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SCHOOL TE WEMMEL
IN BRAND STEKEN?
In de loop van de maand maart ;7. werd m Wallonië te RxenI t een debatavond gehouden over het probleem Brussel De
snekers de avond Jaren Theo Lefèvre, de M.P.W.-nmn Andre
Genoten de anderlechtse burgemeester Smtonet
Bhjkenshet
verslag van « De Standaard » van 20 maart ,1 verklaarde de heer
LeSe
te dier gelegenheid : « André Genot spreekt van kolomX
Maar hebben de Vlamingen in Wallome ooit
nferlandse
Tcoienseëist?>>. De «Standaard»-verslaggever noteerde dat deze
verklaring gevolgd werd door een spontane uitroep m de zaal :
« Wtj zouden ze in brand gestoken hebben ».
meentebestuur er niet eens in,
20 onvervalste handtekenmgcn
bijeen te brengen. Er werd gesjacherd op alle mogelijke manieren, maar het rezultaat was
dat de school beneden de wettelijke normen bleef. Desondanks werd ze toch geopend
en was de tussenkomst van vice-goeverneur Cappuyns nodig
om een einde te doen stellen
aan de onwettelijkheid. Vergeefse tussenkomst overigens :
het wemmels gemeentebestuur
gebaarde van krommenaas en
beweerde, dat het een « partikulicre school» betrof. De onwettelijkheid bleef dus straffeDe geschiedenis van de wem- loos voortduren.
melse franstalige kasteschool
is het meest schandalige voorbeeld van de wijze waarop men
de Vlamingen een smerige toer
draait. Het schooltje voldeed
van bij de aanvang niet aan de
Toen te Oostende verleden
wettelijk vereisten : in deze maandag de 1 mei-stoet gegemeente van 10.000 inwoners vormd werd, bood zich een
slaagde het franskiljons ge- man aan die mee wilde opstap-

We twijfelen er niet aan of
die éne stem, die trouwens het
applaus van de hele zaal kreeg,
vertolkte het waalse standpunt
en de waalse gevoelens op voortreffelijke wijze. We twijfelen
er evenmin aan dat, indien
Wemmei een waalse gemeente
zou zijn die een nederlandse
school opgedrongen kreeg, de
bedreiging van Rixensart wellicht geen ijdel woord zou gebleven zijn en dat de wemmelse school het lot zou beschoren
zijn dat het Guiüemin-station
te Luik tijdens de stakingsgolf
van 1960-61 onderging.

Verleden week is het ongelooflijke gebeurd : de vlaamse
P.V.V.-er Grootjans, minister
van nationale opvoeding, heeft
de wemmelse kasteschool erkend en daarmee de onwettehjkheid verheven tot officieel
beleid van zijn departement.
Tc Wemmei zal zich voortaan
_ zoals elders — de wet van
de tijd en van de voortdurende
druk laten gevoelen : het
schooltje dat aanvankelijk niet
eens aan de vereiste handtekeningen geraakte en dus blijkbaar zelfs door de wemmelse
francofonen niet werd gewenst,
zal nu in alle gemoedsrust jaar
na jaar volgeduwd kunnen
worden. Het « onomkeerbare
proces » waarover Simonet het
steeds heeft, is te Wemmei begonnen... dank zij een vlaamse
P.V.V.-er, met medeplichtigheid van de vlaamse C.V.P.-ministers waaronder een vlaamsbrabander zoals Van Elslande!
In Wallonië, zo zegde die
man te Rixensart, zou dat anders gaan...

LEEUWEVLA6 ONGEWENST

z^

KTATIOHALE cPVCEDIM(^_ j

pen met de klassieke rode
bloem in het knoopsgat en met
een leeuwevlag waarvan de
stok met een rood lint versierd
was. De man noemde zich een
Vlaams socialist en was, naar
zijn verklaring, van mening
dat een leeuwevlag in de stoet
niet zou misstaan.
Zo begiepen het echter de
oostendse B.S.P.-ers met. De
"kandidaat-betoger werd rezoluut naar de stoep verwezen en
mocht zich al gelukkig achten
dat hij er zonder schrammen
of builen vanaf kwam. Hij
kreeg de gewone partij socialistische verwijten naar het
hoofd geslingerd, zo onder
meer dat hij een « zwarte»
was. Het feit dat hij daarop
replikeerde met de mededeling
dat zijn moeder destijds te
Oostende door duitse bommen
werd gedoöd, had volgens de
stoet-inrichters « daarmee allemaal niets te maken ». Eén enkele aanwezige socialistische
militant nam het op voor de
man met de leeuwevlag, waarop een B.S.P.-officiéle dreigde
« dat vod » in stukken Ie zullen scheuren 1

Zopas werd de h. Saliez benoemd tot eerste voorzitter
van het hof van beroep te Brussel. Sinds 1945 werden
te Brussel 9 voorzitters benoemd, waarvan 7 uit Henegouwen en 2 uit Brabant. Van die 9 waren er 7 totaal
nederlandsonkundig, onder wie de huidige!
Als men weet dat het beroepshof van Brussel niet
alleen rechtsmacht heeft in Brabant doch ook in Henegouwen en Aiitwerpen en daarbij bedenkt dat de voorzitters van deze hoge rechtsinstantie sisiematisch nederlandsonkundige (henegouwse) Walen of Brusselaars
zijn, dan is de eis « een beroepshof te Antwerpen » werkelijk niet overdreven, nog afgezien van het feit dat een
ekonomisch en juridisch zo belangrijke provincie op
zich zelf al een eigen rechtsgebied hoort te zijn. Nu is
Antwerpen onderworpen aan het juridisch gezag van
een vreemdeling, die als magistiaat niet alleen piotokolair (hij komt vóór de provincie-goeverneur) doch ook.
juridisch een personage van groot gewicht is (tuchtbevoegdheid over alle magistraten en dus invloed op hun
persoonlijke instelling uitoefenend, al was het maar wat
hun promotiekansen betreft). Hoe belangrijk deze persoonlijke instelling is, weet ieder vlaamsgezinde maar al
te best...

HENEGOUWEN
BOVEN...
Tegen deze benoeming werd slechts zwak geprotesteerd. Enkele weken geleden waarschuwden enkele katolieke vlaamse dagbladen in de bekende stijl van de
maat is vol, enz. Vandaag blijft er van dit « veto-isme »
niets over tenzij sereen (sic) gestelde
beschouwingen
of het grootste stilzwijgen. Intussen is alles in orde :
de hoogste magistraat van het land (afgezien van de
raad van state) verstaat niet eens de helft van zijn
rechtsonderhorigen, kan ook hun specifieke problematiek niet benaderen en is afkomstig uit de na Brussel
meest bevoorrechte belgische provincie..
Om zuiver partijpolitieke redenen werd Henegouwen
door de voi ige regering via Spinoy ekonomisch bevoordeligd. De huidige ^-egering zet de vertroeteling van
deze provincie ook op juridisch vlak voort, met een
uitdagende benoeming. Een dergelijk magistraat zou
reeds voor Brabant alleen perfekt tweetalig horen te
zijn. Hij moet het nog veel meer zijn wanneer hij
rechtsbevoegdheid én over Vlaams-Brabant én over de
hele provincie Antwerpen heeft. Het is psichologisch
een fatale vergissing een Waal op een dergelijke post te
benoemen. Het is ook technisch niet houdbaar een beroepshof te Brussel over niet minder dan drie provincies rechtsmacht te laten uitoefenen.
Een dergelijke
koncentratie veroorzaakt tevens onvermijdelijk een gebrekkige werking van het rechterlijk apparaat.
Deze benoeming illustreert nog eens de brusselse
mentaliteit, die af en toe eens flirt met de idee van dekoncentratie en decentralizatie, doch alles bij het oude
laat en verder benoemingen verricht waarbij volstrekt
geen rekening wordt gehouden met de snel gewijzigde
geestelijke instelling tegenover het aftands unitarisme.
Ze illustreert ook de meer dan gewettigde eis tot vernederlandsing van het gerecht in Vlaanderen door de
Vlaamse juristen gesteld doch door Brussel afgewimpeld
met de dooddoener van het extremisme. Het extremisme
is nochtans daat waar men het tegenovergestelde ervan
voorwendt. Aan extremisme a la Saliez (wiens persoonlijke verdiensten overigens niet in beding slaan) zal
echter het huidig alle realiteit miskennend regime ten
onder gaan.

Denemarken, Relliardstraat ; Canada, Wetcnschai),straat ; Koorwegen, Berletde Chokierplcin ;
Z\\itserland, Giiiniard.straat.
U.S.A. is beleefder : drietalig
met Nederlands, Nederland natuurlijk ook.
J.V., Brussel 19.

BOEM PATABOEM

HET FEEST VAN DE HAAT
Zopas verscheen de tweede
druk van de west-pocket « Het
feest van de haat », waarin Neinrod kollaboratie, verzet, repressie en amnestie behandelt. Slaurits Coppieters is verantwoordelijk uitgever.
Hier enkele persstenimen, die
meer betekenen dan de beste
propaganda :
•— Het tot nog toe volledigste
werk over repressie en air.nestie,
dat wij niet warm genoeg kunnen aanbevelen. (WI.l).
— ritdrukkelijk aanbevolen. En
geef Vanaudenhove een antwoord door dez€ pocket te kopen
en te verspreiden, ('t Pallieterke).
— Vooral voor de jongeren kan
het een (schrijnende) openbaring
zijn. (De Middenstand).
— Het is, ongewild, één akte
van bcs<hul(liging tegen de unitaire, verfransende staat België.
(De Nieuwe Dag).
'— Voor die prijs kan men zelden zo een mooi en fris uitgegeven, zo een degelijk boekje kopen. (Broederband).
•— De loon blijft opvallend sereen. We willen de heer Vanaudenhove de lektuur aanbevelen
van deze pocket. (De Standaard).
De pocket telt 124 biz. en kost
40 fr. (2,') fi korting bij bestelling van 10 eks.). Prk. nr.
92.02.80 van de Vlaamse Vrienden van de Westhoek, Maskenslaan 3.S, De Panne (of onder gesloten omslag aan zelfde adres).
V.V,W.. De Panne.

BRAVO, MAAR
Een oprecht en hartelijk bravo
voor de jongste prestaties van de
Volksunie : het Kongres te
Brussel en de eerste uitzending
op T.V. van de Vl.-Xat. Aktie en
Gedachte.
In (onrechtstreeks) verband
met deze twee zaken moet ik
echter betreuren dat de redaktie
van « WI.I » het nodig heeft gevonden, zeer voorbarig de voorgestelde nieuwe spellingregels
als definitief te aanzien en te gebruiken.
H.V.B., Brasschaat.

SPELLING
_ Vooraf dit : ik sta zeer pozitief tegenover het streven van
de VU om van Vlaanderen «indelijk eens een volwaardige federalistische deelstaat te maken,
waar het levensklimaat aanzienlijk beter ligt dan dit nu het geval is. U heeft al een heel eind
weegs afgelegd en uw weekblad
behoorde tot de intelligentste in
prettigste die er in België verschenen. Ik gebruik opzettelijk
de verleden tijd, want ik kan het
echt niet appreciëren (en b.ier
gebruik ik opzettelijk een « understatement ») dat u zo maar
meteen die nieuwste spelling
gaat toepassen, zonder dat er
ook maar in de geringste mate
sprake is van een mogelijke toepassing in de nabije toekomst.
J.D.J., Gent.

FRANS TE TONGEREN
Het is werkelijk afstotend als
men « per toeval » 's zondags in
Tongeren mis hoort bij de franskiljonse nonnen-Picpussen, berucht of beroemd om hun semipublicke kai>el van het « Kindje
Jezus van Piaag >. Haast iedere
zondag wordt daar onder de
10 u.-niis in het Frans gepredikt.
Afschuwelijk zo Iets, zelfs voor
Walen die hun hail op de juiste
plaats hebben steken. Zopas kregen wc bezoek van waalse vrienden. Ze waren per toeval naar
de franse Picpussen-mis geweest
en zegden ons letterlijk : « On
comprendrait encore que cette

messe se fasse en deux langues.
Mais une messe uiiiquement en
francais devant un public 3/4
flamand ? Non, eh. Chez nous
une messe en néerlandais devant
un pjiblic l/,4 wallon ne vivrait
pas deux dimanches ».
I.K., Tongeren.

T.V.-UITZENDING
ï ^ t gastprogramma « De
Vlaams-Nationale Gedachte en
Aktie », dat maandag 10 april jl.
te 22 u. voor het eerst op het
scherm kwam, was werkelijk
fijn, doordesemd van jong opbruisend leven, van de ons ontvallen immer-levende Lodewijk
'Dosfel tot de méér dan 90 jaar
jonge Pater Stracke s.j. toe. Het
was méér dan wij voor de eerste
maal dachten te mogen verwachten. Dus de volgende maal moet
het minstens zo goed zijn !
Ik was bij de uitzending op bezoek in 'n vlaams-nationalistisch
boerengezin en deze mensen
vonden hel eveneens zeer voortreffelijk en hartverheffend. Doe
zo voort ! En vergeet vooral niet
alle geledingen van ons volk eens
hun beurt te geven.
In een jonge beweging met
groei — dat zal de buitenstaander die deze eerste uitzending
volgde, wel ervaren hebben —
zal het aan opbouwende ideën
wel beslist niet ontbreken !

hierbij zijn : de vrijheid, de liefde en rechtvaardigheid, en de
waarheid.
Wat betreft ontwikkelingssamenwerking negeert uw korrespondent deze elementen helemaal. Het is immers duidelijk
dat wie vrijheid wil voor zijn
eigen volk, deze in de mate van
het mogelijke dient na te streven
voor alle mensen. Evenzo betekenen liefde en rechtvaardigheid
niets als ze beperkt blijven tpt
een bepaalde groep. Hoe kan er
vrijheid
en
rechtvaardigheid
heersen in een wereld, waar één
derde van de mensen zo maar afhangt van de anderen ? Het derde punt dat we in de politiek
nooit mogen vergeten is de
waarheid. Daartoe moeten we
openstaan voor aanpassing en
vernieuwing.
« Populorum progress! o » heeft
er ons aan herinnerd dat de
mens zich niet mag afsluiten.
Dat mag ook het vlaams-nationalisme niet, wil het ons volk in
Europa en in de wereld binnenbrengen 1
A., Tiegcin.

Samen met vele andere lezers
heb ik mij geërgerd aan uw stukje « Boem Pataboem » over het
optreden van de muziekkapel der
Blauvvvoetvendels op het Volksuniekongres.
De nutteloos schampere toon
van bedoelde proza-oprisping
maakt een pijnlijke indruk.'Na
het verschijnen van het artikel
sprak ik met verschillende leden
van de nuiziekkapel. Allen waren er het hart van in. Indien
het de bedoeling was die jongens
te grieven, dan is men daar
prachtig in geslaagd !
Daarenboven moet steller met
een deel van zijn kritiek elders
terecht : dat het podium te klein
was voor muziekkapel en bestuursle<len samen, is een kwestie die hij uit te vechten heeft
met de regie en met niemand anders.
Of ligt het paard misschien elders gebonden en is een vlaamsnationale jeugdkapel ook al niet
salonfiihig genoeg meer voor bepaalde belgische reformisten in
de partij ?
P.V.C, Gent.

We bleven er eens speciaal
voor thuis en keken naar het
T.V.-programma « De Vlaamsnationale Gedachte ».
Namens al de kijkers die daar
voor die gelegenheid « verzameling » hadden geblazen moeten
we de programmators geluk
wensen. Het deel, gewijd aan de
kiesverrichtingen van het Gents
studentenkorps, was wel wat te
lang en saai, zelfs voor kijkers
die overtuigd zijn en met interesse en goede wil volgen.
Voor de toekomst geef ik u ter
overweging om aan iedere uitzending een paar gepaste volksliederen te koppelen.
W.D.M., Borgerhout.

BOEM PATABOEM
Wij waren wel wat verwonderd door een deel uit het kongresverslag onder de titel «Boem
Pataboem».
Wij vinden het jammer dat u
het nodig oordeelt op schamiicre
toon te schrijven over het o))treden van de jeugdmuziekkapel. U
verliest uit h'et oog, dat die jongens met de beste bedoelingen
optraden en hun zondagnamiddag opofferden.
Dat er bepaalde regiefeilen gebeurden ligt eerder aan de kongresinrichters door de muziekkapel achter de partijleiding te
doen plaats nemen. Men had"het
kunnen voorzien dat het rezultaat niet alles zou zijn.
Bij de betrokkenen, allen uit
vlaams-nationale middens uit het
Gentse, was de ontstemming na
het verschijnen van dit artikel
zeer groot, en we kunnen ze
geen ongelijk geven.
V.U.-afd. Gent.

ONTWIKKELINGSHULP
Als antwoord op de brief over
ontwikkelingshulp van uw lezer
uit Merksem wou ik erop wijzen dat politiek op de eerste
plaats steunt op een filozofisch.
mensbeeld en niet op enkele nietige feitjes. Politiek dient de volledige ontplooiing van de mensen te bevorderen en dit in het
kader van hun gezin, van hun
volk en van de wereldgemeenschap. Drie essentiële punten

ONTWIKKELINGSHULP
Dat A.D. uit Merksem het ongehoord vindt dat « WIJ » een
brief
over
ontwikkelingshulp
durft publiceren, gaat ook mijn
petje te boven. Is het nu toch zo
dat wij een zekere mistifikafie
ondergaan en ervan overtuigd
zijn dat op geen wereldproblemen mag gedacht worden zolang
de Belgen, en de Vlamingen in
het bijzonder, niet in een welvaartsstaat leven ? Eo worden
zulke gedachten gebroed door
mensen van een partij die ruimdenkend, dinamisch en sociaal
wil zijn, dan is het zeker niet
meer aanneembaar. Herinneren
wij ons nog het begin van 1966,
toen het cijfer van 160 miljoen
door hongersnood bedreigde medemensen werd aangehaald ? Is
dit sedertdien veranderd ?

T.V.-UITZENDING
GEZANTSCHAPPEN
Zou het voor u de moeite niet
Ionen eens na te gaan, hoeveel
vreemde gezantschappen een nederhinds opschrift dragen.
Volgende in alle geval niet :

De keuze van beide onderwerpen was zeer goed en tevens aktueel. Prima sprekers zoals Arthur de Bruyne, pater Stracke en
M. (Coppieters. Ik geloof echter
dat betreft het Dosfel-instituut
een niet ingewijd kijker niet erg
veel wijzer zal geworden zijn

W.d.R., Betekom.

T.V.-UITZENDING

omtrent het wezen en het doel
van dit vormingsinstituut. Er
werd m.i. meer nadruk gelegd
op de persoon van Dosfel zelf
dan wel op het instituut. Of was
het misschien de bedoeling ">
Wat betreft de studentenverkiezingen te Gent vind ik het
jammer dat er zoveel tijd en film
verspeeld werd enkel voor het
tonen van stemhokjes waar kiezers in en uit stapten. Ook vond
ik het fout om personen in beeld
op het scherm die men kan horen praten met daartussen de
kommentaar van de kommentator. Rezultaat hiervan is dat men
naar beide luistert doch geen
van beide verstaat.
G.M., Merksem.

G.C., Pittem.
De redaksie draagt geen > er»
antwoordelijkheid voor de fn«
houd der gepubliseerde lezersbrieven. Ze behoudt zich het
recht van keuze en inkorting
voor. Over de lezersrubriek
wordt geen briefwisseling ge«
voerd.

von de redaktie
Brussel." 3 mei 1967.
Betr. : bezoekers,
^p onze redaktie komt er nogal wel eens een keer
bezoek. Er zij;^ de regeLnatige bezoekers : de medewerkers die kopij koaen inleTeren, de mensen
(iie/er beroepshalTe noeten zijn enz.
E r ' s i j n de t o e r a l l i g e bezoekers. Mensen u i t de
éne of andere uithoek van Vlaanderen die een dagj e t e Brussel zijn en die eens komen kijken hoe
20'n WIJ eigenlijk geraaakt wordt. Tot voor kort
v i e l hun mond open van verbazing als ze onze r e daktie zagen : een rjiimte die eigenlijk niet zoveel groter was dan een ingemaakte kast en die
uitpuilde van papier. Onlangs zijn we verhuisd :
er i s nu wat meer levensruimte, maar nog a l t i j d
geen stoel voor bezoekers.
Veel bezoekers zijn trouwens ontgoocheld omdat we
hen "zo weinig praat geven". Wat voor Hen een
verloren ogenblik i s , kan voor ons echter' de jacht
zijn om net op t i j d de rotatiepers nog te halen.
De bezoeker van de week - een e r e t i t e l die we ment a a l schenken - kwam verleden .maandag : een gepensioneerd E russels arbeider die 1^0 fr steun K^am
brengen. Dat steekt je van bij het begin der week
een hart'onder de riem I
De merkwaardi!?ste bezoeker die we ooit ontvingen,
vas een levensgrote kameel. Kij hoorde bij een
cirkus dat in de buurt van onze dnjikVerij stond.
Met veel versnaperingen en lieve woordjes kregen
we hem er toe, even zijn kop in onze ingemaal-ite
kast t e steken.' Hij walgde . . . We wilden van onze
kant'eens even de sensatie van een échte kernel op
de r-ï'.^c^-tie kerjien. Alhoewel ...

iv--

pPwWS f<lo&
stort vandaag nog uw steun
(en liefst uw zéér milde
steun, want het gaat in één
jaar tijds om een paar honderdduizenden) op per. :
2 2 4 . 4 3 w " Kredietbank.
Arenbergstraat te Brussel,
met vermelding : voor rekening 3300-13-81.800. Indien
U geen stortingsformulier
bij de hand hebt. kunt U een
briefje van 20 fr gewoon
naar onze redaktie sturen,
die bemiddelt.

Een noodzakelijke rechtzetting

het l.v.v.
vol
transkiljons
'(w.d.m.) Nadat P.V.V.-volksvertegenwoordi"-er Sprockeels van Leuven reeds in « De
Standaard » van 27 april duchtig over de
hekel werd gehaald omdat hij in de Kamer
een rede begon in het Nederlands maar
spoedig overging naar het Frans, deed Manu Ruys het nog eens over in de rubriek
«, \'an Kamerleden en Senatoren » van zateulag 29 april jongstleden.
Bondig samengevat komen de bedenkingai \an « De Standaard » er op neer dat
Sprockeels mogelijk reeds zijn kandidatuur
stelt als super-burgemeester van « Ie tres
ginnd Bruxclles de l'avenir au coeur de
1'Jïurope >.

Manu Ruys besloot als volgt : « Sprockeels is een der weinige vlaamse P.V.V.ers die geen lid zijn van het Liberaal
Vlaams Verbond. Wat wellicht aantoon
dat hij toch nog een greintje schaamtcge
voel heeft ».
Welnu, het zal Manu Ruys zeker geei
genoegen doen te vernemen dat Sprockeel
wél lid is van het L.V.V.
In « Het Volksbelang » van zaterdag 2'
mei 1965 prijkten inderdaad de fotos van
14 nieuwgekozen vlaamse liberalen onder
de blokletters « 14 medestanders van het
L.V.V. meer in de Kamer ». Daaronder ookde foto van volksvertegenwoordiger Sprockeels, met brede glimlach.
Dat greintje schaamtegevoel heeft Sprockeels dus niet eens en wat erger is : ook
het L.V.V. ontbreekt het aan . dit gev oei.
Want bij de jongste verkiezingen werd in
het arrondissement Aalst senator Cuvelier,
groot ijveraar voor Renaix-bilingue, op
sleeptouw genomen door de huidige voorzitter van het L.V.V., Louis D'Haescleer.
Werd anderdeels senator Bascour van
St. Kwintens Lennik, vroegere bewerker
en huidige verdediger van de taalwetsovertredingen in de Rijksmiddelbare school aldaar, niet met de hulp van het L.V.V. op
een verkiesbare plaats gebraclit èn dan ook
verkozen ?

