssen in L i m 

burg hebben het land diep geschokt. 
W i j voelen mee met het leed van de 
getroffen families, onze gedachten en 
onze wensen gaan naar de gekwets
ten. W i j waren in deze dramatische 
dagen en uren met al onze simpatie 
bij de stakende mijnwerkers, bij gans 
de arbeidende bevolking van Limburg. 
W i j hebben de radeloosheid en de ver
latenheid van deze mensen in de 
strijd om hun bestaan aangevoeld en 
begrepen en wi j hebben hun verdadi-
ging in het parlement op ons geno
men. 

Het was ditmaal geen politieke sta
king waarbij arbeiders opgehitst wor
den om te staken voor politieke mo
tieven zoals ten t i jde van de eenheids-
wet , maar het was een staking tegen 
de broodroof, om de bestaanszekerheid 
van duizenden Limburgse arbeiders en -, 
bedienden. Spontaan en uit eigen wH-^^.' 
z i jn deze mensen in staking gegaan 
omdat z i j wisten dat z i j door de sin-
dikaten en door alle officiële instan
ties in de steek gelaten werden en z i j 
nog alleen op zich zelf konden reke
nen. 

De Limburgers werden door de re
gering en door de nationale leiding van 
de sindikaten op de grofste wi jze mis
kend, vernederd en benadeeld. Over 
hun lot werd te Brussel beslist zoals 
men vroeger zou beslist hebben over 
een kolonie. "L imburg, kolonisatiege
bied" schreef wi j len onze grote vriend 
Karel Pinxten. Indien wi j immers ge
loof mogen hechten aan de verklarin
gen afgelegd door alle Limburgse in 
stanties, werd geen van hen ti jdig ge
raadpleegd of ti jdig op de hoogte ge
steld. Zeker is het dat de regering het 
niet eens nodig achtte, enkele dagen 
te wachten op het advies van de L im
burgse mijnraad. In een paar uur 
werd de beslissing getroffen Z w a r t 
berg te sluiten en de i>eslissing van de 
regering werd langs de pers bekend 
gemaakt. 

Zelfs de parlementsleden moesten 
het maar lezen in de dagbladen. Is dit 
niet in hoge mate beschamend en on
duldbaar, minstens voor de Limburgse 
volksvertegenwoordigers en senatoren? 
Laten z i j zich zo behandelen ? 

Onmiddell i jk na het bekend worden 
van de regeringsbeslissing is er van 
alle zijden protest opgegaan. N ie t a l 
leen van de Volksunie, die thans be
schuldigd wordt de Limburgers te 
hebben opgehitst. 

De Volksunie heeft in het parle
ment de regering geïnterpelleerd, maar 
ook woordvoerders van andere par
ti jen zijn tussengekomen en hebben 

minstens even scherpe taal gesproken. 
Maar het verschil was dat zi j wel pro
testeerden met woorden, doch zich in 
fe i te neerlegden bij de genomen be
slissing en de regering bleven steunen. 
Hetzel fde gebeurde met de sindika
ten : in Limburg steunden z i j zoge
zegd de arbeiders, maar in Brussel de 
regering ! 

U i t het antwoord van de regering 
was reeds gebleken dat er eenvoudig 
geen reconversieplan voor Limburg 
bestond, dat de regering een beroep 
deed op fi£t privé-init iat ief zonder te 
weten of dit enig tastbaar resultaat 
zou opleveren. Terwi j l in Nederland 
de sluiting op lange termijn voorbereid 
wordt , werd in België het sluitingsbe-
sluit getroffen en onmiddell i jk volgden 
reeds de eerste opzeggingen. Is dit 
sociale politiek ? 