De 1 mei-wapenschouw van de socialisten is maandag een eerste demonstratie op straat geworden van
de socialistische oppozitie tegen de
regering van « de sociale achteruitgang ». De liberale 1 meistoetjes
zijn volledig van het toneel verdwenen sinds deze partij haar operatie
« opening naar rechts », ook « operatie Omer » genoemd, heeft voltrokken. Het zal het liberale dw^ergsindikaat niet zijn, dat nog een
stoet op straat kan krijgen, nadat
het is weggeveegd geworden in de
jongste sociale verkiezingen en
sinds het konflikt tussen de PVVleiding en wat sommigen zeer weids
en overdreven het « Colie-imperium » noemen. Ook de Moskou-,
Peking- en Trotsky-kommunisten
geraken « stoetsgewijze » niet meer
van de grond. Daarentegen is de
V.U. de jongste, meest frisse en
vooral strij<llustigste telg van heel
de 1 mei-familie, nu al twee jaar
naeen met een zeer konkrete belang.stelling voor onze meest verwaarloosde gouw
De daling van de ekonomische
hoogkonjunktuur heeft er de BSPleiding niet toe aangezet, haar 1
mei-manifestaties in het teken te
stellen van een verdere faze naar
ekonomische demokratie. Het waren
zeer. konjunktureel gebonden slagzinnen en onderwerpen, die in de
redevoeringen werden ontwikkeld.
De partijleiding is het er om te
doen, een instrumentale manenvreereenheid tot stand te brengen,
ten einde in de kortst mogelijke
tijd een eventuele en gewenste ' o r t sliiiting in de huidige meerderheid
te beantwoorden met een « elekforaal platform > zoals dat in slecht
belgische partij-Nederlands heet. De
1 mei-optochten en meetings van
jongstleden maandag waren dus
elektorale manifestaties, geen principiële stellingnamen. Het feit alleen reeds dat de redenaars en de
"-loganschrijver*; de CVP ontzagen
en het vooral op de PVV gemunt
hadden staaft de stelling, dat he* de
BSP te doen is om een elektorale
luverture, in de hoop na het
•'ilopen van het in mei van lO'^.ï

In « Het Volksbelang » van 19 juni 1965
prijkten ook met hun foto's de nieuwgekozen senatoren Ciivelier en Ba'icoul-, naast
minister Van der Pootten.
Senator Bascour is in zijn hoedanigheid
van Vlaams-Brabander en van L.V.V.-er
reeds lid geworden van de kommissie Mcvers. Dat belooft voor wat daar zal uoidcn
uitgebroed 1
Maar zullen de vlaamsc kommissieleden
van de CVP en van de BSP op tijd en
stond wel uitbrengen wat de zogenaa.rade
Vlaamse vertegenwoordigers van hel L.V.V.
in die konmii.ssie uitvoeren?
Onze waakzaamheid zal alleszins niet verschalkt worden zoals die van « De Standaard » en we zullen .speciaal letten op
wat deze heerschappen er zullen van terecht brengen, wanneer het spreekwoordelijk puntje bij het vlaams paaltje zal komen.
Het L.V.V. is er in geslaagd, éénnsiaal m
volle dubbelzinnigheid duizenden stemmen te winnen voor de P.V.V. De voleen-

De 1 meistoet

beroepsHALVE
bekeken
geleden stemmenverlies, in een versterkte pozitie opnieuw scheep te
kunnen gaan met de CVP. Vandaar
al die oproepen tot partij-eenheid,
wat onze azijnschrijvers al weken
geleden hadden zien aankomen.
Vooral Spinoy betokkelde deze
snaar, die voor hem immers het
bindsnoer is naar nieuwe machtsuitoefening, die hem zo nauw aan
het hart ligt, al was het maar om
'via een nieuwe bevoorrechting van
Henegouwen de prille eenheidsband der waalse socialisten weer te
doen springen. Deze eenheid kwam
maandag vooral te Luik tot uiting,
waar renard-socialisten en 'communisten verbroederden... De Van
Eynde's, Thyssens, e.a. hadden het
meer op de platte demagogie voorzien met kritiek op de regeringspolitiek, die er niet naa.st was, dat
dient wel erkend, doch zonder
enige wisseloplossing tenzij deze :
elk zijn beurt aan de schotel is niet
teveel...
De afglijding van de sociaal-ekonomische konjunktuur in een stagnerende en nu reeds bedreigde welvaart verschaft de socialisten dankbaar elektoraal voer. De elektorale
remonte konkretizeert zich rond de
aanpassing van de pensioenen en de
sociale verkiezingen, niet het minst
door de zeer onhandige aanpak van
de eerste kwestie door de regering.
De voorbarige aankondiging van
een pensioenaanpa.ssing door ministers Servais en De Paepe heeft zelfs
in de regeringspers korrektieven gevonden die men er niet had verwacht. Beide ministers stelden de

zaak zo voor alsof deze aanpassing
voor binnen betrekkelijk kort was.
Onmiddellijk is gebleken dat 1. deze
aanpassing hoogstens op het einde
van dit jaar zal mogelijk zijn ; 2.
dat ze zou gepaard gaan met een
verhoging der bijdragen van niet
minder dan ca 50 % bij de aktieve
bevolking ! Niet alleen de bejaarden
doch ook de aktieve bevolking
wordt dus met een inkomenvermindering bedreigd, want wat blijft er
uiteindelijk van zulk een pensioenaanpassing over, ve-mits de bijdragenverhoging automatisch aanleiding zal geven tot loon- en weddeeisen en dus een zoveelste stijging
van het indekscijfer (deze maand
alweer gevoelig hoger) ?
In een al te doorzichtige poging
om het ACV te helpen in de .sociale
verkiezingen kregen de .VCV-ministers toelating een proefballon op te
laten, nadat de socialisten het pensioen als strijdros van stal hadden
gehaald. Deze proefballon werd onmiddellijk doorgeprikt, niet alleen
door de socialisten doch ook door
enkele toonaangevende krstelijke
bladen, zowel van .\CV- als van konservatieve strekking. Daarmee bl'jft
het pensioen wat het is, een aalmoes, waarvan de financiering ïedecltelijk wel mogelijk is krachtens de bestaande rezerves doch
waarbij het veto van de regering
niet «eruggesteund is door een wel
omschreven planning. In dit voor
haar zo kwetsbaar domein bl'jlct de
regering niet te weten v\-aar ze een
stukje macht uit ha.ar volmachtmachine zou kunnen aanwenden. Ook

de maal zullen wij
dwars zetten.

deze p.uiij

de \oet

Een fraiskiSjonse misrekeiiing

ankeren
op verkeerde
plaats
(h. van altena) Zoals de zaken er thans
voorstaan hebben de franskiljonse burgermaunetjes zich juridisch misrekend inzake
het ertsschip « Mineral Gent ».
(Vervolg op blz. 4)

te 1 unmoiu.

de kwestie van de sociale gelijkheid
der zelfstandigen is daardoor opnieuw aktueel geworden. Een parlementair V.U.-initiatief
zal de
kleurpartijen andermaal tot... kleur
bekennen verpUehtea.
Op het taalkundig vlak is er
Wemmei, waar minister Grootjans
het sein op groen voor de verfransing zette, na twee jaar geploeter
van een PVV-burgemeester en ondanks het feit, dat zelfs nu met 20
aanvragen van frankofone ouders
strikt genomen niet aan de wet is
vodaan, vermits de leerkrachten
voor deze kasteschool niet tweetalig zijn. Zelfs een Groötjans is niet
bestand tegen de diktatuor van de
blauwe taalrassisten van Brussel.
Het parlement vergaderde twee
dagen deze week. N B de regering
bij volmacht regeert, fungeert het
als vijfde wiel aan de wagen. Het
absenteïsme viert onder aanwending van dit niet als zodanig omschreven argument meer dan ooit
hoogtij. Het schouwspel is er niet
minder « onopvoedkundig » om,
vooral als precies de roastodontbegroting van nationale opvoeding en
kuituur als laatste grote brok moet
herkouvvd worden om ten slotte
met 86 tegen 5.> stemmen goedaekeurd te worden. Zonder vooruitgang inzake kulturele autonomie -atuurlijk. Waarna het senaatsdebat
zich onder dalende belangstelling
in de grondwetsherziening ingroef.
De kamerkommiss-e van financies
genoot wel grotere belangstelling
want de aanpassing der pailementaire vergoeding kwam ter sprake.
De drie klenrpartijen kronkelen
zich als duivels i • een wijwatervat, om « tegen h' goesting » deze
aanpassing erdoor te krijgen, met
terugwerkende kracht. Ook « onze »
ex-regent Karel wil zijn 4 miljoen
dotatie opnieuw krijgen, nadat
hij deze eerst van de hand wees
doch nu, gezien de erfenis van Elisabeth von Wittelsbaeh niet zo hoog
blijkt te zijn als hij had verwacht...
deze « bijverdieaste » niet meer versmaadt...
PJ).

^^\cl\ülg \an biz. j )
Ge herinnert het u wellicht nog wel. Op
de scheepswerven Boel te Temse werd het
fchip in kwestie te water_gelaten en tot
eenieders verbazing stond als thuishaven op
voor- en achterschip « Brussel s>.
Franstalige bladen vertelden geamiizeerd
wat er gaande was. Door het schip te immatrikuleren te Brussel, zouden de eigenaars — de Compagnie Maritime Beige —
ontsnappen aan de toepassing van de taalwet. Met een vlaamse thuishaven zou het
wettelijk taairegiem van de «Mineral Gent»
Nederlands geweest zijn. Met een fiktieve
thuishaven Brussel — de ? Mineral Gent »
kan vanzelfsprekend de vaart van Willebroek niet opvaren... — waren de Vlamingen ^veeral bedrogen.
Blijkens een bijdrage van dr. jur. mr.
De ^Veerdt in het weekblad van het VEV
< Tijd » dient die franskiljonse list echter
tot niets. Hun poging tot sabotage van de
taalwet zal ep een sisser uitlopen. Want
een zee.schip kan niet te Brussel geïmmat'ikuleerd worden omdat daar geen bewaarder van de scheepshipoteken is. En zelfs
indien het kon, zou het nederlandse taairegime torh nog toepasselijk zijn, want
Brussel kan niet beschouwd worden als de
exploitatiezetel in de zin van de desbetreffende taalwet. Zelfs een schip met wettelijke verblijfplaats te Brussel kan Brussel
niet als thuishaven hebben, en voor het
taalgebruik is het de thuishaven die telt.
We zijn nieuwsgierig of de bourgeois van
de « Compagnie Maritime Beige » zich gewonnen zullen geven. Het zou ons verwonderen indien ze geen nieuwe uitvluchten
zochten. Maar ondertussen is weer eens gebleken met welke ongelooflijke hardnekkigheid en met welke onblusbare haat deze
kapitalistische potentaten ons ^olk naar het
leven staan.
Aan de vrije ondernemingsekonomie bewijzen ze aldus een uitermate slechte dienst.
Aan de kringen die menen dat we van een
liberale ekonomie geen heil te \erwachten
hebben, bezoigen ze gemakkelijke argumenten.
Is er dan werkelijk niemand in de « Société Générale » die een einde kan maken
aan de drijverijen van de publieke vlamingenhaters de Spiriet, de Brouwer, Dufour
(zoon \an een aktivistenvriend, die zelf na
1918 te Delft moest studeren omdat het aan
een belgisrhe universiteit wegens politieke
omstandigheden niet mogelijk was...) ?
Quos vult perdere Jupiter, dementaï :
er zijn kapitalisten die volstiekt hun eigen
graf willen delven.

•

Kritische bemeritingen..

... in de rand
van ons
partijkonges
(m.\.d.b.) Het is wellicht nog niet te laat
om nogmaals terug te komen op het jongste kongTes van de Volksunie. Het was een
goed kongTes, en vriend en vijand hebben
toegegeven dat de stellingnamen van de
V.U. een pozitieve bijdrage hebben geleverd \oor de verdere evolutie \an de sociaalckonomisthe en politieke taktoren in
ons land.
Wil dit zeggen dat sommige kongiesbesluiten niet voor verbetering vatbaar zijn 'e
Wij bedoelen hier in de eerste plaats het
besluit nr 6, dat in de politieke sektie in
verband met het politiek fedcialisme is
aangenomen en dat voorziet in twee groepen van bevoegdheden, die respektievelijk
aan de beide deelstaten en aan het centraal gezag moeten worden toegekend.
\\'anneer men nu de aan de deelstaten
voorbehouden bevoegdheden onder de
loupe neemt, dan bemeikt men al dadelijk
dat de meeste daaivan, zoniet allemaal,
aanleiding geven tot grote uitgaven. Denken wij maar aan de kuituur, de administratie, de volksgezondheid, de huisvesting,
de gezinspolitiek, het sociaal-ekonomisch
streekbeleid, de openbare werken, enz., die
alle gekonkretizeerd worden in miljoenenbegrotingen.

Wij zijn het er allen over eens, dat Vlamingen en ^Valen het recht moeten hebben
hun eigen pot te koken, maaf... koken kost
geld. En wat zien wij ? De bevoegdheid
inzake openbare financies wordt toebedacht aan het centraal gezag, zodat de
deelstaat voor zijn financiële middelen
moet gaan aankloppen bij het centrale bestuur, dat wel eens die middelen zou kunnen weigeren. Anderzijds bestaat ook de
mogelijkheid, dat de in Vlaanderen betaalde belastingen gedeeltelijk gebruikt wordene om •uitgaven in Wallonië te betalen.
De jongste dagen is herhaaldelijk door
vooraanstaande waalse politieke leiders gezegd dat meer kredieten moeten verstrekt
worden aan Wallonië; niemand minder
dan de PVV-voorzitter Vanaudenhove heeft
onlangs nog te Namen verklaard, dat Wallonië moet kunnen rekenen op de nationale solidariteit en op de spaargelden van
het gehele land. Mogen wij daaruit niet,
voortgaande op een recente uitspraak van

c/e

oudpiemier Theo Lefcvre, de gevolgtrekking halen dat de vlaamse spaargelden zullen moeten dienen om de waalse inertie te
helpen financieren ?
Het spreekwoord « het hemd is nader
dan de rok » indachtig, vinden wij het
maar normaal dat onze belastingen ons eigen volk ten goede komen. Vermits de Walen beweren dat Vlaanderen met het ruimste gedeelte van het staatsmanna gaat lopen,
zullen wij het gemakkelijk met hen eens
kunnen worden over het gezonde en zuivere beginsel dat elke deelstaat zijn eigen
inkomsten- en uitgavenbegroting moet beheren. Dit moet ons ook de mogelijkheid
bieden te bedingen, dat elke deelstaat instaat voor de bezoldiging van de diplomaten en hogere officieren die op zijn eigen
taalrol staan. En vermits Brussel zich zelf
niet kan bedruipen en aangewezen zal ^ j n
op toelagen van de beide deelstaten, zou
daar hetzelfde beginsel moeten toegepast
worden en zou elke deelstaat de brusselse

f.d.f.-er

Veialgemenen is altijd uiterst gevaarlijk en, evenmin als er ergens « de »
Volksunie-er bestaat, is er zoiets te ontdekken als « de » F.D.F.-er : een robotfoto die zou passen op de grove doorsnee van de leden van het Frojit des FranlopJiones. Er zit daar in dat chauvinistisch, taalhisterisch en bekrompen-hoofdstedelijk partijtje van alles bijeen en de robotfoto die zowel past op het gezicht
van grootprater Boon als op dat van de zoveel verstandiger en dus gevaarlijker
Lagasse, is eenvoudigweg niet te vervaardigen. Aan de ene kant van het F.D.F
slaat het grootstedelijk straatschuim dat we in al zijn ontmenselijkte rabiaatheid
hebben zien staan op de hoek van de Beurs, die dag dat de Vlamingen door
Brussel marsjeerden en met gestrekte arm uitgenodigd werden « om terug te
heren naar hun dorpen ». Aan de andere kant is er de hoogleraar-senator, de
ambtenaar, de man uit het vrije beroep van wie men zelden een onvertogen
woord zal horen en wier ekstremistische teorieën verkondigd worden in de nette
ve, pakking van een akadejnisch betoog. Ga dan maar eens zoeken naar « de »
F.D.F.-man.
Giosso modo kan dan toch een robotfoto samengesteld worden die een
(slechts) relatieve gelijkenis vertoont, aan de hand van de geschriften en publikalies van de frankofone doorhollers uit « Bruxelles et sa grande banlieue >.
Wie beroepshalve regelmatig het F.DJf.-blad « Contact » doorneemt, leert heel
wat bij over de mentaliteit van deze knapen die zich de verdedigers bij uitstek
van la capitale en dus van heel de Belgiek wanen.
Als je « Contact » regelmatig in je leesmap krijgt, genees }e wel heel vlug
van de misopvatting dat de F.D.F.-ers ook maar voor één percent zouden gedreven worden dooi belgische vaderlandsliefde. Hun amour sacré geldt allerminst het land waar de Saksen-Koburgers regeien, maar wel dat waar de Gaulle
de scepter zwaait : het douce Frame waarvan een bekende schlager zegt dat het
mag gelden als tweede vaderland van alle mensen, doch waaraan de F.D.F.-ers
hun allereerste en grootste liefde schenken.
Tot in het belachelijke toe! De F.D.F.-commer^anten die in « Contact »
adverteren, hebben er een inderdaad belachelijke voorkeur voor om hun waren
aan te prijzen aan de hand van de onvervalst franse herkomst ervan. In de taverne « Le 1900 » (^eigentijdser J. kan het niet!) is er een buffet froid met als
speciale atlraktie dat daaraan een service a la frangaise verbonden blijkt te zijn.
Op het lentebal van een F.D.F.-afdeling zingt een Freddy Zegers die, ondanks
zijn goedklinkende latijnse naam, niet alleen franse liedjes zingt maar daarenboven nog des chansons bien frangaises. Het vreettempeltje < La Beaugravière »
getuigt van zichzelf in koeien van letters dat het le restaurant le plus frangais
de Bruxelles is en dat je er kan eten in een cadre grande tradition frangaise uit
een pot die gekookt is in een onvervalste cuisine frangaise.
Voor zover de vrijetijdsbesteding dei F.D.F.-ers zich richt op andere dingen
dan des chansons bien frangaises in een cadre grande tradition frangaise, heeft
ze ook weeral een uitgesproken voorkeur voor la douce. Onder een grootsprakerige titel (« Les weekends relaxes a l'heure de l'Europe sans frontières •» — in
onvervalst franglais, zoals je ziet) werd er in het jongste nummer van « Contact >
leklame gemaakt voor een F.D.F.-vieidaagse aan zee. Je zou zo denken : natuurlijk aan zee, want een deel van de F.D.l.-inspanningen is gericht op de verdere
verjiansing van de vlaamse kust, op het in stand houden van de allerlaatste
franse pieken, op het uitbouwen van het andere eind der brusselse autostrade '
tot la tres grande banlieue. En toch heb ;e het mis voor! De F.D.F.-ers eisen
de handhaving van de verfiansing aan onze kust, maar als ze zich in groep
kuslwaaits begeven, dan gaat hun voorkeur naar de zand- en rotsenstrook ettelijke kilometeis bezuiden De Panne en de belgische grens : dan gaan ze naar Le
Touqiiet. Degenen onder hen die verstandig genoeg zijn — en dat aantal zal
uiterst gering wezen — om te weten dat Le Touquet eens Het Hoekske heette,
kunnen er hun F.D.F.-dagen slijten in de zalige wetenschap dat heel de kust van "
Het Hoekske tot Duinkerke al lang geworden is waarvan zij dromen : absoluut
eentalig Frans. Ze kunnen zich vermeien in de wetenschap dat de op hun tocht
bezochte steden Hesdin, Montreuil en Etaples ooit Heusden, Munsterhole en
Stapel gehelen hebben en dat — als de wind en het weer meewillen — latere
geslachten ook bijna alle besef zullen verloren hebben van het feit dat Louvain
ooit ook nog wel eens Leuven heeft geheten. De lezer van liet hoogdravend
proza, dat de premier adjoint au maiie du Touquet in < Contact » heeft neergepend, kan zich hoogstens vei bazen over het feit dat heerschappen die steeds
weer taaifaciliteiten aan de vlaamse kust opeisen, die kust niet eens bezoeken en
de voorkeur geven aan hel buitenland — of liever : het binnenland van hun
dl omen.
Als je dan tenslotte merkt dat de F.D.F.-ers Boon heten of De Braekeleer,
Bisschops, Jespers, Van Brempt en De Winter, dan sta je er niet verbaasd over
dat de F.D.F.-afdelingen — ondanks de cuisine frangaise — hun teerfeesten op
z'n menapisch beleggen : une trépidante kermesse aux boudins.
dio Genes.

ambtenaren van zijn taalrol voor zijn rekening moeten nemen.
Gelet op de beperkte plaatsruimte die ons
is toegemeten, kunnen wij die kwestie hier
niet verder uitdiepen. Maar wij willen toch
deze bijdrage niet besluiten zonder nogmaals te verwijzen naar het beginsel dat
daaraan ten grondslag ligt, nl. dat het beheer van de openbare financiën ook tot de
bevoegdheid van de deelstaten dient te behoren. En evengoed als in de katechismus
staat dat het geloof zonder de werken een
dood geloof is, zo menen wij te mogen zeg.
gen dat zelfbestuur zonder zelfstandige financies een dood zelfbestuur zou zijn.

^

Wijlen baron Holvoet

een
belgische
junker
(g.v.k.r.) Over baron Holvoet heeft dio Genes het verleden week al gehad. We willen
nog enkele trekjes bijtekenen aan het passend portret dat hij van de zopas overleden
baron borstelde.
Baron Holvoet was een aristokratische,
hooghartige verschijning. Wie hem in de
dertiger jaren gekend heeft, toen hij goeverneur van de provincie Antwerpen was,
trots en ongenaakbaar als een pruisische
Junker, met monokle, met zijn moeilijk te
bepalen aftandse, diepgekoelde en beleefde
mensenvÉrachting, zal hem niet licht vergeten.
Hij was een Streber die met koude hartstocht de ambten en de macht nastreefde.
Een Vlamingen-hater zoals men er zelden
een ontmoet heeft : zo onmetelijk was zijn
minachting voor ons volk dat ze als het
ware monumentaal en monsterachtig tegelijk werd.
Als prokureur des konings te Brussel tijdens de eerste wereldoorlog vaardigde hij
een aanhoudingsbevel uit tegen de aktivistenvoorman Pieter Tack en lag hij mede
aan de oorsprong van de kortstondige aanhouding van dr. Borms. Het was niet eens
een stoute verzetsdaad zoals ze nadien beschreven werd. Holvoet's relaties met de
leidende duitse bezettingsmilieus waren
veel enger dan die van de aktivisten. Hij
was bij voorbaat gedekt door zijn pruisische
kastegenoten die het veel beter konden
vinden met hem dan met vlaamse intellektuelen, die iets voor hun volk wilden doen.
De rol die hij tijdens de tweede duitse
bezetting gespeeld heeft, was nog mysterieuzer en nog dubbelzinniger. Holvoet
bleef zich beschouwen als een soort goeverneur « in partibus » en vond in het antwerpse provinciebestuur de dienstknechten,
die hem op de hoogte bleven houden van
• ^.e gang van zaken.
Na september 44 werd hij kabinetschef
van de prins-regent — met wie hem trouwens sedert lang zekere relaties verbonden
waarover de geschiedschrijver later niet zal
hóeven te zwijgen zoals de joemalisten nu.
Op Holvoet's houding tegenover Leopold
III zullen we evenmin aandringen. Het is
een weinig schitterende geschiedenis.
Maar we willen wél herinneren aan de
rol die Holvoet vervuld heeft in de procedures, die geleid hebben tot de begenadiging of de terechtstelling van een aantal
politieke veroordeelden. In dit verband
dient de naam vermeld van de gefuziljeerde
Oostfrontstrijder Stefaan Laureys.
Eén
woord van Holvoet had hem kunnen redden. Als gewezen goeverneur van Antwerpen kende hij de vader van de veroordeelde : de eerlijke, ietwat utopische dr. Laureys, in de dertiger jaren vlaams-nationaal
lid van de antwerpse provincieraad. Geen
ogenblik heeft Holvoet geaarzeld. Hij heeft
zijn oude haat bot gevierd op een ten
gronde gericht politiek tegenstander.
Door wie (en hoe) de prins-regent ingelicht werd over het dossier van dr. Borms,
kan men zich eveneens indenken.
Ook dat diende gezegd bij het verdwijnen van een machtswellusteling die ééil
van Vlaanderens gevaarlijkste vijanden '»
geweest.

nazijn
BURGEMEESTERSOORLOG
Niet alleen de vlaamse burgemeesters «houden Brussel
vast », nu krijgen de waalse er
ook smaak in. De burgemeesters van het gewest Verviers
hebben derhalve in een motie
hun morele steun toegezegd
aan het plan van de brusselse
burgemeesterskonferentie, om
een agglomeratieraad te Brussel op te richten, die c m . de
taaipariteit in het brussels gebied verwerpt. Ook de luikse
burgemeesters zouden deze
motie bijtreden. Voor het overige zijn er volgens sommigen
in ons land geen federalizerende verschijnselen.
Maar
straks staan de burgemeesters
van dit land in twee lijnrechttegengestelde kampen. Met dit
verschil dat de waalse hand- en
spandiensten verlenen aan de
brusselse. Waaruit we moeten
besluiten dat ook de walen, federaHst of niet, Brussel alleen
als hun hoofdstad en deze van
de Brusselaars beschouwen,
maar niet als een hoofdstad
« voor de rest van het land, bewoond door les boches du
nord »...

kwam de koudbandwalsgroep
op gang, die enkele maanden
later drie ploegen te werk stelde. De 1ste oven is 80 m. hoog
met een omvang van 30.000
ton. Vermoedelijk in 1968
komt een t*i?eede oven in werking. In december van 1966
startte de 1ste warmwalserij,
die vandaag de koudwalserij
van de dikke plaat voorziet.
...MODERN BEDRIJF

De hoogoven van Sidmar is
volgens de modernste metodes
ontworpen. De gezamenlijke
dagproduktie van de 2 voorziene ovens zou 3000 ton ruwijzer
bedragen. Ze zouden samen
5000 ton erts, 2000 ton cokes,
500 ton kalksteen en 10.000 ton
lucht vei bruiken en ook 8 miljoen kubiek meter gas per dag
voortbrengen, dat na zuivering
als brandstof in de verschillende ovens en de ketels van de
elektrische centrale van EBES
zou gebruikt worden. Sidmar
zou uiteindelijk 2 konvertoren
van elk 200 ton bezitten. De totale investering van Sidmar,
interesten, tolrechten en taksen inbegrepen, komt op 17
miljard fr. neer.
Van de 2500 werknemers
zijn er 700 bedienden. Op de
huidige
personeelsbezetting
HISTORISCHE DAG...
zijn er 95 % oostvlamingen.
Dinsdag werd in het Maritie- Het luxemburgs staalbedrijf
me Staalbedrijf alias Sidmar Arbed is in belangrijke mate
langsheen de gentse kanaalzo- geïnteresseerd in deze eerste
ne de eerste hoogoven in wer- onderneming van de zwaarinking gesteld. Het bedrijf werd dustrie in Vlaanderen. Het zal
op 10 juli 1962 te Gent als N.V. van de verdere financiële moopgericht en had toen reeds in gelijkheden en de algemene inWallonië nijdige reakties opge- dustrializatiepolitiek afhangen
roepen, waarbij vooral wijlen of Sidmar werkelijk tot de
André Renard zich onder- eerste zware industrie-eenheid
scheidde. Het staalbedrijf stelt in Vlaanderen zal uitgroeien.
vandaag 2.500 man te werk en
zou normaal een tewerkstelling
van 6.000 man moeten mogelijk maken eens dat het op MENSWAARDIG
volle toeren draait, wat even- PENSIOEN
wel nog problematisch is. Deze nu brandende hoogoven VOOR ZELFSTANDIGEN
is de eerste van die aard en
De zelfstandigen, die geloofd
van deze omvang in Vlaande- hadden in de PVV-beloften inren. Bij de bouw van dit 3 op zake sociale gelijkstelling, zijn
2 km. oppervlakte beslaande er al geruime tijd aan voor
bedrijf waren 3.500 bouwarbei- hun moeite. Onder voorwendders betrokken. Einde 1965 sel van begrotingsmoeilijkhe-

den hebben de blauwe belovers
voor de zoveelste keer hun beloften ingeslikt en blijven de
zelfstandigen in de kou staan.
Ook de zogenaamde werkgroep
AUard heeft zopas haar onmacht moeten bekennen. De
werkgroep, genaamd naar de
h. Allard, voorzitter van de
Hoge Raad voor de Middenstand, heeft inderdaad haar
werkzaamheden moeten beëindigen met wat een gespecializeerd blad «een monumentaal proces-verbaal van ingebreke blijven » noemt.
De Volksunie heeft tans via
de senaat een wetsvoorstel ingediend tot aanpassing van het
pensioen van de zelfstandigen
op een behoorlijk peil : gezinspensioen van 26.700 fr naar
32.000 fr en alleenstaanden van
17.800 fr naar 24.000 fr. Deze
cijfers zijn de bedragen uit het
PVV-programma van 1958. Nu
eens zien Vvat de gepatenteerde
« verdedigers van de middenstand » gaan doen als dit voorstel ter sprake komt. In ons
volgend nummer komen we
uitvoeriger terug op dit V.U.ontwerp.
INTIMIDATIEPRAKTIJKEN
Sommige deelnemers aan
ons 1 meifeest te Turnhout
ontvingen 's anderendaags het
bezoek van BOB-leden, die met
de klassieke intimidatiepraktijken uitpakten. Sinds wanneer
is deelnemen aan een feest van
de arbeid een verdachte aktiviteit ? Sinds wanneer is het
aan leden van een gerechtelijke
dienst
toegelaten,
mensen
schrik aan te jagen door het
stellen van allerlei, in de grond
onnozele vragen en het laten
doorschemeren van belachelijke bedreigingen (zoals : indien
ge verder aan dergelijke optochten en feesten deelneemt,
zult ge later geen plaats aan de
staat kunnen krijgen - sic!) ?
Hebben deze mislukte C.I.A.na-apers werkelijk niets anders
te doen dan zich bezig te houden met dergelijke onzin ? Het
ware wenselijk dat minister
Wigny nog maar eens ondervraagd worde over de kinderachtige praktijken van een opsporingsdienst, die zich beter
wat meer zou toeleggen op de
werkelijke staatsgevaarlijke individuen en het opsporen van
veel te talrijk onbekend blijvende misdadigers van gemeen
recht 1

N NEDERLAND
(jeeveedee) Op een foto, die kortgeleden in Amsterdam werd
gemaakt en die in tal van nedeilandse kranten werd afgedrukt,
zijn niet minder dan elf politiemannen te zien en verder hier en
daar een burger. De plaat geeft, zonder dat er een onderschrift
bi] nodig is, duidelijk de sfeer aan in de hoofdstad, « die lastige
stad ï zoals burgemeester Van Hall het een paar jaar geleden
tijdens een bezoek van koningin Juliana uitdrukte. De Amsierdammeis zijn er inderdaad gewend aan geraakt dat de < sterke
man > in het stadsbeeld overheeist, allhans in zekere delen .van
het centrum. Bleef het nu maar bij wat dieigend veitoon, dan
zou men dai niet zo,, erg vinden. Het gebewt echter herhaaldelijk dat die politiemacht slaags raakt met de jonge burgerij, dikwijls om futiliteiten, meestal omdat er met de begiippen oide
en discipline zo mililairement wordt omgesprongen dat de amsterdamse jeugd wel geïrriteerd moet raken. Van hel een komt
het ander en een veldslag in het hartje van de stad, vlak voor
het koninklijk paleis op de Dam, begint een regelmalig voorkomend verschijnsel te worden.
Kernen we de oogst van deze week maandag : 28 man opgeleid na een meedogenloze charge van beieden en gemotonzeeids
agenten tegen een menigte jongeren die alleen maar benieuwd was
of het een 1 mei-betoger zou lukken een lode vlag op het oorlogsmonument te plaatsen. Te noteren dal deze demonstrant geen
kommunist was, maar geiuoon een jongeie die op zijn manier
protesteerde tegen de verschuiving van de jaarlijkse koninginneverjaardag-viering (30 april) paar 1 mei, de feestdag van de Arbeid. Die verschuiving had in Nederland, waar men met herdenkingsdagen zeer formalistisch is,-heel wat reakties opgeroepen en
het was te verwachten dat in Amsterdam het onbehagen sterk
tot uiting zou komen. De politie echter mankeert het aan ook
maar het minste psichologisch inzicht en zodra op een plek in
de stad meer mensen bijeen zijn dan rwimaal, raakt ze de kluis
kwijt. In plaats van op gepaste wijze maatregelen te nemen, beginnen tientallen agenten op de massa in Ie slaan, er wordt getrapt en gestompt en er ontwikkelt zich een veldslag in regel. En
dat allemaal omdat de politie het gevoel heeft dat ze geprovokeerd wordt, hetgeen lang niet altijd het geval is, zoals we persoonlijk al verschillende keren konden vaststellen.
Werkelijk kwaadwillende elementen vindt men bepaald nauwelijks tussen de jongeren. Maar door het koncentreren van een
overdreven sterke politiemacht in sommige stadsdelen, een politiemacht die bovendien laat blijken dat ze ongeduldig op het
moment wacht om met grof geweld in te grijpen, wordt een sfeer
gekweekt die op de duur niet meer te verdragen is. De objekliviteit raakt helemaal in het gedrang en het is dan ook niet te verwonderen dat ook ouderen vooi radio en in de pers krachtig
protesteren tegen de wijze waarop men het gezag in een metropool als Amsterdam meent te moeten handhaven. Dal het leven
in een hoofdstad heel anders is dan in een dorp op de Veluwe
of op een Zeeuws eiland, schijnen de gezagsdragers en -handhavers nog maar steeds niet in te zien.
De afgelopen weken in K/ederland ueiden intussen ook gekenmerkt door het wachten op de geboorte van een nakomeling
in het gezin van de kroonprinses en daarna door de feesten na
de (zware) bevalling. Bij die feesten is het nauwelijks tot ongeregeldheden gekomen : het was duidelijk dal de jeugd een blijde
gebeurtenis niet wilde aangrijpen voor proteslakties en dergelijke. Dat wil overigens niet zeggen dat de diskussies over de
erfelijke monarchie niet voortduren. Meer en meer komt men
tot het besef dat de overdracht van macht en bezit, op grond van
erfelijkheid niet zo vanzelfsprekend is als het eeuwenlang werd
gezien. Hoewel juist het Oranje-huis uitblinkt in hel onderhouden van moderne kontakten met de bevolking en men bepaald
niet kan zeggen dat koningin, prinsessen en prinsen zich hooghartig van de mensen afwenden, voelt men het anachronisme
van de monarchie in brede kring duidelijk aan. De tijd zal moeten leien hoe lang een dergelijk instituut nog stand houdt. Maar
dat is een zaak, die niet alleen voor Nederland geldt. In elk geval is, ondanks de gekoesterde bezwaren, opheffing van de monarchie niet iets voor vandaag of morgen.
Over de dinamiek in de nederlandse ekonomie {ondanks bedrijfssluitingen en werkloosheid in de tekstiel) moeten we het
ook nog even hebben. En dit naar aanleiding van een belangrijke rede die in Rotterdam werd gehouden door de direkteur
van Shell Nederland, mr Vos Nunes. Deze zei dat de voortdurende schaalvergrotingen die in de buurt van Rotterdam Ie zien
zijn, in geheel West-Europa niet worden geëvenaard. * Wij moeten naar Japan of naar Amerika kijken om iets vergelijkbaais Le
vinden *, aldus de spreker. Hij kantte zich tegen degenen die
liefst een eind gemaakt willen zien,aan de amerikaanse penetralie
van het nederlandse bedrijfsleven. Die penetralie zou hoogstens
een kleine drie percent bedragen van de totale investeringen in
de landen van Wesl-Europa, alhoewel zij gekoncentreerd is in
bepaalde sektoren van de ekonomie. Mr Vos Nunes zei dat men
niet mocht vergeten dat door amerikaanse deelneming ook de
gelegenheid bestaat om van nieuwe technieken en nieuwe ervaring te profiteren. Waarbij hij de tevens toenemende amerikaanse konkurrentie niet over het hoofd wilde zien.

Zo ging

het

er verleden

week

woensdag,

'tijdens

de betoging

der vlaamse

studenten,

aan

toe.

Deze lede is in nederlandse industriële kringen fel besproken. In een tijd waarin de betalingsbalans de uiterste zorg vraagt
van bedrijfsleven en' regering, is men niet zo happig op konkurrentie door de Amerikanen. Maar vanwege de werkgelegenheid
wil men die bedrijven toch niet afsloten. Een moeilijk dilemma
in een tand dat zo uitermate konjunktuurgevoelig is.

P^nazijn
VLAAMSE SOCIALISTEN
NAAR ECHTERNACH

voorstel Coppieters betreffen^
de de « ont-adeling » van de diplomatie. Hijzelf is een demok r a a t en h a d het vaak aan de
stok m e t burggraaf Davignon
en onze Navo-man 'de Staercke,
doch n u zit hij in de nesten
vermits een aanval op de adel
in feite een aanval betekent o p
de handlangers van zijn vriend
Spaak.

De Vlaamse socialisten zijn
b l i j k b a a r verdootd door de slag
die hen door de brusselse
franstalige partijgenoten (ond e r passief verzet van de brusselse Vlamingen in de B.S.P.)
o n d e r de gordel werd toegebracht.
Een stem.ming over het wetsDe ontslagnemende arronvoorstel Coppieters zou daardissementsvoorzitter
Gelders
o m het gevaar meebrengen, de
m o g e dan al vanuit vlaamse
kloof nog te verbreden tussen
BSP-afdelingen
gelukwensen
progressisten en spaakisten in
h e b b e n ontvangen, de reaktie
de p a r t i j . D a a r o m wil Van
d e r vlaamse socialisten blijkt
Acker m e t m a n en m a c h t d e
zich tot deze gelukwensteleh e e r Coppieter.s ertoe b r e n g e n
g r a i n m e n te beperken.
zijn wetsvoorstel in te t r e k k e n
Opnieuw is een operatie ver- o n d e r vooi-wendsel dat het ontraging begonnen, vermits de grondwetteljk zou zijn.
vlaamse socialisten besloten
h e b b e n h u n kongres van mei
t o t oktober te verdagen. Offi- NIET W I J K E N
cieel heet het dat de ekonomiAlsof een wet, die er toe zou
sche kommissie niet klaar kan
k o m e n m e t h a a r verslag. Het strekken het beginsel « alle Belis de zoveelste uitvlucht : de gen zijn gelijk voor de wet »
ministrabele vlaamse socialis- ook in de voorbehouden zone
t e n hebben nog steeds de hoop van de diplomatie toepasselijk
niet opgegeven, in een betrek- te m a k e n , in tegenstelling kon
kelijk k o r t e termijn opnieuw zijn m e t artikel 1 vari de
a a n de schotel te zitten. Daar- Grondwet ! Men moet zich afvoor hebben ze de n a a r buiten vragen wat het woord socialisu i t éénblijvende BSP nodig en m e nog betekent in België m e t
d a a r o m zijn de Van Ackers, dergelijke lui aan kop.
Spinoy's en Van Eynde's ook
Misschien w o r d t de m a n van
bereid de grootste affronten te het « Lakens-teekopje », na van
slikken.
• L u b b e en Vandemeulebroek,
ook nog eens b a r o n .
Coppieters echter houdt zijn
VAN UITSTEL
voorstel staande, zodat de « in
KOMT AFSTEL
overwegingneming» niet k a n
Door voortdurend de moei- o n t w e k e n worden.
h j k h e d e n uit de weg te gaan
h o p e n de vlaamse socialisten
tijd te winnen. Nu al j a r e n
lang ! Oktober is de vervalm a a n d der volmachten. Tegen
die tijd kan de regering VDB
struikelen. En dan moeten de
vlaamse BSP-leiders klaar zijn
o m dadelijk voor de aflossing
t e zorgen. Daarom is een
Vlaams BSP-kongres nu inopp o r t u u n . En zal het dat in okt o b e r ook zijn,
w a n n e e r de
d o o r de BSP verhoopte politiek e krijzis zich zou voordoen,
m e t de kans op intrede in de
regering of vervroegde verkiezingen.
Toch zullen de vlaamse socialisten h u n fatum niet ontlop e n . H u n kortzichtig elektoralisme zal hen eens zeer d u u r
t e staan komen.

ZENUWACHTIGE SPINOY
Sinds Spinoy geen vice-eerstem i n i s t e r m e e r is, is zijn hum e u r er niet op verbeterd. Zijn
partijgenoten beweren de m a n
nog nooit te h e b b e n weten lachen !
Onlangs m a a k t e Spinoy, met
een p a a r a n d e r e personen, een
reis n a a r het Oosten om er de
werking van de plaatselijke gem e e n t e b e s t u r e n te b e s t u d e r e n .
Daar ook de stad Mechelen
tussenbeide k w a m in de onkosten van de gemeentesekretaris,
vroegen
de V.U. - gemeenteraadsleden langs de neus weg
wat de « reizigers.» in het Oosten geleerd h a d d e n inzake het
b e s t u u r van gemeenten.

DIPLOMATIE EN ADEL

AFRAMMELEN

Kamervoorzitter Van Acker
lijkt erg verveeld met het wets-

Geweldige woede van burgem e e s t e r Spinoy die de V.U.-ge-

Vanaf 1 mei kan men het hellend vlak van Ronquières
gaan bezichtigen
Dit miljardenprojekt
op een kanaal met een zeer beperkt scheepsverkeer
nomisch verantwoorde,
dan toch een toeristische
« funktie » krijgen. En
de plezterbootjes
heeft het bijkomende
« voordeel»,
de statistiek
van het
het kanaal gunstig te
beïnvloeden...
m e e n t e r a a d s l e d e n R e n a r d en
Van de Werf dreigde buiten te
zetten. In d e diskussie die
volgde dreigden de a n d e r e socialisten zelfs de V.U.-gemeenteraadsleden aan hoek of k a n t
te laten afranselen !
E n zeggen dat de Volksgazetkoi-respondent van Mechelen
dergelijke m e t o d e s van afranselen m a a r al te graag als VUm e t o d e s betitelt.
Maar wat gedaan met de exvice-eerste-minister ? Zenuwbed a r e n d e pillen ? Een ervaren
politicus moet zich toch kunn e n beheersen.

FRANSKILJONS
AMBASADEUR TE
DEN HAAG
Uitgerekend n a a r N e d e r l a n d
s t u u r d e H a r m e i als opvolger
van b a r o n vander S t r a e t e n
Waillet een kampioen v.h. bilinguisme. Dat moet m e n toch
besluiten uit de verklaring van
de nieuwe a m b a s s a d e u r dr. W.
van Cauwenberg, tijdens een
diner voor de haagse afdeling
van het Benelux-komitee. Hij
s p r a k nl. uitdrukkelijk de hoop
uit dat de Beneluxintegratie
o p tweetalige leest zou geschoeid w o r d e n en niet op een
eenzijdige toenadering van Nederland en Vlaams-België. De

TAAL EN KINDERZORG
Het is duidelijk dat de tans van kracht
zijnde taalwetgeving in haar toepassingsvelden nog leemten vertoont. Meer in het
bijzonder dient de taahvetgeving die het
kleuter- en lager onderwijs beheenst aangevuld te worden door een andere taalwetge\in'' inzake de inrichtingen voor
kinderoppas.
Vele ouders kunnen er niet te buiten,
hun kleintjes en peuters toe te \ertrou•wen aan gespecializeerde inrichtingen
voor kinderoppas. Het is duidelijk dat de
gebruikstaal in zulke inrichtingen om
dwingende pedagogische redenen moet
overeenstemmen met de taal waarin later
het onderwijs wettelijk zal worden verstrekt.
De V.U.-kanierfiaktie heeft zopas een
•wetsvoorstel Coppieters ingediend, waar-

aan volgende beginselen ten grondslag
liggen :
1. alle inrichtingen voor kin(leroi)pas
moeten eentalig zijn, ook in het hoofdstedelijk gebied ;
2. in het nederlandstalig landsgedeelte
moeten alle inrichtingen, zo naar buiten
als naar binnen, eentalig nederlands zijn.
Dit geldt ook voor de gemeenten met faciliteiten (rand- en taalgrensgemeenten)
die tot het nederlands taalgebied behoren.
Dezelfde regel geldt mutatis mutandis
voor het franse en het duitse taalgebied.
3. het personeel van inrichtingen voor
kinderoppas, alsmede alle personen die er
een toe/ichtsfunklie vervullen, moeten
een grondige kennis hebben vnn de voertaal.
4. voor Hoofdstad-iiru.s->cl woidt bet

t a a l b a r r i è r e speelt volgens deze
diplomatieke wijsneus geen rol
voor n a u w e r e k o n t a k t e n m e t
Wallonië en Luxemburg.
Inleidend had hij al gezegd
dat hij de tradities van zijn
voorganger niet zou voortzetten, doch op zijn eigen m a n i e r
zijn funktie op zou vatten. Die
eigen m a n i e r is dan de hollandse b e k r o m p e n h e i d tegenover
Vlaanderen in de h a n d w e r k e n
en in N e d e r l a n d het valse
beeld van een franstalig en unitair België verstevigen. De
hh. Kuypers en gezellen mogen
dan m a a r pleiten voor een perm a n e n t orgaan voor nederlands-vlaamse kulturele integratie. Van C a u w e n b e r g zal
d a a r wel een stokje voor steken ! De benoeming van deze
diplomaat bewijst dat België
doelbewust een vlaams-nederlandse integratie s a b o t e e r t en
k o m t n e e r op een provokatie !

KRAS
De w e r k e n aan het zeekanaal
n a a r Gent te Terneuzen zijn
tans zover gevorderd dat de
zeesluis a l d a a r voor schepen
van 50.000 ton toegankelijk
zal zijn. Mits een kleine aanpassing en o n d e r benuttiging
van alle mogelijkheden zou de
sluis ook voor 100.000-tonners
toegankelijk zijn. N o c h t a n s is
skepsis geboden o m d a t m e n

taalstelsel van de inrichting, waar het
kind moet ingeschre\en worden, op volgende gronden bepaald :
a) voor de autochtone bevolking geldt
als taal der instelling : de taal waarin Jiet
gezinshoofd zijn studies heeft gedaan ;
b) voor de inwijkelingen geldt de taal
van het gebied van herkomst ;
c) voor de gezinshoofden die in vlaanTse
gemeenten verblijven is de taal der instelling steeds het Nederlands.
Op a) en b) kunnen afwijkingen worden toegestaan, maar dan berust de bewijslast op het gezinshoofd die een uitzondering inroept.
5. Het komt als onontbeerlijk voor dat
het taalgebruik in de inrichtingen voor
kinderojipas wordt onderworpen aa het
toezicht van een speciale taalinspektie.
6. Het ingediend wetsvoorstel stelt dat
inbreuken op deze taalwetgeving op
strenge wijze, ook strafrechterlijke, moeten beteugeld worden.
7. ledere openbare dienst die in een van
de gemeenten van
Hoofdstad-Brussel

met een
plezierbootie
zal. zo al niet een ekohet voorbijvaren
van
scheepvaartverkeer
op

moet vaststellen dat een werk
van ettelijke miljoenen nog
niet in gebruik is en reeds
niet m e e r b e a n t w o o r d t aan de
huidige
behoeften
van
de
scheepvaart. De vraag stelt
zich d u s t e r e c h t of s o m m i g e
h a v e n a u t o r i t e i t e n en ministeriële diensten wel op de hoogte
zijn van de relatief snelle evolutie in scheepvaart en havenb o u w . Maar ja, van m a n n e n
die Brussel als een zeehaven
beschouwen m a g m e n dat wel
niet
verwachten !
Intussen
kan m e n dergelijke politiek
misdadige verspilling noemen.