Daarbij kwam dat het zeer duidelijk 
•«•^het plan was van de regering, voor

rang te verlenen aan Wal lon ië en in 
middels Limburg te verwaarlozen, te 
paaien met wa t loze beloften : 3 0 0 
miljoen voor de reconversie in W a l l o 
n i ë . . . 18 miljoen voor Limburg. T e 
Luxemburg bij de EGKS zou minister 
Pierson een lening van 1 miljard gaan 
vragen voor de Borinage en het Cen
t rum. Van Limburg geen sprake. Was 
dus het protest tegen de regeringspo-
lit iek ten overstaan van Limburg ge
rechtvaardigd ? |a , onbetwistbaar en 
op dit ogenblik wordt het algemeen 
toegegeven. 

De regering en de sindikaten heb
ben dit protest wi l len negeren. Z i j 
dachten dat de Limburgers, zoals 
eerste minister Harmei ze i , "ka lme en 
minzame mensen" waren, mensen 
waarmee men kon doen wa t men w i l 
de, met wiens protest geen rekening 
moest gehouden worden. Dat was de 
mental i tei t te Brussel. 

Wanneer het duideli jk werd dat de 
regering zich niet stoorde aan de pro
testen en overging tot de onmiddel
l i jke uitvoering van haar beslissing, 
hebben de arbeiders en bedienden be
grepen dat z i j verkocht waren, dat z i j 
geen enkele bestaanszekerheid, geen 
enkele waarborg hadden. De staking 
die toen begonnen is, werd door de 
sindikaten een "w i lde staking" ge
noemd en niet erkend. 

M e n heeft deze staking, die een 
gerechtvaardigde staking was zonder 
politieke motieven maar voor de be
langen van de arbeiders, wi l len onder
drukken met geweld. M e n heeft de 
Rijkswacht gestuurd en de Rijkswacht 
is opgetreden op een ongehoorde 
wi j ze . Gans de bevolking van de m i j n 
streek is daar getuige van geweest. 

En wanneer de regering en vooral de 
socialistische minister van binnenland
se zaken, die verantwoordeli jk is voor 
het optreden van de Rijkswacht, pro
beren hun verpletterende verantwoor
del i jkheid éf te wentelen op de Volks
unie en de Volksunie aansprakelijk te 
stellen omdat men een "zondebok" 
nodig heeft , dan protesteren wi j tegen 
deze infame handelwijze uit alle 
kracht , zoals ik gedaan heb in het par
lement. 

W i j hebben de mijnwerkers wi l len 
steunen en onze solidariteit betuigen. 
Dat mochten w i j niet. W a a r o m niet ? 
Dat men op deze vraag antwoordt. 

Nadat de zware en tragische inci
denten zich hadden voorgedaan — 
door de schuld van de Rijkswacht — 
hebben de heren Cool en Ma;or, de 
voorzitters van A C V en A B V V , zich 

~^gewaardigd eens naar Limburg te gaan 
en nu z i jn z i j pas tot het inzicht ge
komen dat er voor reconversie in L i m 
burg, voor de tewerkstel l ing iets moet 
gedaan worden. 

Nadat men van sindikale zi jde 
reeds gepoogd had de belanghebben
den met een klui t je in het riet te 
sturen — de fameuze overeenkomst 
van vorige zondag, het uitstel van de 
opzeggingen met één maand ! — is 
men thans wel verplicht geweest, ui t 
schrik voor de arbeiders, opnieuw met 
de regering te gaan onderhandelen. Er 
is thans een nieuwe overeenkomst to t 
stand gekomen. Voor zover w i j op dif 
ogenblik ingelicht z i jn , bl i j f t ook de 
nieuwe overeenkomst vrij vaag. Doch 
w i j mogen aannemen dat men van re
geringszijde en ook bij de sindikaten 
de les zal begrepen hebben en voor
taan bli jk zal geven van wa t meer so
ciaal gevoel en ook voorzichtiger zal 
z i jn . W i j zullen waakzaam toezien. 

De Limburgers zullen evenwel niet 
vergeten dat z i j de wi jz iging in de 
regeringspolitiek alleen aan z ichzel f , 
aan de stakende arbeiders te danken 
hebben. W i j brengen hen een ontroer
de hulde. 

DOOR 

M. F. VAN DER ELST. 