WAAR KOMT DAT 7
De firma M e m o r e x Precision
zal binnen k o r t m e e r dan 100
miljoen fr. investeren in een
fabriek van 7.500 m 2 die in het
begin 200 doch later 1000 personen zal te w e r k stellen. De
p r o d u k t i e betreft ordinatoren
en magnetische b a n d e n . De inplantingskeuze is voor binnen
zeer kort. Volgende gemeenten
k o m e n in a a n m e r k i n g : GhlinB a u d o u r , Zolder, H e r s t a l en
een s t a d in n e d e r l a n d s Limburg. We zijn eens benieuwd
of ons L i m b u r g w e e r over het
hoofd zal gezien w o r d e n . Amoco-Geel zou i m m e r s een uitstekend voorwendsel k u n n e n worden o m Limburg in zijn zgn.
rekonversie te laten stikken.

franstalige inrichtingen voor kinderoppas
beheert, moef ertoe verplicht worden in
dezelfde gemeente minstens één nederlandstalige inrichting op te richten.
,De vice goeverneur van Brabant is met
het toezicht op deze verplichting belast
en kan zich gebeurlijk in de plaats stellen van de in gebreke blijvende overheid.
8. Zolang het evenwicht tussen franstalige en nederlandstalige inrichtingen
voor kinderoppas te Brussel niet is bereikt, weegt op het Rijk de verplichting
jaarlijks twee inrichtingen op te richten.
In het op 21 april jl. ingediend wetsvoorstel worden deze beginselen in 17 artikels uitgewerkt. Door het indieneh van
dit wetsvoorstel heeft de Volksunie opnieuw een \an de leemten in de huidige
taalwetgeving met een pozitief voorstel
gevuld. Eens te meer is het tans aan de
vlaamse mandatarissen uit de kleurpartijen om zich over dit voorstel (dat, zo
zullen ze niet durven ontkennen een
winstpunt is) uit te spreken.
M. COPPIETEIIS.
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1 MEI-MERINGEN
MËIREGEN
Goed weer op 1 mei is jarenlang een dergelijk vaste traditie
gcuMst dat de rode broeders steevast beweerden « ons Heer is een
socialist ».
Ons Heer heeft zich dit jaar
d.nn maar weer eens boven de
p.-rtijen gesteld en gezoigd voor
een flinke dozis lagclands vocht
van de Nooidzee tot (spijtig genoeg) de heide. Zondag was het
nog stialend Middellandse Zeev^eer; maandag was alles even
giauw en dropen de denncbossen
al 's morgens vroeg van een regen
die maar van geen ophouden wis£.
Voor onze 1 mei-betoging te
Turnhout dreigde dat een ramp fe
V,orden : de wijze waarop deze belo<Ting in het kader van een toeristische uitstap is gevat, maakt
goed weer bijna noodzakelijk.
Met grote vreze zaten we dan
oük te Turnhout in de vioege namiddag te wachten op de eerste
belichten vanuit de rally-vertrekpunten, terwijl we de kempische
hemel afspeurden naar iedere mogelijkheid op een vierkante centimeter blauw.
Al reed er dan af en toe een
auto niet leeuwenvlag de hoofdstad der antwerpse Kempen binnen, we ble\en ons voorbereiden
op het ergste. Ook nog, toen de berichten uit de rally-vertrekpunten
relatief gunstig waren : om 14 uur
al een veeitigtal vertrekkers te Nijlen, evenveel te Beringen en een
deitigtal te St. Job.

KERKHOF
Inmiddels werd er te Turnhout
zelf nog had gewerkt om alles in
orde te krijgen om straks de rallydeelnemers en betogers te ontvangen. Dat politiek letterlijk tot alles leidt, IS daarbij eens te meer
gebleken.
Het podium voor de meeting
stond opgesteld naast de kerk op
de Giote Markt. Op diezelfde
plaats moet eens, een flink paar
eeuwen geleden, een kerkhof geweest zijn; daarna kwam er een
school. Die school op haar beurt
is geruime tijd geleden verdwenen.
Toen onze turnhoutse werkploeg enkele gaten aan het graven
was om de vlaggemasten achter
en naast het podium te plaatsen,
dook er tussen het opgegraven
zand op een bepaald openblik een
flink stuk schedel van een sinds
honderden jaren overleden Kempenaar mee op De mensen van de
stadsdiensten maakten ei geen
diukte rond : dat gebeurde, zo
zegden zij, telkens wanneer een
schop 30 cm in de grond van de
Markt gestoken wordt.
Tijdens die bezigheden trok
in de late vooimiddag de socialistische 1 mei-stoet — circa 250
man — voorbij het reeds met een
leeuwcn\lag versierde podium :
nieuwsgierige méér dan vijandige
blikken in de richting van de
V olksunie-werkeis.

ORGANIZATIE
Wie in een betoging opstapt
en nadien de korte meeting bijwoont, geeft er zich doorgaans
geen rekenschap van hoeveel voorbereidend werk er om de hoek is
komen kijken om die paar puntjes partijaktiviteit mogelijk te ma-

ken. Waar haal je op korte termijn een aantal vlaggemasten, een
kleine honderd vlaggestokken, een
traktor met aanhangwagen, de
mensen om gaatjes te knippen in
en touwtjes te halen door de deelnemingskerttekens, een podium,
20 mensen om kaarten te verkopen, een aantal jongens die letters kunnen tekenen en schilderen, de plakploegen enzoverder.
Deze en zoveel andere dingen
werden gezocht én gevonden door
de Volksunie aiT. Turnhout en
vobral dan'dooi de afdeling Turnhout onder haar zeer aktieve voorzitter, de heer Van Houtven, die
een pi acht van een organizator is
gebleken.
Wanneer deze tweede 1 mei-betoging organizatorisch in orde is
gekomen, was dat vooral het werk
van de ploeg onder leiding van
Van Houtven. Waarvoor de dank
van heel de partij.

GOEDE OPKOMST
Ondanks de regen bleken ze er
toch te zijn : de honderden uit de
omgeving en de aanpalende arrondissementen, de tientallen van
verder uit het vlaamse land. Hoe
dichter we het vertrekuur van de
betoging naderden, hoe meer autos
en autobussen reden er van alle
kanten Turnhout binnen.
En toen de stoef opgesteld
stond, bleek het weer wél een
spelbreker geweest te zijn, maar
overtrof de opkomst toch in zeer
ruime mate dat wat we — met
een sombere blik naar de regenwolken — de hele dag hadden
verwacht. Uiteindelijk werd het
een betoging van een 1.800 mensen en in een kleine stad zoals
Turnhout is dat heel wat : toen de
kop van de stoet al bijna aan het
eindpunt op de Grote Markt aangekomen was, waren de laatste
deelnemers pas op de startplaats
vertrokken.
Er zat kleur in de stoet die geopend werd door de turnhoutse
vlag, de vlaggen der vlaamse provincies en de Europavlag : kleur
van de tientallen leeuwe- en afdelingsvlaggen, kleur van brem op
de landbouwtraktor die meereed,
kleur van de spandoeken en kleur
tenslotte van de voorjaarskleedjes
die de meisjes — ondanks het
barre weer — toch maar hadden
aangetrokken.
De antwerpse Volksunie-Harmonie en een gentse jeugdkapel zoigden voor een muzikaal marsjritme dat de deelnemers overigens
behoedde voor verkleuming op deze wintel se lentetocht.

SPANDOEKEN
Praktisch de voltallige Kameren Senaatsfraktie van de Volksunie
was aanwezig in de grote groep
mandatarissen die de betoging
opende, en waarin ook tal van
provincie- en gemeenteraadsleden
mee opstapten.
De spandoeken
behandelden
uiteraard praktisch alle sociale tema's. Zo lazen we : « Welvaart
door federalisme >, < Vlaamse
sirijd sociale strijd », « Geen geknoei met de index », « Voor iedereen sociale rechtvaardigheid »,
« Nooit meer Zwartberg > (dit
spandoek werd gedragen door
mijnwerkers in arbeidsunifon»
en werd langs heel de omloop toe-

gejuicht), « Geen Vlaamse bedrijven naar Wallonië », « Nog vele
Amoco's nodig », « Nederlands
ecist te Mol >, « Sociale gelijkheid
voor allen 3>, « Grond voor de
boer >, « Ook arbeiderskinderen
naar de Univeisiteit », « Geen
kiassestrijd maar solidariteit »,
< Nieuw werk in eigen stieek ».
Natuurlijk kwamen ook de aktuele
politieke problemen zoals Leuven
tn de specifieke kempische slreekpioblenieii herhaaldelijk aan bod.

JO BELMANS
Toen de stoet op de Grote
Markt aangekomen was, hield het
— zoals dat heet in de volksmond
— « o p met stilletjes te regenen >.
Het « zeverde > niet meer uit de
laaghangende wolken, maar het
drensde volop en het organizatiekomitee kreeg even de handen vol
om te zorgen voor een ingekorte
plechtigheid.
Mr Jo Belmans, arrondissementele voorzitter Volksunie Turnhout, heette de aanwezigen welkom en dankte hen voor de aktieve steun aan het kempisch eisenprogramma.
Mevrouw Yserbyt — echtgenote
van ons gents gemeenteraadslid ir.
Guido de Roo — droeg op voorname en prachtige wijze een
gepast modern mei-gedicht voor,
waarna een afgevaardigde uit iedere vlaamse provincie een produkt van de arbeid in zijn streek
als simbolische solidariteitsgift op
het podium kwam neerleggen.
Een oostendse visser bracht visserstuig, een oost vlaamse industriearbeider schietspoelen, 'n brabantse boer produkten van de landen tuinbouw, een antwerpse thuiswerker een diamantschijf en een
limburgse mijnwerker een mijnlamp. Terwijl deze af\ aardigingen
op het podium kwamen, werd telkens de vlag van hun provincie
gehesen.

MR ANTONISSEN
In een — wegens de regen —
ingekorte, maar kernachtige rede-

voering belichtte mr F .^ntonissen de specifieke kempische streekproblemen. Hij wees er op dat de
Kempen in lengte van jaren vooral dienden als réservoir voor arbeidskrachten. Hij eiste een
prioriteitsprogramma
voor, de
Kempen, die al te lang een achtergebleven gebied is geweest en
waar dringend een aantal infraslrukturele weiken en vooral bedrijfsvestigingen moeten gebeuren. Meer dan 20.000 arbeiders
pendelen buiten het arrondissement; de bevolkingsaangioei'is —
met Limburg — de hoogste van
het land en bediaagt 24 per 1.000.
In funktie van deze gegevens
eiste mr. Antonissen een aangepast streekbeleid. Hij besloot met
te zeggen dat de regionale ekonomische politiek niet langer mag
dienen om de waalse politieke onrust te bedaren, maar dat ze moet
gevoerd worden daar waar ze ook
werkelijk nodig is, zo o.m. in de
Kempen.

MAURITS COPPIETERS

vlaams-nationale bevrijders wier
ladikale trouw
allesomvattend
v*as : sociaal, ekonomisch, kultureel en politiek. Er is immers geen
sociale ontvoogding mogelijk zonder politiek medezeggenschap.
Dis. Coppieters kwam op voor
d'- belangen van de Kempen en
eindigde met een scherpe aan«
klacht tegen de B.S.P. die jarenlang de achterstelling van Vlaanderen heeft goedgepraat. Hij
spaarde evenmin de C.V.P.-P.V.V.i
regering die zowel op sociaal als
op politiek gebied aan een afbiaakpolitiek doet die vooral voor
Vlaanderen nadelig is.

AVONDFEEST
's Avonds had in de feestzaal
< Lindenhof > een avondfeest met
de prijsuitreiking van de rallydeelnemers plaats. In twee zalen
weid, op de tonen van twee orkesten, tot in de late uurtjes gei
danst en pret gemaakt.
De deelnemers aan de rally
schenen het er over het algemeen
over eens te zijn dat de opdrachten aan de lastige kant waren. Het
feit dat er zeer veel prijzen waren, stelde uiteindelijk iedereen
tevreden.
Stippen we aan dat de prijs
voor de rally-deelnemer die van
het verst kwam naar een Oostendenaar ging.
Mr. F. Antonissen raakte eventjes in een vervelend parket toen
meegedeeld werd dat hij een
hoofdprijs (een der drie filmkaniera's) gewonnen had. Ons kempisch bestuurslid had aan de rally deelgenomen « om de hoop te
vergroten >. Bij het opmaken van
de uitslag vergat de rally-kommissie rekening te houden met dij
inzicht en de wens van mr Antonissen om in ieder geval buiten
wedstrijd geklasseerd te worden.
Onder luid applaus vielen de zaken onmiddellijk terug in hun
plooi toen het slachtoffer van deze vergissing de filmkamera voor
een volgende
rally
ter be-"
schikking stelde.

Nadat mevr. Yserbyt nog een
gedicht had voorgedragen en de
jonge turnhoutse protestzanger
Jos Geerts een (naar de tekst nu
eens helemaal vlaams-nationaal
protest-) lied had gezongen, hield
Maurits Coppieters de feestrede,
die eigenlijk een strijdrede was.
Herhaaldelijk door toejuichingen onderbroken verklaarde onze
waaslandse volksvertegenwoordiger o.m. dat de Volksunie streeft
naar bevrijding en vrijheid door
medezeggingschap en zelfbeschikking, zowel nationaal als ekonomisch gezien. Welvaart en vrede
kunnen slechts verwezenlijkt worIn een volgend nummer van
den op nationaal vlak door een
billijk ekonomisch
streekbeleid ons blad hopen we de hele lijst
van winnaars en prijzen mee te
met menselijke prioriteit, op internationaal vlak door een onbelem- delen. Inmiddels zal de organizai
merde inbreng van de menselijke tiekommissie — gewoontegetrouw
en stoffelijke krachten. Een vlaams — reeds dezer dagen uitkijken
1 mei-feest mag niet voorbijgaan naar de plaats waar de Volksunie
aan de plicht van dank aan de so- volgend jaar (onder een stralenciale bevrijders — de socialisten de zon dan!) 1 mei zal vieren.
zowel als de kristen-demokraten —' Want, zo heeft Turnhout bewemaar moet de nadruk leggen op zen : het sukses van de mei-betohet vlaams-nationaal aspekt, op ging noodzaakt het handhaven
de plicht van dank t.o.v. van de der traditie.

j . olaerts

zijn studenten
arbeiders ?
'« Studeren is arbeiden. Een student is een.intellektueie arbeider.
Hij heeft dus recht op het arbeidersstatuut ».
Het is een modeverschijnsel, deze tezis ais eigentijds en vooruitstrevend te bestempelen. Maar hebben de verdedigers ervan wei
grondig nagedacht ? Is deze opvatting niet van materialistische
inspiratie ?
Wij leven in een arbeidsbestel, zeggen de sociologen. Op een of
andere wijze wordt de mens in de produktie van goederen en diensten ingeschakeld. Men put inkomen en status uit de aard en de
kwaliteit van zijn arbeid. De Maatschappelijke Zekerheid is daarbij
de grote verzekeraar tegen alle mogelijke incidenties.
Onze maatschnppi) is lo mis
voiind gekonstiueeid dat men knn
stellen, als nieuwste suksesrijke
ketteise bepalmg, dat de mens een
arbeider is. Welvaart is het doel;
de produktie, de arbeid wordt ermee «reiden lificeeid.
In die optiek gaat men de stii
dent mterpieteien als een kapi
taaigoed in fabiikatie; als iemand
die 7ich voorbereidt o p een taak
in het arbeidsbestel Die daaiuit
status en gestalte puL
De aibeider aldus herleiden tot
een pioduktiefaktor, de student
tot een toekomstig arbeider, 's
naar ons oordeel een fundamentele mis\atling die haar oorsprong
vind' 111 een maatschappelijk nihilisme Het IS de ontkennins;, de
\erloodienin2: van de zendinsr van
d e mens en \ a n de maatschappij.
H e t IS hem en haai hei leiden tot
een producent van voedsel, kle
ding huis\esting en ander mate
neel komTort. Het middel is doel
g e u o i d e n En het doel der schep
ping het leven als groeien, als
nooit voltooide wotding als zen
ding van mens en mensheid, «re
loof, hoop en liefde \ e i d u i ) n e n in
het niet

^5

De taak der universiteit is niet
het \ o o i t b i e n g e n van intellektuele
machines, maar het vormen \ a n
mensen. De student is een univcr
sele mens in woidine.
Dat de studenten o p zoek zijn
naar een eigentijdse strul^tuur,
naar een status met inhoud, siert
hen. Maar stie\en naar de status
van aibeider kan hier alleiminst
voldoen.

BEROEPS OF ROEPING
PROSTITUTIE OF ELITE
De vonnende taak \ a n ons onderwijs is oveispoeld door ons meterialistisch bestel Het stre\en \ a n
sonunige progressieve studenten
naar een status van arbeider is
hiervan een uitwas Een jeugd die
gelooft in haar toekomst, die zich
vooibeieidt op haar aanstaande

De arbeider is een mens, maar
de mens is meer dan arbeider Wie
zegt student = arbeider \ e i m i n
deit de mens in hem, \ e i a i i n i zijn
inhoud wezenlijk. « Plus est en
vous ! ».
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verantwoordelijkheid, die ent zich
niet op een steivende boom. Die
acht het « worden » belangrijker
dan het (( weten ».
Die put kracht uit haar roeping
meer dan uit het beroep Die laat
zich niet reduceren tot een beleggingsobjekt in ons materialistisch
bestel.
Meer en meer doet dit welvaartsbestel — of het (crechts)) of ((Imks»
is — een beroep o p akaderaisch
geschoolden om de produktie te
plannen en te leiden Maar minder en minder verdraagt het dat
deze academici wegwijzers zouden
zijn \ o o r maatschappij en volk De
ge\estigde politieke, sociale en ekonomische machten romen de elite
af, zodat \ a n deze laatste niets anders overblijft dan een veizuild,
\eibuigeilijkt,
verpolitiekt
be
staan.

De grote klasse van ambtenaren,
het kaderpeisoneel zijn de meest
onvrijen in onze schijndemokratie,
waar men h u n zwijgen of h u n spreken koopt en betaalt, waar meiv
h u n wetenschap en k u i t u u r slechts
aanvaaidt binnen de belangengrenzen der gevestigde machten.
De massa van onze studentenarbeiders, deze status-zoekers, hebben zich reeds verzoend met deze
situatie voor zij de meet bereiken,
waar het beroep hen roept. Zij
hebben reeds opgehouden elite te
zijn, uitverkoien om naar waarheid, recht en liefde te streven,
voor ZIJ in de maatschappij zijn
gestapt.
Gaat u die toestand van intellektuele prostitutie langer dulden,
studenten ?
Gaat u aanvaarden dat u, om
uw status te bereiken, als het ware uit de maatschappij stapt, dat
n zich gevangen geeft in kerken en
scholen, in fabiieken en b a n k e n ?
Is alles maar praat : dialoog, openlieid. verdra.igzaamheid, pkualisme,
vrijheid?
Words, words,
vvoids' L u i d t de waarheid : money, money, money ?
Er is, vei domme, een ander sindikaat uit te bouwen dan dat van
een klasse.
H e t onderwerp is inderdaad
lang niet uitgeput. En bij wijze
van slotbeschouwing geven wij
hier het tweede besluit der sektie
k u l i u u r van het Volksunie kongres
ter ovcnvc'in» :
o

o

« De twee grote takken van ons
onderwijs moeten steeds meer en
meer bewust worden van hun verantwoordelijkheid ten opzichte
van de gemeenschap, door in programma en geest mensen te vormen ingesteld op een pluralistische gemeenschap en die zich'
verantwoordelijk voelen voor hun
volk als bouwstenen voor de europese en wereldgemeenschap ».

ONZE PARLEMENTSLEDEN STAAN HUN M A N !
taal, onze strijd en onze opvattingen gaat.

VLAAMSHATENDE
MAGISTRATUUR

Het antwerps kamerlid Mat- TEGENSTRIJDIGHEID
theyssens ondervroeg de mi- TEGENOVER
nister van justitie (en van de OUDSTRIJDERS
franse kuituur!) over een mKamerlid Mattheyssens stelt
cident dat zich volgens een
antwerps blad in het assisen- in een vraag aan vice-premier
hof van Brabant zou hebben De Clercq het zonderlinge feit
voorgedaan en waarbij een aan de kaak, dat hoewel de zgn.
voorzitter zich geringschattend vuurkaart geen geldelijk voorover het nederlands zou heb- deej b i j b r ^ g t voor oudstrijben uitgelaten. De minister ders van de eerste wereldoorantwoordt dat debatten in log en louter een eretitel is, het
rechtszaken noch stenogra- genot van de frontstreeprente
fisch worden opgenomen noch afhankelijk gemaakt wordt van
geregistreerd. Behalve hetgeen het bezit van de -vuurkaart. Bilde griffier optekent is het on- lijkheidshalve en om de geest
mogelijk juist te weten wat 'n en de letter van de wet van 1
magistraat precies verklaart. juni 1919 te eerbiedigen had de
Overigens verbiedt het begin- h. Mattheyssens bij art. 3 van
sel van de scheiding der mach- de wet van 7 juli 1964 een
ten ieder oordeel van de minis- amendement ingediend ertoe
ter over verklaringen van strekkend eventuele vergoedinrechters of raadsheren. In bei- gen aan vuurkruisers gescheide gevallen zou men zulks als den te houden van de wet op
een ergerlijke leemte kunnen de frontstreeprente. Dit amenaanvoelen des te meer daar tal dement werd zonder besprevan magistraten in ons land king afgewezen. Kamerlid Matvan de hun wettelijk toegesta- theyssens vraagt nu of oudne onafhankeUjkheid misbruik strijders die voldoen aan de
maken wanneer het tegen onze vereisten inzake vuurkaart de
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verhoogde rente niet kunnen
genieten zelfs wanneer ze de
kaart niet hebben aangevraagd; ten tweede of de minister het niet gepast oordeelt
de verworven rechten van houders van frontstrepen en van
him weduwen te herstellen en
de vergoedingen die men meende aan de vuurkruiser te moeten toekennen niet afhankelijk
te maken van het aantal frontstrepen doch wel van het verblijf in een strijdende eenheid.
Op die wijze zou de lijfrente
levenslang en onverminderd
zowel aan de weduwen als aan
de oudstrijders worden uitbetaald zoals art. 1978 van het
burgerlijk
wetboek
voorschrijft.
Vice - premier
De
Clercq beantwoordde de vraag
niet binnen de gestelde termijn. Interesseert hem het lot
der oudstrijders niet ? Of ziet
hij zelf niet klaar in de poespas, door de h. Mattheyssens
hier uit de doeken gedaan ?

STATUUT VAN
REISAGENTSCHAPPEN
Senator Joris sen wou van de
nninister-staatssekretaris voor
het openbaar ambt en het toerisme weten hoeveel cianvragen
tot 31 oktober werden ingediend per taalgebied door de
reisagentschappen tot het bekomen van het door de wet
voorziene statuut. Het antwoord luidt dat voor Vlaanderen 390 aanvragen werden ingediend, 181 voor Wallonië, 6
voor Eupen-Malmedy en 154
voor Brussel-Hoofdstad. Bij
deze laatste waren er 136 franstalige en 18 nederlandstalige
aanvragen. Na 31 oktober 1966
werden nog 11 nederlandstalige, 5 voor Wallonië en 4 voor
Brussel ingediend. We stellen
dus vast dat Vlaanderen ruimschoots het aantal franstalige
reisagentschappen overtreft en
dat gezien de stelselmatige
verfransingsdruk te Brussel de
verhouding in feite nog veel
ongunstiger is voor het franstalig gebied. Een paritaire behandeling van het toerisme is
ook op grond van deze cijfers
dus niet verantwoord wat niet
belet dat bv. het K.G. voor Toerisme voorts een anti-vlaamse
toeristische politiek voert.
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Uit een antwoord van de minister van tewerkstelling en
arbeid, verstrekt aan kamerlid
Babyion, blijkt dat er geen belgische statistieken met regionale indeling van grensarbeiders in Frankrijk bestaan. Wel
weet het departement te vertellen dat er op 31 december
1965 nog 27.941 grensarbeiders
w.o. 22.982 mannen en 4.959
vrouwen in Noord-Frankrijk
werkten, meestal afkomstig uit
West-Vlaanderen en Henegouwen. Uit een noordfranse statistiek kan het departement
wel regionale indelingen verstrekken waaruit blijkt dat de
westvlaamse
arrondissementen leper en Kortrijk het
hoogst aantal grensarbeiders
leverden in 1965. In 1966 was
het globaal aantal grensarbeiders uit West-Vlaanderen en
Henegouwen met ca. 5000 eenheden gedaald tegenover 1965,
steeds volgens franse bron
(eveneens met opgave per arrondissement). Indien U dus
goed wilt ingelicht zijn over
dergelijke kwesties, wendt U
tot Rijsel.te Brussel weet men
van niets.^

ADMINISTRATIEVE
BELEEFDHEID
In een vraag gericht tot de
minister-staatssekretaris voor
posterijen, telegrafie en telefonie stelt senator Jorissen terecht de praktijken aan de
kaak die heersen in het opstellen van aanmaanbrieven, uitgaande van de regie van telegraaf en telefoon aan klanten
die niet tijdig betalen. Terwijl
in de privé-sektor' de firma's
hun brieven slechts geleidelijk
en dit over maanden gespreid
scherper van toon stellen tegenover slechte betalers, stuurt
de regie na zegge en schrijve
één week één enkele maanbrief
waarin met alle dreigementen
wordt uitgepakt. Men stelle
zich het effekt voor van zo'n
brandbrief bij zelfstandigen en
middenstanders die al maanden of jaren wachten tot wanneer 't vadertje staat beMeft de
nota's en rekeningen te betalen, die hij aan velen dezer personen schuldig is. De minister
verdedigt de regie met de opmerking dat hoewel de regie
een zelfstandige instelling is,

beheerd volgens handels- en
nijverheidsmetodes, ze in laatste instantie toch een openbare
dienst is, die gelden beheert
die aan de gemeenschap toebehoren. Derhalve dient ze zich
te schikken naar de wettelijke
bepalingen en richtlijnen uitgevaardigd door de wetgever
en de uitvoerende macht. De
termijnen van betaling zijn geregeld zoals deze voor gas,
elektriciteit, water e.a. diensten. In algemene regel krijgt
men na schriftelijke aanmaning twee weken tijd om te betalen, dan nog vijf dagen om
de rekening te vereffenen, en
na telefonische verwittigingen
nog twee dagen.
De minister vindt dit redelijk, wat het op zich zelf wel
is doch niet vergeleken met de
lange betalingstermijnen in de
privé-sektor of waarvan vadertje staat profiteert. Ten slotte
stelt de minister dat « de herinnermgsbrieven in een kommerciële geest opgesteld zijn
en in geen geval de gevoeligheid van de geadresseerde
krenken », met welke mening
zijne excellentie wel alleen zal
staan.
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NIEUWE ESKALATIE?
Deze m e i m a a n d w e r d over de wereld
ingezet m e t de klassieke o p t o c h t e n en
defilees, leuzen en verklaringen. Uitera a r d gaat onze a a n d a c h t hierbij in de
e e r s t e plaats n a a r de russische en chin e s e invloedsferen, w a a r de bezorgdh e i d o m het geschil tussen Moskou en
Peking toch licht te horen is achter het
bazuingeschal. Het 1-meifeest in Peking,
w a a r Mao voor h e t eerst sinds lang opn i e u w in het o p e n b a a r verscheen,
stond in het teken van d e strijd om de
m a c h t en tegen het russisch revizionisnie. Moskou zelf m a a k t e van de gelegenheid geen gebruik o m m e t militaire
sensatie uit te p a k k e n en de nieuwe
m i n i s t e r van defensie s p r a k gematigd e r taal d a n zijn voorganger.
Berlijn blijft ook op 1 m e i een nevralgiek p u n t . Kiesinger is er tegenover
350.000 t o e h o o r d e r s gaan zeggen dat de
Bondsregering van de voormalige rijkshoofdstad een b r u g tussen Oost en
West w e n s t te m a k e n . Deze bevestiging
van zijn politiek van opening n a a r
links w a s m e e r bedoeld voor de een
weinig v e r d e r o p een 1-meiparade in
ganzepas bekijkende Walter Ulbricht,
die tot nog toe de westduitse uitdaging
m i n of m e e r heeft k u n n e n pareren. Hij
w e e t t r o u w e n s ook best dat de pozitie
van Bonn niet zo stevig is. Beide Duitslanden varen i m m e r s in de zelfde
schuit : h u n « p e e t o o m s » keren zich af
van E u r o p a en richten m e e r en m e e r
d e blikken n a a r Azië, w a a r de balance
of p o w e r s in de een of a n d e r e zin vroeg
of laat moet doorslaan. Terwijl de russische invloed in Noord-Vietnam ond a n k s de chinese sabotage gestegen is,
b r e i d t de a m e r i k a a n s e eskalatie er zich
geleidelijk uit. De Amerikanen intensifiëren de l u c h t b o m b a r d e m e n t e n op
n o o r d \ ietnamese steden, zonder daarbij de burgerbevolking te ontzien en
b r e i d e n nu ook de oorlog ter zee uit.
Men voelt het zo aan dat Washington
een militaire beslissing wil afdwingen
1. vóór de a m e r i k a a n s e prezidentsverkiezingen in volle zicht zijn 2. vóór de
strijd o m de macht te Peking een afgetekende winnaar aanduidt, die blijkb a a r loch Mao zou kunnen zijn, hoewel
deze strijd nog heel wat onzekere facetten vertoont.

Met (Ie militiiire putsch in (iriekenlaiid
is op Italië na gans liet middellandse zeegebied, kant luiroj)», min of meer in de
greep van de diktatuur terecht gekomen.
Geopolitiek gezien kan men er niet onderuit, de/,e vaststelling te maken, lioezeor
de regimes ook \;in richting versi'hillen
en welke uiteenlopende wegen ze betraden, om tot de huidige machtskonccntratie te komen. De oudste middellandse zeediktaturen in het huidig tiidsgewncht ziin
deze \an het Iberische schiereiland, beide
ontstaan uit een anti-monarchistische revolutie, die /ich in de dertiger jaren situeert, (Ie ene bloedig, de andere onbloedig. Ze zijn de restanten van het fascisme,
dat in Italië destijds zijn eerste moderne
— en zeer oppervlakkige — uitdrukking
vond doch in Duitshuul zijn hoogste, geAveldigste en wreedste uitdrukkingsvorm.
Het gaullistisch regime in l-"rankriik is
een mengeling van demokratie en diktatuur, doch na de jongste parlementsverkiezingen stellen we vast. dat het regime
niet aarzelt om de demokratisclie l)eginselen te zijner gunste « om te buigen >
en desnoods een beroep zal doen op de
extreme facetten \an bet persixmlijk bewind, om zich te handhaven. De o])pozitlepartijen zijn toegestaan, er heerst een
zekere vorm van persvrijheid en van
meningsvrijheid, voorlopig slechts licht
beperkt, en de sindikale vrijheid kulmineert op tijd en stond zelfs in de integrale
uitoefening en bij oijbod \an het staklngrecht. 1'rankrijk is ids zodanig de
meest liberale vorm van een « diktatuur »
doch is van alle westeuropese demokratieën stellig de minst demokratisclie.
Italië is uit het fascistisch interregnum
van Mussolini in een demokratie terecht
gekomen, die steeds centrum-links werd
beheerst, dank zij de gespletenheid der
socialisten die in linker- en rechtervleuBels uiteenvielen en tans opnieuw — moei-

De strijd tussen links en r e c h t s uit
zich ook elders. In Griekenland bv.
w a a r Konstantijn aan zijn eigen spel
w e r d gevangen doch w a a r de militaire
leiders afblazen door het afkondigen
van zgn. sociale maatregelen
(giondverdeling en bespoediging van de uitbetaling der p a a s p r e m i e s ) . Het n i e u w e
regime w o r d t gesteund door de griekso r t o d o k s e kerk, die er een heropleving
van het meest versleten ancien regime
in ziet (verplichte kerkgang voor de
jeugd, verbod van de mini-mode e.d.m.)
en die zich op die m a n i e r evenzeer
blijkt te vergissen als zich zelf te blam e r e n . E e n dergelijke s t e u n zou een
echt sterk regime van de h a n d wijzen,
het a a n v a a r d e n ervan wijst o p een
zwakheid, die niet zo gemakkelijk over
het hoofd zal te zien zijn, zelfs niet m e t
sociaal geïnspireerde maatregelen. Deze
laatste k u n n e n niet verhelen d a t de
putsch-kolonels o n d a n k s verbodsmaatregelen allerhande rekening m o e t e n
h o u d e n én m e t de linkse p a r t i j e n én
m e t de koning, die wel eens m e t een
sterke m a n voor de dag zou k u n n e n komen, o m de « a m a t e u r s » n a a r de kazernes terug te s t u r e n . De toestand in
Griekenland blijft zeer labiel.
In West-Europa verliep het 1 meischema volgens traditie, m e t plaatselijke inslag en hier en d a a r een tamelijk
oppervlakkig anti-amerikanisme. Het
westeuropees socialisme is geen maatstaf meer, is het sinds lang niet m e e r
en teert op het verleden. Het is zelf
verburgerlijkt en viert m e e r feest o p
één mei dan dat het op die dag strijdt.
Dat is nog a n d e r s in Spanje, w a a r
Franco kort voor 1 mei een h a r d e r e d e
u i t s p r a k , die een w a a r s c h u w i n g inhield
gericht tot alle progressieven in zijn
land en w a a r d o o r het zgn. Franco-liberalisme tot zeer bescheiden n o r m e n
w e r d herleid (net als Tito deed in ZuidSlavië). Typisch was ook d e « afschaffing » van 1 mei te Buenos Aires en te
D j a k a r t a door de militaire regimes, die
het er voor het zeggen hebben. « Tout
est r e n l r é dans l'ordre » zou men kunnen zeggen, voor beide landen overigens vanwege h u n m a c h t s h e b b e r s zoveel als een introduktiebrief voor m e e r
USA-hulp...

Lenin op 1 mei 1919 op het Rode plein te Moskou, waar hij de eerste
«staatse»
één-meivierbig
schouwde.
Sindsdien
is een halve
eeuw
voorbijgegaan
en staan de kommunistische
lineibetogingen
in het
teken van de macht, ook de militaire. En van 't grote schisma
tussen
Oost en West, waarvan « de vader van de revolutie » uiteraard
geen
besef zal gehad hebben, hij die dacht dat de doorbraak
van het
marxisme zich in centraal-Europa
zou
voordoen...

Aandacht gaat nu n a a r de Kennedyronde, w a a r v o o r Amerika weinig geestdrift vermag op te brengen (gevolg ook
van de verlegging van het aksent van
West n a a r Oost in zijn b u i t e n l a n d s e
politiek), n a a r een mogelijk herstel der
westduits-arabische b e t r e k k i n g e n (typisch voor de a r a b i s c h e verdeeldheid is
de privé-oorlog die de afgezette Ibn

DIKTATORITIS
zaam — samengaan en ondanks het feit,
dat ItiiJië de sterkste en uitgebreidste
kommunistische partij van gans het westen telt. Het gaullistisch regime ondervindt trouwens weinig hinder van de
tweede sterkste kommunistische partij in
West-Iuii()))a, de franse ; het gevaar is
echter niet denkbeeldig dat beider regime
eens zou kunnen afgelost worden door
een overheersend links bewind, dat weinig zou" nodig liebben om in de blijkbaar
latljnse « traditie der diktatuur » te vervallen.
Voorlopig Is de enige linkse diktatuur
In het europees mhUlellandse zeegebied
deze van TIto. die net als deze van Franco op een militaire overwinning is terug
te voeren, doch door het verloop van de
tweede oorlog In het linkse kamp terecht
kwam. [?eide diktaturen hel)ben trouwens
formalistisch veel gemeen, doch verschillen in hun soclaal-ekonomische opvattingen uiteraard grondig. De l->anco-diktatuur is van de drie westeuropese fascistische regimes na de overgang van burgeroorlog naar gevestigde macht vrij vlug de
meest gematigde geweest, wars van antisemitisme voor zover de spaanse religieuze traditie dit tolereerde, zonder in de
jongste (i(>cennia trouwens tot uitspattingen aanleiding te hebben gegeven. De
Tlto-diktatuur Is net de zelfde weg opgegaan : na de afrekening met de rechtse rivaal Mlcliaïlovitsch (die ook geen kat was
om zonder handschoenen aan te pakken
en waarbij ook nationalistische tegenstellingen een rol speelden) en met de liotla-

borateurs Is Tito /ijn
igen kommunis
tische weg gegaan, wat hem met Stalin
In konflikt bracht. Tranco heeft nooit
Hitler voor diens hulp in de burgeroorlog
betaald en heeft net als Tito lange f-jd
halslirekende toeren als danser
de neutralistische koord uitgehaald. In belde
diktaturen stellen we nu een zeer langzame llberali/ering vast, die echter niet
zo ver mag gaan, dat ze het machtsnionopolium van de partij (in Zuid-Slavië : de
K.P., in Spanje hel establishment staatkerk-fal;uige) zou aantasten. De veroordeling van te liberale geesten in beide
landen bewijst dat het regime slechts
schoorvoetend iets van zijn absolute machten wil prijsgeven. Dat belet niet dat
beide acceptabel zijn. de ene in oosteuropees verband met voldoende aantal deuren op het Westen, de andere in westeuropees verband (de poort naar de l-^KG
werd nauwelijks enkele weken geleden
van een kier op wagcwijd open gezet).
l^est ons een woord over de oudste en
jongste M.Z.-diktaturen. Deze van Salazar
in Portugal is slechts via Spanje « middellandse zee * te noemen, want Portugal
is een atlantische ex-zeemacht, die min
der of helemaal niet ook maar enige llbei'alizeringstenden/en vertoont en in koloniaal op/icji de hekkensluiter van Kuropa
mag genoemd worden, ook al moet het
ons van het hart. dat de dekoJonizerIng
zoals Kiu'opa (|eze heeft beoefend alles
behalve voorbeeldig is verlopen. Maar het
Portugees regime Is als uitdrukking van
het korporatisme tot nog toe een konstan-

Saoed voert tegen zijn broer, koning
van Saoedi-Arabië, in J e m e n , twistappel
tussen arabische m o n a r k e n e n republikeinen) en n a a r de russische militaire
politiek tegenover China d o o r h e t n a a r
voor schui\'en van tank- en infanteriespecialisten. die een « konventionele »
oorlog zouden k u n n e n leiden tegen
China, w a n n e e r nodig...

te gebleken, die we hiei' onmogelijk in een
paar zinnen kunnen verklaren. Het Salazar-reginie heeft vele voorspellingen overleefd en heeft reeds een bepaalde (zij het:
ongelukkige) traditie. Dat geldt allerminst voor (Griekenland, waar het ontbreken van een tweede kamer en een
grondwettelijk spitsapparaat sommige formalisten en juristen een voldoende reden
biedt pm het jongste pronunclamento te
verklaren of anderen weer de oorzaken
laat zoeken in de nabijheid van het explozleve Midden Oosten of nog in het voorbeeld van de afrlkaanse putschlsten. Soclaal-ekonomische toestanden en het vurig
temperament der Grieken, zonder de ti'adltle en de burgeroorlog te vergeten, vullen het oorzakelijk beeld aan.
Dit alles brengt nog geen totale verklaring van het feit dat het Middellandse
Zeegebied « inspirerend » werkt voor de
diktatuur, al zou men kunnen zeggen dat
Duitsland en Rusland bij vb. dan wel zeer
mediterraans besmet geweest zijn of het
nog zijn. Er zal wel geen regel zijn, misschien een grotere ontvankelijkheid als
gevolg van klimaat en temperament We
zeggen wel : misschien.
In hoeverre een werkelijk één Europa
dergelijke ontsjioringen van de demokratie zou verhelpen, kunnen we nu niet
zeggen. Ook in de als deinokratiën erkende europese landen zijn er verschillende
vormen, die niet steeds liet liegrip dekken en zich het ene meer, liet andere minder van hef demokratisch ideaal verwijderen. Daarvoor zou dit Europa reeds
moeten bestaan. Het Is echter zeer goed
mogelijk en zelfs waarschijnlijk dat een
eengemaakt Europa een doorslaggevend
korrektief van de « medlterranese ziekte s>
zou kunnen zijn. Afgezien van de mogelijkheid dat ook een eengemaakt Europa
een diktatuur kan ten offer vallen...
K.V.B.
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dankte voor de eer. Twee weken lang vochten de generaals
voor een minister uit hun rangen. Ten slotte viel de keus op
de beroepsmilitair maarschalk
A. A. Gretschko, 63 jaar oud,
oudgediende van « snor » Boedjenny, vicebeveJhebber in de
Oekraiene tijdens de tweede
wereldoorlog (met Kroetsjov
als politieke kommissaris...)
waar hij bevriend geraakte
met een plaatselijke partijsekretaris : Leonid Bresjnev. De
wereld is klein, ook in de Sovjet-Unie. En de politiek is er
even listig, want meer dan een
Malinovski dankt Gretschko
zijn promotie aan de partijleiders. Voor een kortsluiting zullen deze laatsten waarschijnlijk nu minder moeten vrezen
dan vroeger.

SPIONNEN AAN
DE LOPENDE BAND
Er gaat sinds kort bijna
geen week voorbij of men
hoort dat sovjet-beambten of
« parastatalen » zich schuldig
maken aan spionage of subversieve aktiviteiten, vooral in
kleinere en kleine landen, die
doorgaans als zeer vredelievend bekend staan en wier poHtiek niet in het minst de Sovjet-Unie bedreigt of last berokkent. Dit staat in schrille
tegenstelling met de vredelievende tonen en wijsjes uit
Moskou en de zgn. exkluzicf
kulturele of kommerciële belangstelling voor deze landen.
Daaruit blijkt dat voor als
na alle middelen goed zijn
voor de Sovjets om zich in te
lichten. Zelfs het tegenargument Shape gaat niet op omdat
niet alleen België doch bij vb.
Nederland en Italië het voorwerp van de speciale Sovjet
-belangstelling blijken te zijn.
De Sovjets schrikken er niet
voor terug diplomaten en joer-

EURATOM BLOEDT LEEG

Een broeierige, hete lente te Athene..

KONSTANTIJN
Leopold von
Saksen Koburg
moet een
goede neus gehad hebben. De tioon
van
België ivas niet het eerste vorstelijk
aanbod dal men hem deed; indien hij op het
eerste aanbod was ingegaan, dan zouden de
Salisen-Koburgeis
niet te Biussel, maar ie
Athene gelegeerd hebben. En dan zou hun
geschiedenis wel iets bewogener geweest zijn
dan ze het nu, in dit land met zijn middelmatisme
en zijn gematigd klimaat, is gewolden. Leopold bedankte voor de helleense eer en kwam zijn zakelijke talenten
(want
hij scharrelde voor de,Koburgers
een aardige stuiver opzij) te Biussel
bewijzen.
De deense dinastie die in 1,863 de tropn
aller Hellenen in bezit nam, heeft het heel
xianl minder rustig gehad. De eerste vi de
rij, koning Georges I, weid te Saloniki
in
1913 vermooid.
Hij werd opgevolgd
door
zijn zoon Konstantijn,
naar wie de huidige
voisl weid genoemd. De eerste
Konstantijn
was niet alleen inzake de naam een voorloper van de huidige : hij kreeg met zijn
ecisteminister
Venizelos
last en loste de
problemen
op zoals de huidige
Konstantijn
dat met Papnndreoe heeft tiachten te doen.
Zoals men ziet : niets nieuxv onder de zon,
allans niet onder de zon van
Giiekenland.
Konstantijn
I, die vooistander
was i-an
neutraliteit
gedurende
de eerste
weield001 log, gooide zijn oorlogszuchtiger
eersteminister geivoon de stiaat op. Bij
veikiezingen die kort daarop volgden,
bleek de
deinokiatische
'meerdei heid
der
Giieken
het daaimee
i oei end oneens te zijn : de
eersle-minister
kivam terug aan hei bewind
— allans voor een korte iijd, luant
Konstantijn I gaf hem opnieuw
de bons. Het
eindigde alleszins andeis dan vandaag : de
putscli kicam toen van de andere kant en
de koning mocht zijn biezen pakken.
Begin der tiuintigei jaren volgden de abdtkaties mekaar zo snel op, dat men er de tel
zou bij verloren hebben. De Giieken
hielden op met lellen en riepen de
republiek
uil. Blijkbaar
konden
ze het echter
niet
eeuicig stellen zonder herrie rond een troon,
icant in 1936 kieeg de monarchie
bif referendum
ojmieuw
een meerdei heid
achter
zich. Georges U kon zich terug te
Athene
installeren,
lot xcanneer hei land
overiompeld weid door de ilaliaans-duilse
invazie. Het zag er maar somber uit voor het
voistenhuis
toen de Giieken na de bevrijding veikozen, onder mekaar de oorlog nog
maar een tijdje vooit te zetten, Georges II
kende het knallen van de griékse
zweep
en besloot — in de vei onderstelling
dat
niets lang duiiii onder de zon van de Middellandse Zee — te abdikeren.
Wijs besluit, zoals bleek in 1946 toen een
referendum hem terug op de' lioon hielp.
Veel
genot had hij niet meer van zijn ten derde
male veikiegen
kroon, trant het jaar daarop slieif hij Zijn broer Paul, vader
van
de huidige
Konstantijn,
volgde
hem op.

Toen Konstantijn
koning werd, was hij 23
jaar oud, werd hij gedomineerd
dooi a.'/"
moeder die een vreselijke
moeial was en
genoot hij — niet onverdiend
overigens - r
de reputalie,
een play-boy van formaat
te
zijn. Z'n belangrijkste
bijdrage tot de geschiedenis
van het moderne
Guekenland
vooialeer hij in konflikt kwam met Papandreoe bestond ei in, dat hij vooi zijn land
een olympische
medaille in de
haidzeilerij
won.
De Glucksburgs
hebben de vele
perikelen waai aan hun
dinastie
tot nog toe
blootstond
aan zichzelf ie danken
gehad.
Ze konden
nooit 'vrede
nemeri
met de
gi ondweitelijke
bazis van de moderne
mon ai chic, die zegt dat « Ie roi règne, tnais
ne gouverne
pas ». Konstantijn
heeft
het,
vanaf zijn tioonsbestijging,
niet anders gedaan'dan
zijn illustere en meestal
ongelukkig geëindigde
voorgangers.
Sinds
ten
minsle drie jaar ligt hij grondig met Papandieoe, de populaiie
leider van de
Cenluimpartij oveihoop. In 1964 behaalde
Papandreoe een klinkende elektorale overwinning
en
weid belast met de voiming van een regering. Wat er onder dat bewind
Papandreoe
juisl gebeurd
is, kan voorlopig
nog niet
uitgemaakt
worden. De big old man van
de Centrumpal tij is een libeiaal
veeleer
dan een linkse, maar hij besloot in ieder
geval een linkser koers te gaan vaien; wellicht — naar men beweert — onder
invloed van zijn zoon Andieas die
pogingen
zou gedaan hebben om de
monarchistische
legerofficieien
uit te schakelen. De gesthie
denis van die vei warde epizode zal nog
moeten geschreven worden. Papandieoe
had
in iedei geval de demokralische
meerderheid en dus hei recht op zijn hand. In
1965 zette Konstantijn
de
eerste-minister
af en dat daarbij de militairen een belangrijke lol hebben gespeeld, staal wel
buiten
kijf. Sindsdien
heeft Konstanlijn
er een
cchle komedie van gemaakt en irachtle hij
twee jaar lang met allerlei -goochelti uukjes
en kunstgiepen
een regering lecht Ie houden tegen de meerderheid
in. Hel
einde
van die komedie scheen, met de
veikiezingen die tans in mei moesten
gehouden
wolden, in het verschiet — maar de militaiie putsch kicam daar een slokje
voor
steken.

nalisten sistematisch voor spiona'gewerk in te spannen, wat
van westerse zijde bijna niet
het geval is, waar men toch (alle kleine kanten op de koop
toe genomen) er steeds over
waakt het statuut en de beroep seer zo hoog en zo intakt
mogelijk te houden. Is het ook
omdat de represaillemogelijkheden van kleine landen bijna
onbestaande zijn dat Moskou
bij voorkeur deze landen tot
werkterrein van zijn spionnen
verkiest ?
INVLOED VAN
HET RODE LEGER
De dood van maarschalk Malinovski heeft de Sovj et-leiding
bevrijd van het verschijnsel,
dat de rode legerleiding een
vinger in de pap houdt. De partijleiding is er echter niet in
geslaagd een burger tot minister van landsverdediging te
benoemen, om zeker een herhaling te voorkomen dat de legerleiding via een nieuwe Malinovski bepaalde politieke beslissingen in de een of andere
zin zou beïnvloeden. Bresnjev
wou dus de 59-jarige sekretaris van het centraal komitee
Ustinov aan het hoofd van het
departement, doch deze be-

Hef in 1961 gestichte Euratom en het door dit organisme
opgerichte atoomcentrum Ispra nabij het Lago Maggiore
dreigt weldra leeg te bloeden bij gebrek aan middelen.
Er is zelfs niet eens een begroting voor 1967 voorzien! Momenteel stelt Ispra 2.200 bedienden te werk, die met voorschotten moeten zoet gehouden worden. De Zes betonen
dus bijna geen belangsteUing
voor hun spruit. Vooral Frankrijk was van meetaf zeer karig
met stgtm en ligt feitelijk in
kompetitie met Ispra : het wil
in zijn eigen kernlabo's een
voorsprong op Ispra behalen t
Deze vaststeUing past wonderwel in de recente aanval van
Spaak op de Gaulle, wiens
staatsnationalisme hij een gevaar voor Europa en de atlantische gemeenschap noemde.
In europese kringen is men
van oordeel dat Euratom een
totale mislukking is. Men zal
van nul moeten herbeginnen,
meent Italië's minister van
ekonomische
zaken
Giulio
Andreotti, die meteen van plan
is elke kredietverlening te
blokkeren zolang de andere
partners in de boosheid volharden. Meteen verwacht men een
nieuwe uittocht van kerngeleerden van Europa naar Amerika.
Dit faillissement illustreert
op meer dan welsprekende
wijze hoezeer de europese wagen in de sloot gereden is.

Oiganizeeide
Konstanlijn
zelf die putsch '
Het is een louter teoretische
vraag. Door
zijn gediag der jongste jaien heeft de koning aan het leger het vooi beeld
gegeven
en wie zegt dat de staatsgreep « de putsch
van Konstantijn
» is, zegt heus geen onzraaiheid.
Het zal voor de playboy
uit de
Ghuksburg-dinastie
slecht aflopen ! En « slecht >
in Giiekenland
kan héél slecht zijn : de
piecedenlen
zijn er om hel Ie
bewijzen.
A \'.

7 or a no.

Eett Vietnamese vrouw heeft een ttitkijkpost aan de rand van
haar dorp belrokken om van daaruit te waarschuwen tegen
luchtaanvallen.

We waren onlangs op bezoek in het jeugddorp Ivo Cornelis dat enkele kilometers buiten Mechelen ligt in de kleine, rustige
gemeente
Bonheiden. Dit jeugddorp is het levenswerk geweest van een priester, E.H. dr. Ivo Cornelis, die het als zijn taak beschouwde om aan
honderden verlaten en ve)waailoosde kinderen een goede opvoedin<r,
een degelijke vorming en een echte thuis te bezorgen.
E.H. Ivo Cornelis werd op 14 oktober 1887 te Niel geboien; hij overleed te Antweipen
op 11 juli 1948.
Zijn levenswerk, het jeugddorp te Bonheiden,
is een
modelinrichting. Alles straalt er gastvrijheid uit; in de kraaknette omgeving met
veel ruimte, zon en groen voelt men zich onmiddellijk
thuis-.
De kinderen die er wonen, moeten het er heerlijk hebben; ze zien
er dan ook oprecht gelukkig uit : vrolijke bengels die er gezond en
netjes voorkomen en die zich uiterlijk in geen enkel opzicht
onderscheiden van kinderen m een welvarend, harmonisch
en
gelukkig
gezin.
Dat is zo maar niet toevallig, want voor deze
kinderen-zonder-familie
werd precies een sisteem uitgekiend dat de opvoeding in het gezin zo
dicht mogelijk moet
benaderen.

Momenteel zijn er in het jeugddorp
Ivo Cornelis 64 kinderen. Ze leven er
echter niet in één grote gioep, in één
enkele gemeenschap zoals bijvoorbeeld
in een internaat. De leiding van het
jeus^ddorp heeft in een periode van vele
jaren een sisteem uitgedokterd dat best
blijkt te bevallen omdat het zo dicht
mogelijk het echte familieleven benad e r t : de kinderen werden verdeeld in
vijf « gezinnen », die elk onder de leid i n g staan van een juffrouw. Het huis
waarin een gezin leeft, is ingericht naar
de smaak van de gezinsleden
ieder
heeft zijn eigen « inbreng » van opvattingen, voorkeuren en liefhebberijtjes
juist zoals dat in een normaal gezin is.
De gezinsleden staan in voor de opschik
van h u n interieur, voor de verdeling
der beschikbare ruimte, voor de orde en
de netheid.

(( IN FAMILIE »
Eenmaal per dag komen de groenteboer, de bakker en de vleeshouwer en
d a n kiest de juffrouw voor haar huisgezin wat ze nodig heeft om de kinderen een stevige, afwisselende kost voor
te zetten. Wie trek heeft in z'n lieve-

lingsschotel, mag er mee rekenen dat
die regelmatig wel aan bod komt; net
zoals in een gezin moeder op gezette tijden rekening h o u d t met de wensen e n
verlangens van de familieleden, zo hebben de juffrouwen te Bonheiden ook
wel oor voor wat h u n pleegkinderen o p
het stuk van de spijskaart naar voor te
brengen hebben. Bij het koken wordt
er trouwens door alle gezinsleden een
handje toegestoken en ook het opdienen,
afruimen en omspoelen wordt gezamenlijk gedaan.
's Avonds wordt er teevee gekeken of
geluisterd naar grammofoonplaten.

DE GEZINSMETODE
Deze Bonheidense metode staat sterk
in tegenstelling met de werkwijze in een
groot aantal andere tehuizen voor verlaten kinderen, wezen en sociaal onaangepasten. Nog al te vaak wordt er o p
talloze plaatsen opvoedingswerk « a a n
de lopende band » verricht : alle aktiviteiten gebeuren in één enkele grote
groep of hoogstens in een paar groepen
met een scheiding volgens de leeftijd.
Alhoewel er op dat stuk de jongste tijd
veel is veranderd en alhoewel de moderne — en trouwens natuurlijke « ge-

zinsmetode » voortdurend veld wint, is
het tijdperk van de weeshuis-kazernes
toch nog lang niet afgesloten. Men m o e t
overigens de direkties daarvoor niet telkens de steen gooien; de verantwoordelijken zitten namelijk een eind hogerop. E r wordt in on? land momenteel
700 miljoen per jaar uitgetrokken voor
jeugdtehuizen. Dat lijkt een reusachtige
som o p het eerste zicht; m e n moet er
echter het aantal gegadigden tegenover
stellen : 21.000 kinderen. Een kleine
deling volstaat om vast te stellen dat er
per kind slechts een 33.000 fr. per j a a r
voorzien is. Dit bedrag moet absoluut
alles dekken; niet alleen het voedsel, d e
kleding, de verpleging, de schoolbehoeften en de overige posten die men zou
k u n n e n samenvatten onder de hoofding
« algemeen o n d e r h o u d » — m a a r ook
de bouw en het o n d e r h o u d der tehuizen, de verwarming, het personeel enzoverder. Met m i n d e r dan 3.000 fr. per
m a a n d en per k i n d springt men heus
niet zo heel ver I
Er zijn o p het vlak van de subsidiër i n g overigens tal van onrechtvaardigheden en onlogische toestanden. Zo bestaan er bijvoorbeeld geen tegemoetkomingen voor de tehuizen van sociaal
gehandikapten, geen toelagen voor de
bouw of de uitrusting van dergelijke
tehuizen waaraan nochtans een schrijn e n d e behoefte bestaat. Vakantietehuizen
daarentegen — aan wier n u t overigens
wel niemand zal twijfelen — mogen
aanspraak maken op 60 t. h. tussenkomst bij nieuwbouw. I n dergelijke vakantiehuizen geldt momenteel een pensioenprijs per dag en per kind van ongeveer 110 fr , met dien verstande dat
in die prijs een aantal posten niet begrepen zijn : de drank, de ontspanning,
de kledij, de dokterskosten, de h u u r der
kamers enz.

22.000 OVERNACHTINGEN
De tehuizen voor sociaal gehandikapte kinderen daarentegen ontvangen per
kind en per dag de som van 128,17 fr.
van het ministerie van justitie. Hierbij
weze herhaald d a t deze tehuizen geen
aanspraak k u n n e n maken o p de 60 t. h.
subsidiëring van de bouw. Van de 128,17
fr. per dag moet dan ook absoluut alles
betaald worden : zowel de bouw en het
onderhoud der inrichting als hft eten,^
de kledij, de ontspanning en de fiets
waarmee het kind naar school rijdt.
Voor het jaar 1966 werden in het
jeugddorp Ivo Cornelis te Bonheiden
21.725 overnachtingen geboekt, met volgende onderverdeling : 2.956 privéovernachtingen, 4.988 overnachtingen
namens de C.O.Ü en 13 781 overnachtingen namens het ministerie Zulks betekent dat het tehuis in dat )aar in het
geheel een toelage van 3.158 096 fr. ontving. Daarvan moesten onder meer tien
opvoedsters een bediende, een schoonmaakster en een werkman be/oldigd
worden. Dat men in die omstandigheden met de toelage niet ver loopt 7al
iedereen onmiddellijk begrijpen
Alle tehuizen voor sociaal gehandi
kapte "kinderen zijn dan nok aangewezen op andere inkomsten.

De heer J. Sterckx, de dinamische direkteur van het j e u g d d o r p Ivo Cornelis,
heeft d a a r zijn eigen vizie over en steekt
ze niet onder stoelen of banken. Zijn
uiteenzetting terzake komt o p het \oIg:ende neer : « men spreekt over de heilige koeien in India. Maar ook in ofls

JEUG
land bestaan er een aantal heilige koeien. Zo ondermeer de liefdadigheid On
der m o m van de liefdadigheid worden
er voortdurend kinderen o p het podium
gesleurd : het publiek uitspelen van de
« ellende » moet eerst o p de traanklieren en vervolgens op de geldbeugel van
de kandidaat-geldschieter werken. Och
arme, wordt er d a n gezucht. Zie je dat
ergert mij nu eens bovenmate en we mogen dat niet langer blijven dulden. Iedereen die zich met de plaatsing in gezinnen of instellingen bezighoudt — iedereen en dus wis en zeker ook de staat
— moet in de allereerste plaats gaan
denken aan de kinderen zelf. Dat gebeurt thans namelijk niet hoe gek en
hoe absurd het ook klinkt.
Men heeft het kind o p het podium
geplaatst om de liefdadioheid los te weken. Men spreekt maar altijd weer \an
wat het allemaal kost en o p de duur
krijg je het gevoel dat men bezig is over
een veestapel ».
^

LIEFDiDICE KOLONELS
En soms gaat het dan ook weikelijk
• o p een veestapel lijken ! Er bestaan in
de sektor van de tehuizen fouten en vergissingen, die soms zo erg zijn dat ze
eigenlijk een heel andere naam zouden
moeten krijgen. Door een groot aantal
kinderen in een tehuis o p te nemen,
kan men de globale subsidiesom opdiijven. zo hoog zelfs dat ze niet meei m
verhouding staat tot de werkelijke e"
sociaal of pedagogisch verantwoorde Capaciteit van het tehuis. Door b e s p a n »
gen op eten en onderhoud komt er dan
geld vrij dat voor andere — en soms
wel eens minder eeibiedwaardige •**
doeleinden kan worden gebruikt.

l

mderen

schenken aan de behoeftigen — zoals de
meeste mensen die aan zo'n instelling
geven, geneigd zijn te denken — wordt
de hele boel opgeslaan in een goed-georganizeerd magazijn, vervolgens gesorteeid en in orde gezet om d a n terug a a n
de m a n te worden gebracht.
^ a t de liefdadigheid daaibij wel eens
volop in de verdrukking komt, kan m e n
al merken aan het feit dat er tussen dergelijke instellingen vaak een zware konkurrentiestrijd wordt uitgevochten en
d a t geen moeite h e n te gering is om de
« markt » — in dit geval de straat- die
door de ophaalwagenswordt ((gedaan» —
te veroveren. H e t omzetcijfer van zulke
instellingen gaat wel eens makkelijk
b o v e n 25 miljoen per jaar liggen. M a a r
w a t , e r uiteindelijk van terecht komt o p
d e plaats waarvoor de schenkers h u n
giften toch hebben besteed, is niet zo
eenvoudig om uit te maken...

'MHV;i""T"
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STÜDENTENTEHUIS

De doorsnee m a n in de straat, vooral
als hij Vlaming is, schiet nogal vlug in
zijn beurs als hij denkt dat het om het
welzijn van kinderen gaat. Zo vloeit er
veel geld naar instellingen, die in feite
^lechts van héél, héél ver nog iets m e t
• .sociale aktie te maken hebben.

De heer Sterckx kent zijn zaak en
weet waarover hij het heeft als hij
spreekt over « de sector » van de gekoramercializeerde liefdadigheid. Hij noemt
feiten, cijfers en namen. H i j zit trouwens lang genoeg in de zorg voor sociaal
gehandikapte kinderen om te weten
waarover het gaat. In september 1960
werd hij direkteur van het j e u g d d o r p
Ivo Cornells te Bonheiden. Zijn eerste
werk was er het oprichten van een studentenfamilie. In die tijd waren er een
veertigtal kinderen van drie tot negen
jaar, meestal verlaten jongens, geplaatst
door de prokureur. Voordien was het
jeugdhuis gevestigd geweest te Mechelen, waar het werd opgericht door E H .
Cornelis. In 1956 werd de financiële toestand zo gespannen, dat de direktie verplicht was om het aantal o p te nemen
kinderen sterk te verminderen. Ook h e t
personeel werd beperkt tot twee opvoedsters en een werkman. H e t was in 1963
pas, dat terug kon gestart worden met
een studententehuis : de studenten wa-

ORP IVO CORNELIS
Om maar één voorbeeld te noemen :
te Brussel bestaat er een tehuis, dat aan
een aantal gepensioneerde beiocpsofficieren van het leger een flinke bijverdienste in hun korafortabele en « liefdadige » oude (nu ja : niet zo héél oude,
want ze houden o p tijd op met soldaatje-spelen) dag.
Zo'n instelling kan zich bijvoorbeeld
specializeren in het ophalen van meubelen, oude kleren of voedingswaren.
De ophalingen worden op grote schaal
gedaan, met een eigen wagenpaik d a t
full-time voor de o n d e r n e m i n g rolt. I n
plaats van de opgehaalde waien te

ren jongens van 13 tot 16 jaar die door
de p r o k u r e u r in het tehuis werden geplaatst. De kinderen genoten toen nog
onderwijs in het jeugddorp zelf. Dit sisteem werd echter later afgeschaft en n u
wordt er naar de gemeentelijke school
gegaan en daarna naar de middelbare of
technische scholen te Mechelen.
I n 1964 werden voor het eerst meisjes te Bonheiden opgenomen. Ze vaiieerden in leeftijd van 3 tot 16 jaar. Dat
stelde natuurlijk een aantal nieuwe problemen, die echter van meet af aan op
bevredigende wijze konden worden opgelost.

I n 1964 eveneens begon « het grote
eksperiment » : de indeling in gezinsgroepen. ledere opvoedster kreeg 12
kinderen toegewezen. Van de bestaande
drie gebouwen werden afzonderlijke
paviljoenen gemaakt, die q u a binnenhuisinrichting en opvatting zo dicht
mogelijk het begrip « thuis » moesten
benaderen. ledere groep betrekt een paviljoen en vormt er in feite een afzonderlijk gezin, met een grote autonomie
op het gebied van de verzorging, de vrije
tijdbesteding, de voeding enz.
H e t eksperiment slaagde volkomen en
sindsdien is de « familiemetode » in
zwang gebleven. De rezultaten zijn van
die aard, d a t zowel de kinderen als de
direktie er over opgetogen zijn.
Er wordt overigens o \ e r gewaakt d a t
de kinderen — voor zover zulks mogelijk
is — niet uit het eigen familiaal milieu
groeien : het kontakt tussen de ouders
en de kinderen dient bewaard te blijven.
Er zijn zelfs « Bonheidense jeugddorpers » die over weekend naar h u n eigen
familie gaan. Vanaf het ogenblik d a t de
familiale toestand het mogelijk maakt,
gaan de kinderen trouwens terug naar
h u n eigen huiskring.
Heel dit werk van jeugdzorg, opvoeding en vorming blijft trouw aan het
hoge doel dat de stichter van het tehuis,
E.H. Ivo Cornelis, destijds voor ogen
zweefde. De heer Sterckx drukt dat als
volgt uit, op eenvoudige en treffende
wijze : « De tehuizen — die steeds een
noodoplossing moeten blijven — moeten
7o goed zijn dat we, indien wijzelf in
ons gezin voor onoplosbare problemen
zouden staan, het tehuis als een goede
en degeli)ke oplossing voor onze eigen
kindeicn /ouden beschouwen en aanvaarden >i.
Dat men er te Bonheiden in slaagt dit
ideaal te veiwc/enlijken, mochten we

tijdens ons bezoek aan dit mooie, moderne, gezonde en vooruitstrevende jeugdd o r p voortdurend ervaren.
Indien we deze reportage dan ook besluiten met de mededeling \ a n de girorekening van het jeugddorp (152'i.29 van
Stichting Ivo Cornelis, De Bergen 2 3 ,
Bonheiden), dan weten we dat het geld
er goed wordt besteed Het geld is d a a r
te Bonheiden overigens slechts bijzaak,
zij het dan ook onmisbare bij?aak.
I n de eerste plaats komt het hart, d e
liefde voor dit mooie werk ten bate van
de gemeenschap en de jeugd in het bijzonder.

Bij onze foto's

:

Pag. 12 boven : in sommige « families » zijn er nog kleintjes, die
looppaik en kinderwagen niet ontgioeid zijn. De anderen
iielpen
hen.
Pag. 12 onder : de heer J. Sterckx.
directeur van het
Jeugddop.
Pag. 12-13 boven : het
Jeugddotp
kompleks : modem, ruim. f)is en
gezond.
Pag. 13 boven : eenmaal pei dag
komen de g)oenieboer,
de bah
ker en de vleeslioincer.
De « familie » helpt kiezen.
Pag. 13 onder . een gezellige In •in
hale living voor hel gezin
Foto's Èiuno

Stevens.
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LEESVOER VOOR
ONS ( E N HEM)
Kom m i j n vorige g r e e p in tet internationale tijdschiiflenbakic u al \erleid e e tot n a d e r e kennismaking met w a t
Nederland biedt aa,i d.im^sLktuur o p
peii ? Fijn zo, dan mag ik n blijmoedig
v e r d e r bekoren. MISSLIIKO \ o e l i u e r

IJZEREN MANNEN
D^t M o u w r n ccii suitr lol in het

d i.innee
'II Maar
I.
ii.iai niLi lu i n iii>.i
komt 11 1-- rn •
llCi.1 l u l OIli
'11 miKii » gaat. '
m^n u e pas na
n.

(11 111 liet Ie
<nooi schi]n. iiimLikmj;
111^ Is 111

<' i j ^ t u n
jL veme-

...'ijd, welke
^ rouw {en) aandeel had (den) in bun
lex en. Bij hun le-sen komt dn nn
mers hun imago met itn ootde De
El sdiicdciKv wtiiu'i \ iri \ loihccldcn
lil vaailijk niLl .dkcn (L fi ln^e oe
-.iliiedenis, omdat Z0!,c/ii,(l fi.iust.
voormnnnen meei met trouwen zouden te doen gehad hebben dan andeie. Diane de Toitiers, madame de
Pompadour, gravin Walcwska : het
'ijn maar enkele namen. Eva Braun
-diijnt in het le\en van de diktator
Hitler een lainieme rol te hebben
gespeeld en o\er Stalins amoureuze
perikelen is eigenlijk ook niet zoveel bekend Daaiover zal Svetlana
uel zwijgen.
Wie de laatste tijd wel stijgende
\ioiiv\elijke belangstelling geniet is
Xzie's revolutionair nr. 1, JMao Tse
Toeng, hoe paradoksaal dat nu juist
bij hem klinkt. Niet alleen schrijft
men hem een amoureus verleden toe
(foei YOOT een 2uivere onder zuivelen ') doch ook vandaag is hij omiingd door pientere vrouuen, om te
beginnen zijn tweede editgenote^ die
\an vieiderangshovvdame in Sjangai
>.inds de kukurelc levolutic sterk in
de partijhierachie naai voor rukte.
Mac heeft echter ook een lievelinüsnichtje. Wang Hai Jnng, aan wie hij
konfidentieel bepaalde opvaitiugcji
toevertrouwt, die alles behalve revolutionair luiden. De dichter Mao
heeft andere opvattingen dan dé re'olutionair Mao De man van « laat
hondeiden bloemen bloeien in mijn
luin » acht het luidens gesprekken
met nicht Wang niet ondei zijn marV' tLsche waaidigheid, waaidering
\oor mooie viouvien op te brengen.
(Ze zijn een aangename veipozing,
en : vrouwen zouden minder huisiibeid moeten kunnen verrichten,
een wens, die bijna kan voortgezet
uorden in de onuitgesproken gedach
to : opdat ze zich des te moolei zouden kunnen maken?).
Dat is een. ander aspekt ^an Mao,
die pnvaat de lezing van de bijbel
(ja';, de Indische Soetra's en de kolan aanbeveelt, alsmede de klassiekeis van de chinese dicht- en prozaUin-st, allemaal « vrouv\elijke » elementen bij een man, die de leider
heet te zijn van de mannelijkheid in
de peimanente icvolutie bij uitstek.
E.en vat vol tegenstiijdigheden En
dus niet te veiv\ondeien dat Mao van
zoveel vrouwelijke belangstelling geniet...

voor u w kennis van F r a n s te testen,
m a a r dan m tijdschriften die i n d e r d a a d
n o d e n tot m é é r dan alleen m a a r m o d e plaatjes kijken of k e u k e n t i p s verzamelen.
F r a n k r i j k heeft keuze te over a a n
o o k tóer sinds lang geproefd en ges m a a k t leesvoer d o o r d a m e s . Niet enkel Jiet verwende, F r a n s s n a t e r e n d e salonvrouwtje, ook de degelijke vlaamse
lust w a t genietbaars uit het zuiden wel.
E e n kritische greep levert ons ( o n d e r
andere, maar mindere
magazines)
« Elle », « Marie-Claire » en « J a r d i n d e s
Modes » op.
« Elle » vindt ook hier aftrek bij h e t
beoogde publiek : de m o d e r n e j o n g e
vrouw met durf. Durf in h a a r uiterlijk,
h a a r doening thuis en ook d a a r b u i t e n .
Durf tenslotte in h a a r oordeel over a l
w a t aktueel is. Rijpere d a m e s fronsen
wel eens v e r s t o o r d o m de s o m s buitenissig jonge m o d e die het blad p r e e k t
( m e t behulp van een entoeziaste ploeg
fotografen en frisse m a n n e q u i n s ) . De
o p e n h a r t i g e interviews en r e p o r t a g e s
m e t en over b e t w i s t e m e n s e n en onderw e r p e n zijn toch een h e r a d e m i n g , o o k
voor de o u d e r e generatie, destijds in
slaap gewiegd en zoet g e h o u d e n d o o r
onmondige damesblaadjes. Dat « Elle »
geen blad is « voor en door d a m e s alleen » bewijzen ook h e r e n m e t klinkende n a m e n (Andre Malraux bv.) die e r
geregeld h a r t en wijsheid luchten over
tipisch vrouwelijke en algemeen menselijke p r o b l e m e n . Koi-tom een pittig e n
m e e r dan leesbaar blad, hier genadig
verkrijgbaar in enigszins a a n g e p a s t e
uitgave : d.i. m i n ettelijke reklame-pagina's, plus enig « belgisch » (helaas bijn a uitsluitend brussels) nieuws.
« Marie-Claire »,
een
nederlandse
tekst e n m e e r d e r e Benelux-pagina's
rijk, is h é t franse d a m e s b l a d bij uitstek en bereikt aldus een g r o t e r publiek. Gematigder van toon en konservatiever ingesteld d a n het wispelturige
« Elle »-zusje, m a a r nergens saai of hipokriet. In « Marie-Claire » vindt elk
wat wils : de tiener h a a r idolen, grootm o e h a a r vorstenhuizen, en d a a r t u s s e n
alles w a t van ver of van nabij een
vrouw m a a r boeien kan. Mode is e r afwisselend dol en ingetogen, d e reportagetoon braafjes of vrijmoedig naargelang het o n d e r w e r p . « Marie-Claire » wil
duidelijk (en soms ten koste van eenheid n a a r v o r m en i n h o u d ) een zo volledig mogelijk blad zijn, voor een zo
groot mogelijk viouwelijk publiek, zonder onderscheid van leeftijd of standing. Dat het daarin ook slaagt bewijst
de e n o r m e oplage, alle recente prijsverhogingen ten spijt.
« Jai din des Modes » heeft m i n d e r en
m e t e e n ook m e e r p r e t e n t i e s d a n vorig
tweetal. Het is zoals de n a a m vermoeden laat bijna uitsluitend «modemaandblad » en h e r b e r g t buiten schoonheids-,
keuken- en biiinenhuisixibrieken geen
a n d e r leesvoer. Toch biedt het m e e r
dan enkel kijk- en s u m m i e r leesgenot,
w a n t teksten, foto's en o p m a a k , alles
is van een verfijnde s m a a k al w o r d t het
nergens onwerkelijk. P r a k t i s c h blijkt
het blad rijker a a n ideeën (zo geput uit
Hoge Naad- en K o o k k u n s t enz.) d a n
aan kant-en-klaar oplossingen, wat van
de lezeressen m e e r eist dan d o m w e g
kopiëren. Een ekskluzieve magazine
voor d a m e s m e t een ekskluzieve s m a a k
en dit speciaal talent : d u r e ideeën zoveel goedkoper i n t e r p r e t e r e n .
Ziezo, ik hoop voor u dat d e kennism a k i n g vlot verloopt, w a n t et staat nog
m e e r op het programma... Of d a c h t u
werkelijk d a t Engeland ons niets te
bieden heeft ?
ANNIE

Ooslerse charme : Brussel kreeg het bezoek van mejuffer ArolUe Ang Mooi Hua
,we zweren dat het haar naam is en dat « Mooi » er niet door ons bijgesleurd is)
die namens de V.V.V. van Singapoer een wereldreis in 80 dagen
maakt.

S T I P T H E I D VOOR ALLES
De familie M a r t i n s e n in Slövika bij T r o n d j e m h o u d t van militaire stiptheid. Op 28 m a a r t jl. b r a c h t m e v r o u w M a r t i n s e n h a a r vierde, k i n d t e r
wereld. De vorige drie b r a c h t ze eveneens telkens op een 28 m a a r t t e r
wereld. E n e r zijn geen tweelingeh b i j .

SCHADEVERGOEDING
De alleenwonende h o u t h a n d e l a a r s t e r Anne L u n d q u i s t uit N o r r k ö p i n g
h a d een gegarandeerd-echte w a a k h o n d gekocht. T a n s vraagt ze schadevergoeding aan de h o n d e n h a n d e l a a r o m d a t ze vorige week op h a a r tafel
volgend briefje vond : « We h e b b e n Uw w a a k h o n d m e e g e n o m e n o m d a t
we niets a n d e r s v o n d e n dat het m e e n e m e n w a a r d was ».

MAKE U P . . .
„.van v a n d a a g is p i k t u r a a l : o r a n j e n e t m a z e n k o u s e n m e t r o d e opa r t s c h o e n t j e s , helgroene mini-rok en maxima-dekolletee, mascar-ogen e n
afgetekende w e n k b r o u w e n , het h a a r in r o s s e moviestar-style of in e e n
k l o k t o r e n , p a r f u m van weinig m i l d e indringerigheid, Ik J a n Cremer-lekt u u r en een hekel a a n v a a t w a s , k o k e n en naaien m a a r niet a a n de Beatles.
E n toch w o r d e n dat de m o e d e r s van m o r g e n . Zonder al dit ge-schilder-ij.

OE BETÖVERGROOTTIJD
J e komt in o u d e r e c e p t e n b o e k e n prachtige n a m e n tegen. Zo bijvoorbeeld
de « H y h k m a k e r », d e « huwelij k s m a k e r » die een k e r m i s k o e k was en
die d o o r b e t o v e r g r o o t m o e d e r ' s vrijer a a n zijn liefje w e r d aangeboden
in de tijd dat ze v e r k e e r d e n .
In zo'n H y l i k s m a k e r w e r d een heel gedicht v e r w e r k t : bruine
Honing, Kruydiiaegel,
Notemuscaat,
Kaneel, Sukade, gedroogde
Snippers, gedroogde Pot Asch.

Snyker,
Oranje

Zo'n ingrediënten i n s p i r e e r d e n als h e t w a r e tot poëzie en over d e Hyliksm a k e r b e s t a a n e r d a n ook heel w a t r i j m p j e s . Zo bijvoorbeeld :
« Hier heb je Soetigheydt
van Hylikmakers
Rymen — Die Kees aan -Teun
verbindt en Neeltjen vaek aan Symen — Koop, eet van deze Slagh, die
beter smaeck als die — en singht eens helder op, van 't geen ik hier
aanbie ».
We twijfelen e r niet a a n of d e H y l i k s m a k e r b e r e i k t e h e t doel w a a r v o o r
hij geschonken werd. T r o u w e n s , m o e s t d a t niet het geval zijn, d a n zouden v\ij dit kroniekje niet k u n n e n schrijven. W a n t b e t o v e r g r o o t m o e d e r
zou dan..^ M a a r dat is een a n d e r e geschiedenis.

tisch doch een defilee van alledaagse
dingen, gezichten en landschappen, bloem e n en stillevens, die het leven van alle
mensen vullen, veraangenamen of begeesteren, ook van die mensen, die « grote
daden stellen » doch voor h u n kamerknecht herleid worden tot de essentie
van het eenvoudig menszijn. En die zich
bij tijd en wijle ook verlustigen aan
bloemen, een maaltijd o£ een mooi
landschap. Zulk een kunst kan dus van
alle tijden zijn. Dat is ook zo bij Slab- ^
binck, die overigens in zijn tekniek d e
forse rubensiaanse poot verenigt m e t
het gouden licht van Vincent en van de
molenaarszoon van Leiden (cfr. de lichte n schaduwwerking in vroegere portretten).
' W e zouden haast vergeten een woord
'te schrijven over deze nieuwe Slabbinckmonografie, maar we hebben nu eenmaal een eigen woord te zeggen over een
van de meest markante vlaamse schilders
van dit ogenblik wiens betekenis omgekeerd evenredig is aan zijn grote bescheidenheid. H e t moge volstaan met te zegg'fen d a t Paul Caso R i k Slabbinck zeer
juist heeft gesitueerd, mens en werk in
een zeer gedozeerd en scherp licht stelt
met oorspronkelijke formulering, in een
vloeiende taal, die deze der redelijkheid
zélf is. Dat is al een verademing in een
tijd van sibillijns essayisme over kunststrekkingen die aan de begrijpelijkheid
en menselijkheid hooghartig voorbijgaat
e n die zich zoals deze kunst opsluit in
een hermetisme, dat uiteraard dezelfde
straf moet of zal moeten ondergaan als
deze die besloten ligt in de afkeer en de
afwijzing door een publiek, dat minder
dwaas is dan sommige estetici denken.
H e t werk bevatheelwatkleurenreprodukties, naast zwartwitte (ook de tekenaar

RIK S L A B B I N C K

ZONNESGHILDER EN EENZAME VOORTREKKER

De benanung « zonneschilder
» (peintre solaire) die Paul Caso in de jongste monografie over Rik Slabbinck als titel ervan gebruikt is niet nieuw. Daarmee beweren we niet dat hij van ons is, maar men heeft sinds lang Slabbmcks oeuvre als
zonnig of liever : als de zon zelf bestempeld,
al begrijpen we niet goed waarom,
vermits 'een te schitterende zon alie kleuren doodt of doet verbleken. Misschien is
het omdat Rik Slabbinck een noorderling is dat hij zulk een explozieve
kolonst
is, ware hel niet dat zijn in-vlaamse natuur deze uitbarsting zoyiiet verklaart
dan
toch normaal laat voorkomen
in al de abnormaliteit,
die al te velen nog vinden
in zijn rode straten, blauwe velden, zwarte luchten (niet eens met ivoorzwart ge
schilderd doch gekomponeerd)
en welke kolorislische
iranspozities
deze schilder
ook « uitvindt n.
Rik Slabbinck is trouwens de zeer levende negatie van wat men zich van een
kunstschilder in het algemeen en van zulk een kolorist m het bijzonder
voorstelt.
We hebben altijd geponeerd dat hij geen schilder der blijdschap was ondanks de
{bedrieglijke) hoog gekleurde schijn, zonder dat hij daarom een zuurpruim
zou
zi]n.
Hij is een gesloten man, die zowel in zijn portretstijl als in zijn streng ingedeeld werkschema nauw aansluit bij de vlaamse en middeleeuwse
optiatlmgen
van hel kunstenaarschap,
wat hem dan weer niet belet, tans de onbestreden
leider te zijn van de tweede generatie der vlaamse expressionisten.
Of juist daarom.

De grote verdienste van Paul Caso in
deze nieuwe
monografie
over
de
vlaamse schilder, die jarenlang a l s f i g u
raiief tegen de (zeer oppervlakkig gediende en meer ondergane dan geprik
kelde) mode en waardering van de ab
strakte stroming heeft ingeroeid, is dat
hij Rik Shiblnnck heeft getracht te be
naderen als mens en als kunstenaar en
beide niei \ a n elkander poogt te scheiden.
«Kunst gedijt in siihe» is n oude waarheid die ook in de/e al te rumoerige tijd
nog steeds geldig is en zeHs meer dan
ooit. De kunst die ontstaat in de etalage
onder het verbaasde en veelal niet begriii>ende oog van het publiek is meestal
geen kunst maar kunde, vaak ook krachtpatserij. De pop- en op-abberaties (afgezien van enkele zeer /cldzaine treffers)
waaraan oii/e kniistbcstuurders zich nog
eens laten vangen, tot er een andere
idioot opstaat die liet klappen van de
zweep (van de show-l>usiness) kent, staan
in het geval .Slabbinck in ons land \:indaa<> te kijk als onhckwaanihcidsdiploDias van mensen, die veel praats hebben
doch weinig hersenen en noa minder
goede smaak. - Het is godgeklaagd dal
konimei'( iele kunsl]>aiisen er lan'ie tijd
in slaj>en aulcnticke kunst verwijderd
tt houden van de publieke lora. maar
het is goddank een bewijs van ondeel
bare retiu\aaicli"heid dat auientieke

kunst op de lange d u u r boven drijft.
Rik Slabbinck heeft onverstoorbaar
stand gehouden tegenover de cenakels en
het exklu7ivisme van de officiële kunstpolitiek in dit land, die terzelfdertijd
volksvreemd en onestetisch is. Het ene is
trouwens niet verklaarbaar zonder het
andere. Als hardnekkig Vlaming en als
kunstenaar die weet wat hij waard is,
is Slabbinck onverstoorbaar zijn eigen
weg gegaan en het is gebleken dat die
weg de goede was. Wijlen Urbain Van
de Voorde heeft wellicht in zijn beoor
deling ietwat overdreven maar dit aslecht
karakter» had het in het « geval » Slabbinck zeker bij het rechte eind. En het
zullen zijn pseudo-anonieme opvolgers
niet zijn die de overwinning van Slab
binck op de officiële negatie zullen on
gedaan maken.
Nu dit van onze lever is 2,aan we pra
ten met Slabbinc k. Men kan hem regel
matig in zijn atelier te Brugge, in de
Molenstraat aantreffen, waarvan sommi
ge spotzieke Bruggelingen (die daarmee
ook met zich zelf de spot drijven\ zeggen dat het niet te verwonderen is dat
iemand die in een dergelijke straat
woont een slag van de molen gekregen
heeft. Men hoeft zelfs geen Bruggeling
te zijn om zoiets te denken : kunstenaars
zijn in de opvatting van niet-kunstenaar
onbegrijpelijke wezens. .Als zelfs joerna
listen dat al zijn... Men kan Slabbinck

ook aantreffen in zijn atelier te Bru.ssel
en in het Hoger Instituut te Antwerpen.
Rik Slabbinck schildert zoals een ambachtsman dat zou doen, regelmatig « elke dag een lijn » (gevleugeld devies van
alle groten), streng en regelmatig, omdat het zo hoort en zo moet. Daarin is
deze 20ste eeuwer een middeleeuwer, als
schilder. Toeval of niet, maar het portret dat hij van zijn vader borstelde, in
een koel-witte schakering, heeft ons altijd door de monumentale rust en de
struktuur ervan doen denken aan de
kannunik Van der Paele van J a n Van
Eyck, Slabbincks stadgenoot van zoveel
eeuwen geleden. Hoezeer Slabbinck ook
kolorist is, hij kan zijn afwisselend gotische en horizontale strukturen niet
kwijt. Ze zijn de grafische neerslag van
zijn hardnekkigheid, die schuilgaat achter zwijgzaamheid, volharding en arbeidsritme, de baziselementen van dit
existentieel schildersleven. W e vinden
deze milde gestrengheid terug in het gezicht van de kunstenaar, wiens zilvergrijze haren harmonisch versmelten met
een bijna blozende gelaatskleur, een stevige neus, flink kijkende blauwe ogen
en een kleine mond, waarvan de opeengeknepen lippen de hardnekkigheid van
het eenzame stiijden verklaren.
Men wordt niei zo vaak leider zonder
het te willen. Rik Slabbinck is echter de
chef de file van de l>eperkte « groep »
jongere generatie vlaamse expressionisten, met een eigen stijl en een eigen
sfeer. Tegenover de somberheid en de
patetiek van de Permeke s, de charmante boeriigheid van de De Smedts, de
schalkse charme van Tvtgat, de hallucinaties van Frits Van den Berghe staat
Slabljinck (en de weinigen, die hem gelijken) als de exponent van een welyaderender of « minder arm » Vlaanderen.
T o c h is er het inwendig kontrast tussen
de koloristisfhe vei voerin'.». die evenwel
gedisciplineerd Idijfi. en de introspektieve gesteldheid van Shdihincks personages en landsrhapijcn. Het is een statische ktin'it een uereld van fel gekleurde stilte en kroinatische soanning waarbij de schilderende hand als vanzelf de
kolorisr'sche tegeiisf^lüngen en h.irmonieën bijeenschildeit.
De wereld van Slabbinck is niet pate-

Slabbinck komt aan zijn trekken, met
zijn o p het licht afgestemde schriftuur,
die nochtans zijn expressionistische afkomst niet kan loochenen), w.o. heel
wat van recente werken die ons duidelijk maken welk een meester Slabbinck
is geworden in de kleuren- en materieweelde.
Een royale inleiding tot een schilder
die ons land mettertijd meer adelbrieven zal bezorgen dan vele op vals schetterende trompetten blazende of aan
bloedarmoede lijdende clowns.
R. C O R T Y .
Rik Slabbinck
peintre
solaire, door
Paul Caso — uitgave Lucien De Meyer,
Brussel.
Franstalig
met
nederlandse,
duitse en engelse
samenvatting.

BELANGSTELLEN IN...
...Hippoliet van Peene — Virginie Mirypijs, zopas gesticht door de Vlaamse Toeri.^
ienbond
in
samemoerking
viet
de
Vereniging van Vlaamse Toneelauteurs. Het
is een jaarlijkse prijs ter bevordering van
de nederlandstalige toneelliteratuur.
Het
bedrag werd op minimum 10.000 fr. bepaald.
Hij kan toegekend worden aan de persoon, de vereniging, de instelling, hel bedrijf, de onderneming
of de toneelgroep
(beroeps-, semi-professioneel of amateurgezelschap) die zich in de loop van een speeljaar uilzonderlijk verdienstelijk heeft gemaakt wat hel propageren van nederlandstalig loneehverk van nog levende auteurs
betreft.
Als jury fungeert de raad van beheer van
de Vereniging van Vlaamse Toneelauteurs.
Alle groepen of personen, die wensen in
aanmerking te komen, worden verzocht een
omstandig verslag van hun aktiviteilen over
te maken aan de Vlaamse
Toeristenbond,
St. Jakohsmarkt 45, Antwerpen, voor 15 juni van elk jaar.
De prijs u'ordt voor het eerst uitgeloofd
over bet speeljaar 1967-196S en de verslagen worden dus inRewaxhl voor 15 luni
1968.
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was dat het begin van een reeks van

een

tussen 1952 en 1962, die zijn talent als romancier

be-

in 1952 aanmeldde,

kroniek-achtig voor een als roman be^
doeld verhaal, anders d a n Van Aerschots
vorig werk en toch erbij aansluitend
door de psichologische penetratie, i l
h a d d e n sommige figuren wel een scher^
per psichologische profilering m o g e a
krijgen, en vallen ze nogal eens w a t
kleurloos uit.
Of Van Aerschot in deze richting een
persoonlijke vernieuwing kan verwezenlijken, valt nog te bezien : wellicht is
<' De kartonnen stad » de oversran»- ?
Bert Van Aerschot : « De
Kartonnen
Stad n, Heideh lid, Hasselt - 204 blz.,
155 fr.

was.

« De kleine wereld » geen doorbraak.

romans, verschenen

we-

werd dan dat van andere tijd- en gene-

Na de oorlog bleef zijn naam ook enigszins verscholen

dere oorlogs- en naoorlogsdebutanten
vens.

« De kleine

een kleine wereld. H e t is, om het met
een modewoord te zeggen, een geëngageerd boek, ook al lijkt het mischien niet
zo o p het eerste zicht. De kritiek is echter
veel meer op een mentaliteit gericht d a n
o p mensen en instellingen : o p een geest
van onverdraagzaamheid die het openb a a r leven teistert.
Een kritiek ook, die in h a a r scherpte
gemilderd wordt door de vertellende
Moor, die achter veel fanatisme, opgeblazen eigendunk e n Baas-Ganzendoncksuperioriteit de menselijke dwaasheid als
oorsprong weet en er, zij het wel eens
bitter, om lachen kan.
« D e k a r t o n n e n stad » is een gemakkelijk leesbaar boek, soms wel eens wat te

Wanneer

vestigden.
Lr is ontegenzeggelijk
een normaal

mettertijd

romantisch-lirische

een evolutie

« stielvaardiger

Daarbij bewees hij dé psicholoog van
die generatie te zijn : meer dan de geraffineerde romanticus Daisne, bij al
diens « magisch realisme », meer d a n de
barokke en naai^ het magisch realisme
evoluerende L a m p o die trouwens in het
psichologische veel zwakker is. De meeste van Van Aerschots romans halen h u n
kracht uit de rake psichologische tipering. Ze zijn meestal niet omvangrijk
maar bewijzen juist 's schrijvers analitisch vermogen en zijn sintetische kracht,
door binnen een beperkte verhaalruimte
een hele konfliktstof samen te ballen en
levend te maken.
Wie (i De Lift» las weet, wat van
Aerschot o p dat gebied kan. En wie
«Kinderen van Atlas» gelezen heeft,
weet hoe Van Aerschot het geheim van
de menselijke ziel ontsluieren kan, beetje bij beetje, tot het hele raadsel ons duidelijk wordt, hoofdstuk na hoofdstuk,
personage na personage.
Die psichologische penetratie gaat gepaard met een eenvoudige, zuivere en
toch beeldwarme taal, die het gulden
midden houdt tussen het nogal bloedloze
zakelijke van sommige cerebrale romans
en de al te zware, weelderige taalvirtuoziteit waaronder het verhaal breekt als
een te zwaar beladen tak.
Bert Van Aerschots nieuwe roman
« De kartonnen stad » onderscheidt zich
van zijn vorig werk : anders dan bv.
(( Kinderen van Atlas » zich onderstheidde \ a n « De dochters van Delphi » en
« De lift ».
Vooreerst is er de lijd : de meeste romans van Van Aerschot spelen zich nu, in
deze tijd, af. «De kartonnen stad» is gesitueerd in het begin dezer eeuw. Het
aantal personages is ook veel talrijker :
in de meeste romans zijn het een vier a
vijf personen, terwijl hier tien, twintig
mensen evolueren o p het verhaalplan.
Een hele kollcktiviteit wordt ten tonele
gevoerd, wél beperkt in een aantal
hoofdpersonen, maar J a n toch omvattender als gïoep dan'bijvoorbeeld de kleine
groep vrouwen in « De dochters van Del
phi ».
T e n derde is er dan nog de toon. waarin het verhaal geschreven is : de enigszins badinciende. geamuzeerde toon van
de verteller Moor.
\ r m kunstschilder, eenzaat, opgevoed
in het weeshuis der <( K a n o n n e n stad »
haalt hij heel liet bestel van die kleine
gemeenschap ( « a c h ! die kleine s t a d » ,
zei .Antoon Thiry) over de hekel van 7ijn
h u m o r . . . en ook van zijn ernst.
De voornaamste personages voor een
verteller zijn die waarmee hij direkt kontakt heeft door liefde, vriendschap of
haat. Voor Moor zijn dat : zijn vriend
Kom-ad Haesen, eveneens kunstschilder;
de trotse Magda Pink o p wie hij uit
zicliteloos verliefd is vermits zij Konrad
liefheeft; Rosa, met wie Haesen zal trouwen. Maar er zijn nog véél meer grote en
kleine figuren ; de burgemeester en de
politici, de rijken en de machtigen, de
intriganten en de idealisten. Doorheen
de belevenissen van deze figuren schrijft
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Moor ons vertellend de grote en kleine
kroniek, en ook de « chronique scandaleuse », van deze « kartonnen stad ».
W a n n e e r de oorlog komt, wordt er
veel gewijzigd : privilegies en taboes verdwijnen. Niet echter de mentaliteit, die
vaak tot komische of dwaze, m a a r ook
tot tragische situaties leidt : een mentaliteit die niet alleen in een kleine stad
leeft en die de menselijke hebzucht en
onverdraagzaamheid achter leuzen en
voorschriften verbergt.
Wij willen geen verband zoeken in het
feit dat Van Aerschot geboren werd in
Lier en dat die « kleine stad » typen geleverd heeft in onze letterkunde voor romans, novellen en schetsen, waarin figuren optreden die aan sommige personages uit Van Aerschots boek doen denken.
Van Aerschots stad kan echter overal
zijn en de behandeling is niet regionalisiisch. H e t boek is ook meer dan een
geromanceerde « Lof der Zotheid » van

Toneel te
Brussel
« Zuster George moet sterven »
(T/ic Killing of Sister George), een
zgn. « Black Comedy » van Frank
Maicus (geboren te Breslau, maar in
1939 naar Engeland
geëmigreerd)
werd door de londense recensenten
tot bet beste blitse stuk van het jaar
uilgnoepen ; zij zijn ter plaatse en
zullen het dus best weten.
Het tema is zvel origineel : de verpleegster George ts nl. de populaire
figuur uit een vervolgverhaal in de
radio Na zes jaar besluit de progiainmaleiding haar te laten verongelukken om het verhaal nieuw leven in te blazen (?). De aklrice die
deze rot speelde, geraakt totaal overstuui daar zij a.h.w. de helft van
hear dubbel leven kwijt geraakt en
meteen alle houvast.
De auteur heeft dit idee knap uttgewerkt met een verscheidenheid aan
personages en taferelen, maar heelt
de hoofdfiguur toch te eenzijdig voorgesteld en — natuurlijk — moesten
dl ie van de vier vrouwelijke personages lesbisch aangelegd zijn! Sommige middens schijnen bevolkt met
tiibaden, homofielen en homoseksuelen CU de toeschouwer moet ze maar
slikken met hom en kuit!
Dagelijkse kost voor zekere moderne auteuis, maar tevens een bewijs
van onmacht als een schrijver er dit
moet bijsleuren om zijn werk origi-

In de bekende londense veilingszaal
Sotheby werd verleden week een Picasso
uu de zgn. « blauwe periode » van de schilder verkocht voor meer dan 26 miljoen
frank. Dit ts het hoogste bedrag dat ooit voor een schilderij uit 20e eeuw werd
geboden.

naliteit, zij het dan een zeer speciale,
te vet lenen.
De dames Joanna Geldof, Chris
Lomme, Celine Weenen en ]o Crab
zorgden voor ycen vertolking die we
zeer hebben bewonderd. Alleen de
eerste zou niet altijd moeten roepen
en bulderen : het duivelse en het cinieke van haar verhouding met haar
viiendmnelje
zou er bij winnen.

« Fieiile Julie » is een van de gaafste uetken — psichologisch en dramatisch uitzondei lijk sterk — van
Sliindbeig's naturalistische tijd; een
iveikjp waarin hij een manzieke freule utt de hogere standen op het toneel brengt, die zich aan een brutale
knecht geeft en — na een verschrikkelijk ontwaken door de grootste veriiedenngen — door deze ctnieker de
dood in gejaagd wordt : zinnebeeld
van de strijd tussen het holle in de
zgn. « hoge » wereld en het opkomende « lage > in de maatschappij,
dat neemt wat het grijpen kan.
Strindberg behoort, met Ibsen, tot
de meest bewuste en scherpe bekam
peis en honers van het burgerdom en
zijn kuituur. Bij hem is het echter
geen ontleding zoals bij Ibsen : onmeedogend, maar zoekend en objektief, maar een scherp tentoonstellen
van zwakheid en veriotting.
In
« l-ieule Julie » geeft hij de vrouw
(zijn eeuwige vijand) met een duivels genoegen de volle laag eu meteen de « hogere standen, maar ziet
ook — hij als « aitstokraat » — met
vei achting neer op de opkomende
demokraat. Hij zag beiden als de verfegenwoordigeis van hun klasse en

seks bij het einde van de vorige eeuw.
Het is steeds een zware taak geweest « Freule Julie » in deze zin te
spelen. Het Brussels
Kamertoneel
had het niet op zijn programma mogen nemen daar het, om de ware
bedoelingen van de auteur weer te
geven, niet over de geschikte spelers
beschikt; het gezelschap is daarvoor
•te beperkt. In Lou De Vel hebben
we niet de cinische knecht, de niets
ontziende Streber, de
opkomende
« lagere-klasse » kunnen zien, niettegenstaande loffelijke pogingen .
alleen een minnaar te meer die van
de eerste de beste gelegenheid gebruik maakt, evenmin als we in de
freule van Mia Van Roy hebben kunnen geloven : dit was < Freule Julie » met met haar kompleksen, haar
« superioT'teit » haar resten van
« oude krijgsmansadel >, haar «eer»,
maar een histeriek vrouwtje met onicrzadigde aanvechtingen dat, na de
« val », het reinste melodrama ten
beste gaf.
Regisseur Bob Van der Veken heeft
gestreefd naar sobere intei pietatie
maar Strindberg regisseren en spelen
kan niet iedereen...
Vooraf werd een monoloog van de
Deen Finn Metkling
voorgedragen
door Annelies Vaes : gevoelvol en genuanceerd, maar voor ons minder
passend voor een toneelavond.
De laatste voorstelling van het welgevulde jaar was een teleurstelling,
maar kan ons toch de vorige flinke
prestaties niet doen vergeten. We zullen dit keurig gezelschap volgend jaar
met veel genoegen opnieuw aan het
werk zien.
J.V.

TV

TV

maigret
en zijn €lode
Dinsdagavond kunnen de kijkers de kennismaking hernieuwen met kommissaris Maigret.
Deze populaire parijse politiefunktionaris wordt nu gestalte
gegeven door Jan Teulings.
Maigret wordt als altijd metterdaad bijgestaan door inspekteur Lapointe (Wies Andersen) en moreel door zij«
vrouw (Lies de Windt).
In deze aflevering van de
nieuwe Maigret-sene, naar de
roman « Maigret et son mort »
voor de televizie bewerkt door,
Otto Dijk en geregisseerd door
Eimert Kruidhof, raakt de
kommissaris zeer persoonlijk
betrokken bij een slachtoffer,
van wie hij aanvankelijk niet
meer weet dan dat het « de
man van Minette » is. Voor deze gelegenheid opereren Maigret en Lapointe vanuit een
simpel kafeetje in Parijs.
Dmsdag 9 mei - 20 u 25 Brussel Ned.).

de derde heigen
Naar een scenario van Walter Geerts en in de regie door
Germaine Dijckhoff ziet u vandaag de herhaling van een dokumentaire over de duitssprekende bevolking van ons land
in de streek van Eupen en St.Vith. In dit toeristisch zeer
mooie gebied, met zijn uitgestrekte venen en bossen, leeft
in de verspreide dorpen nog
een echte folklore waarvan u
in dit programma enkele onvervalste staaltjes te zien
krijgt. (Vrijdag 12 mei - 19 u
08 - Brussel Ned.).

mijn

TV - TV
geant), Jean Anderson (Miss
Horsefall) en Maureen Swanson (Ellen). Oorspronkelijke
versie met tweetalige onderschiiften.
Het verhaal speelt zich af tijdens de jongste wereldoorlog.
Jean Paget is een soort bezielster gev» orden van een groep
vrouwen die door het oorlogsgeweld verplicht zijn door Maleizié te zwerven. Die groep bevat o.m. de van pretentie overlopei^de Mrs. Dudley Frost, een
schotse dame die er altijd verwaai loosd uitziet en Ellen, een
knap en prettig meisje maar
zonder veel hersens. Tijdens
hun tochten ontmoet Jean 2
australische krijgsgevangenen,
Joe Harman en zijn vriend
Ben. Jean en Joe schijnen het
voor mekaar wel te vinden en
de jongeman praat honderd uit
over zijn geboortestadje. Hij
hoopt zo vlug mogelijk naar
Alice Springs terug te keren.
In afwachting is het hoofdzaak
door te bijten in de zure appel
en de onmenselijke behandelingen van de Japanse bezetter te
overleven. Om eens een lekker
brokje onder de tand te krijgen, steelt Joe enkele kippen
van kapitein Sugaya en... hij
wordt betrapt. In aanwezigheid van al de vrouwen wordt
hij dood gefolterd... (Vrijdag
12 mei - 20 u 25 - Brussel Ned.).

klein wild en
zijn

vijanden

Negende van een serie natuur- en dierenfilms van Theo
Kubiak en Dr Besch (programma van de N.D.R. - Hamburg).
Reebok, haas, fazant, stekelvarken en de vijanden van het
klein wild, met in het bijzonder de buizerd, worden opgespoord. (Zaterdag 13 mei - 19
u 30 - Brussel Ned.).

leven

TV • TV - TV - TV - TV - TV '

« Mijn leven begint in Maleizië » — Oorlogsfilm van Jacques Lee met Peter Finch en Virginia
McKenna — Brussel Ned., vrijdag 12 met te 20 u 25.
Frankrijk naar de Groothertogin van Gotha, die in het
kraambed
ligt,
gezonden
wordt. Maar de jongeman is
stapelverliefd op zijn buurvrouw, een gravin, waarmee
hij liever over stoffen of muziek praat dan zijn zending
voor te bereiden. Rond een
reiskoffer waarin de meest
vreemde voorwerpen verdwijnen ontspint zich de liefde tussen deze twee mensen. Wanneer de oude oom zijn neef
komt aanmanen naar Duitsland te reizen komt het bericht
dat de Groothertogin van Gotha gestorven is en de zending
geen zin meer heeft. De liefde
heeft echter gezegevierd aangezien de jonge edelman de gravin huwt. (Maandag 8 mei 21 u 20 - Brussel Ned.).

hegint

on ne saurait

charles

in maleizië

penser a tout

aznavour

« A town like Alice » is een
oorlogsfilm van Jack Lee op
een scenario van W.P. Lipscomb en R. Mason naar de gelijknamige roman van Nevil
Shute. In de hoofdrollen ziet
u Virginia McKenna (Jean Paget), Peter Finch (Joe Harman), Takagi (de Japanse ser-

Deze komedie van Alfred de
Musset werd voor het eerst opgevoerd op 3 mei 1849 in de
Salie Pleyel.
«On ne saurait penser a
tout » vertelt de avonturen van
een onbesuisde jonge edelman
die op aanbeveling van zijn
oom, door de Koning van

Op de Vlaamse T.V.
ZATERDAG 6 MEI

MAANDAG 8 MEI

18 55
Z a n d m a n n e t i e — 19 0 0 : Misfer
Magoo
12e afl
: Kapitern Kidd
—
19 25
A u t o r a m a — 19 55 : Hier spreekt
men Nederlands — 20 0 0 : TV-nieuws
— 20 25 : G n n d l , meid voor alle werk
(15e a f l ) — 20 50 : Showprogramma,
uitgezonden
vanuit
het
Amerikaans
Theater t e Brussel — 21 40 : Echo —
"22 10
De man van U N C L E 33e a f l . :
De helse machine — 23 00 : TV-nieuws
— 23 10 : Biliarten Reportage van het
Europees kampioenschap bandstoten g e houden t e Deurne Antwerpen.

18 25 : Teletoolles • Frans — 18 55 :
Z a n d m a n n e t i e — 19 0 0 • Polly o f het
geheim van het kasteel ( l e ofI )
—
19 15 : Tienerklanken
—
19 55 : De
Weerman
—
20 0 0 : TV-nieuws
—
2 0 25 : Als de gesmeerde bliksem Eerste
episode — 20 50 : Speel een woord —
21 2 0 : Je k a n niet aan alles denken,
een spreekwoord m één bedrijf door A l fred de Musset — 22 0 0 : De Katolieke
gedachte en actie — 2 2 3 0 : TV-nieuws.

ZONDAG 7 MEI
11 00 ; Eucharistieviering — 's N a m i d dags : - Voor boer en tuinder - A x e l
N o r t H e episode - Ziet u er w a t in .'
Biljarten
Europees
kampioenschap
bandstoten
- Autorennen
Grote Prijs
v a n Monaco
—
18 3 0 : Klem, k l e m
kleutertje
—
18 50 : Jeugdfilm
—
1 9 3 5 : Velvet f26e a f l ) — 20 0 0 : T V nieuws
—
20 15 : Sportweekend
—
2 0 40 ; Speelfilm • M i j n vrouw, m i j n
k i n d en ik, komedie von More A l l é g r e t
m e t Robert Lomoureux, Annie Girardot
en Yves Noel — 22 10 : Diapason —
2 2 40 : TV nieuws

zingt
Optreden van de franse zanger in de Koningin Elisabethzaal van de antwerpse dierentuin (tweede deel).
In 1942 komponeerde Char-

—
18 55 : Z o n d m a n n e t j e —
19(X) :
Jonger d o n je d e n k t
Melodieën
uit
« M o u l i n Rouge > —
19 25 : Areno
Sportmogozme — 19 55 : De Weerman
— 20 0 0 : TV-nieuws — 20 25 : Op de
m a n o f — 21.15 : Charles Aznavour
z m g t — 22 05 : Het vrije woord : Lek e n m o r a o l en -filosofie — 22 35 : T V nieuws

DONDERDAG 11 MEI
1 4 0 5 : Schooltelevisie — 18 25 : Tefetaalles : Frans — 18 55 r Z a n d m o n n e t j e
— T9 0 0 : Oom Storm 10e a f l : O n t moeting met een negenoog — 19 25 :
Tfenerklanken — 19 55 : Hier spreekt
men Nederlands — 2 0 0 0 : T V - nieuws
— 20 25 : Bonanza — 21 15 : Panorama
—
22 15 : Première —
22 45 : T V nieuws.

DINSDAG 9 MEI
14 05 : Schooltelevisie — 18 25 : Schooltelevisie —
18 55 : Zanidmannetje
—
19 0 0 : Tom en zi/n hondje 10e a f l . ;
Sobo als detective — 19 15 : Flipper —
19 40 : Kwart-Eefje
—
19 55 : Hier
spreekt men Nederlands — 20.00 : T V nieuws — 20 25 ' M a i g r e t en ztjn dode
Tweede a f l . — 22 10 * M e d i u m M a g a zine van kunst en cultuur
—
22 40 :
TV-nieuws.

WOENSDAG 10 MEI
17 00 : Televisum — 18 25 : Schooltelevisie Het milieu ; O * binnenscheepvoorf

VRIJDAG 12 MEI
1 4 0 5 : Schooltelevisie — 18 55 • Z o n d mannetje — 19 00 : Vergrootglas op de
postzegel — 19 08 : De derde Belgen,
een documentaire over de Duitssprekende bevolking van ons land — 19 45 :
Zoeklicht —
19 55 • De Weermon
—
20 00 : TV-nieuws — 20 25 : Speelfilm:
M i j n leven begint m Maleisië Oorlogsf i l m van Jacques Lee met Peter Finch en
V i r g i n i a McKenna — 22 15 ' TV-nieuws
— 22 20 : De wonderbaarlijke m o n d o r i j n Ballet van Flemming Flindt op de
muziek van Bela Bartok.

les Aznavour zijn eerste chan- stond geregeld op de planken.
sons; dit was het begin van In het begin van de tweede
een schitterende carrière. De 'wereldoorlog begon Aznavour
ster van Aznavour schittert nu zijn loopbaan van zanger. Hij
zelfs in Amerika. Hij is de zan- is nu een grote internationale
ger van « Tu t' laisse aller », vedette. Niet alleen als zanger
« Les Comédiens », « Que c'est oogst hij veel roem, maar ook
triste Venise », « La Mamma » als filmakteur kent hj sukses.
en andere successen. Alhoewel Zijn bekendste films zijn : Un
van armeense oorsprong werd Taxi pour Tobrouk, Le PassaAznavour geboren in Parijs, ge du Rhin en Cherchez l'Idole,
Toen Charles negen was debu- Woensdagavond hoort u hem.
teerde hij op toneel. Kort na- Charles Aznavour : de schrijdien kreeg hij zijn eerste film- ver, komponist en zanger.
rol in « Emile en de detecti- (Woensdag 10 mei • 21 u 15 «
ves ». Hij volgde toneelles en Brussel Ned.).

Onz
ZATERDAG 6 MEI
20 u 50 Brussel Ned.
Shovi'pro gramma (Uitgezonden
vanuit het Amerikaans Theater
te Brussel).
21 u 05 Nederland I
Het gulden schot (Ontspanningsprogramma
met
wedstrijd handboog schieten).
ZONDAG 7 MEI
20 u 40 Brussel Ned.
Mijn vrouw, mijn kind en ik
(Speelfilm - 'Ma femme, mon
gosse et mol - Franse versie
met nederlandse onderschriften).

se I e kti e
WOENSDAG 10 MEI
20 u 15 Duitsland I
Maenner und Maechte am Potomac (Filmbericht van Gerd
Ruge).
21 u 15 Brussel Ned.
Charles Aznavour zingt (Optreden van de franse zanger in de
Koningin Elisabethzaal van de
antwerpse dierentuin - tweede
deel).

DONDERDAG 11 MEI
21 H 00 Nederland I
Ja, nee, geen mening (Opiniepeiling over een aktueel onderwerp).

MAANDAG 8 MEI

21 u 15 Brussel Ned.
Panorama

21 u 50 Brussel Fr.
L'école des femmes
(Informatief programma van Jacqueline
Simon - Adoptie van kinderen
in België).

VRIJDAG 12 MEI

DINSDAG 9 MEI
21 u 00 Brussel Fr.
Temple Houston (Villa te koop
met Jeff Hunter, Jack Elam,
Connie Stevens en Robert Conrad).
21 u 00 Duitsland I
Zug der Zeit (T.V.-film van
Horst Lommer - Niet voor jongeren).
21 u 30 Nederland I
Z-Cars (T.V.-film - Engelse versie).

19 u 08 Brussel Ned.
De derde belgen (Een dokumentaire over de duitssprekende bevolking van ons land •
Streek Eupen-St.-Vith - Regie :
Germaine Dijckhoff-Ceunen •
herhaling).
20 u 25 Brussel Ned.
Mijn leven begint in Maleizië
(Speelfilm - A town like Alice •
Oorlogsfilm van Jacques Lee
met Peter Finch en Virginia
McKenna).
21 u 35 Nederland I
Voor de vuist weg (Ontspanningsprogramma gespekt met
interviews).
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y oethal gokjes
De wedstrijd die Inter Milaan en
CSKA Sofia verleden woensdag voor de
halve finale van de Europabeker gespeeld hebben, was de derde testwedstrijd in de halve finale van dit tornooi
en de dertigste in gans het tornooi dat
nu elf jaar oud is.
Er zijn nog andere cijfers te vermelden. Voor de wedstrijd van verleden
woensdag — waarvan we, gelet op het
feit dat donderdag een hoogdag is —
de uitslag deze week niet kunnen meedelen — is het tot nog toe in de Europabeker der landskampioenen tot lottrekkingen na een derde wedstrijd gekomen. Vooral het seizoen 1964-65 was
rijk aan « gokjes » : Anderlecht haalde
het zo op Bologna in de voorronde,
evenals Dukla tegen Gornik Zabrze; in
de kwartfinale was zulks het geval met
Liverpool tegen F.C. Keulen

Sociaalekonomisch
In Kongo wordt momenteel « sociaalekonomisch » voetbal gespeeld. De kongolese ploeg versloeg zopas het nationaal team van Ghana met een 2-0-score.
Het merkwaardige aan de match was,
dat de ontvangsten zullen gebruikt worden voor de sociale en ekonomische
heropleving van de achtergebleven gebieden en de oostprovincies, die veel
van opstanden en muiterijen te lijden

Dat sport en T.V. heel wat met
mekaar hebben te stellen, weet zo
langzamerhand wel iedere T.V.ktjker en sportliefhebber.
Milaan - San Remo of een wereldbeker-top in Wembley kan je
« live » beter op ye scherm volgen
dan ergens aan de kant tussen de
supporters, die je een deel van je
kijkgenot op voetbalveld of in de
straat kunnen bederven door bv.
op het spannendste ogenblik vlak

hadden. De inrichters zullen alvast een
schone (zij het dan ook z^vakke...) kongolese frank aan de wedstrijd opgestoken hebben : er waren niet minder dan
80.000 toeschouwers.
Een vingerwij zmg voor onze Voetbalbond : topwedstrijden laten betwisten
ten voordele van Limburg of de Westhoek, die óok met sociale en ekonomische problemen te worstelen hebben.
Alhoewel we met dergelijke « raadgevingen » voorzichtig moeten zijn : de
dag dat hier «sociaal-ekonomisch»
voetbal wordt gespeeld, zal het ten
bate van de Borinage zijn. Wedden ?

Vedette
Hoe zwaar de vedette-roem op de
schouders kan wegen, heeft Eddy
Merckx dit seizoen al een paar keer ondervonden. Wie zijn uitslagen van het
ganse voorjaar overkijkt, vmdt het formidabel dat de Brabander, naast zijn
eerste plaatsen, ook een stel ereplaatsen wegkaapte. Iemand die in elke grote koers « verwacht » wordt, die regelmatig die verwachtingen inlost en daarenboven dan nog bij de overige gelegenheden met een schitterende ereplaats gaat lopen, is een héél grote meneer. Die enkele keer dat hij niet als
eerste over de lijn flitst, heet het echter in de kranten dat hij « K.0. werd
geslaan ».
K.0. is, ons dunkt, toch nog wat anders ! Maar ja : een vedette moet er
zich aan gewennen dat als hij tien cm
te kort komt, de kranten het in even
grote koppen melden dan al zijn voorgaande en volgende overwinningen.

wereld van zijn land — direkt betrokken IS bij de bouw van de
olympische infrastruktuur
1968.
In de T.V.-wereld heeft hij een
dikke vinger in de pap omdat zijn
familie de belangrijkste kabelfabtiek van Mexiko bezit.
Deze sterke pozitie
wenste
Clark-Flores om te zetten in klinkende munt. Hij sloot een akkoord met een der grootste T.V.ketens uit de Verenigde Staten,
de A.B.C., en hij wilde alle T.V.-

Het kan niet alle dagen kermis zijn, zelfs niet voor een superkampioen.
Eddy
Merckx slaagde er niet in, na de Waalse Pijl ook Luik-Bastenaken-Luik op zijn
'~
naam te schrijven.

meer dan bij de voetbalwereldbeker 1966.
De europese kijker zal de Olympische Spelen kunnen volgen alsof
ze vlak naast de deur plaatsgrijpen en met op een ander kontinent, een slordige 8.000 km verder. Bijna 400 europese T.V.-mensen zullen daarvoor volgend jaar
de verplaatsing naar Mexiko doen.
De ketting waarlangs de beelden
over de wereld zullen reizen, is
indrukwekkend
: 14 kaptatiewa-

MEXIKO OP HET SCHERM
voor je neus een spandoek omhoog te hijsen.
Tussen sport en I.V. loopt het
niet altijd op wieltjes. Dat zal in
ons land iedereen beamen die
zich nog herinnert hoeveel jaren
er heihil is geweest tussen de
Voetbalbond en de B.R T. Zelden
ts het er echter zo gortig aan toe
gegaan dan tijdens de voorbereidingen om de Olympische Spelen
van 1968 te Mexiko op het kleine
scherm over de hele wereld uit te
stralen
De man die daarbij de grootste
moeilijkheden maakte, was een
mexikaans generaal, José de Jesus
Clark-Flores. Zijn generaalsrang
ontleent hij aan het feit dat hij
bevelhebber is van de mexikaanse transmissietroepen. Zijn gezag
in sportkringen stamt van zijivtitel van ex-voorzitter van het mexikaans Olympisch Komitee en
van het feit dat hij — als belangiijke figuur in de ondernemers-

stations over heel de wereld verplichten, de Olympiade-programma's van deze A.B.C, te betrekken
mits betaling van miljoenenbedragen waarop hijzelf dan wel de
nodige percentjes zou krijgen.
Er ging daartegen door heel de
wereld-T.V. een dergelijke storm
van protest op, dat Clark-Flores
voorzichtigheidshalve inbond. Gelijk de zaken er tans voorstaan
zullen de Olympische Spelen 1968
uitgezonden worden op normaler
en fatsoenlijker wijze.
Daarmee is echter de kous met
af. Ook een « normale » werelduitzending van Olympische Spelen brengt een dergelijke hoop
pioblemen
mee, dat daaraan
thans over heel de wereld door
de T.V.-mensen en verbindingstechnici reeds wordt gewerkt. Als
alles goed gaat, zullen zowat een
half miljard mensen het spektakel te Mexiko nauw kunnen volgen; dat zijn er dan 100 miljoen

gens verbinden de stations en
sportpleinen met een centrale die
ingericht wordt in een mexikaans
ministerie. Van de zendcentrale in
Mexiko-City gaan de opgespaarde
beeldbanden en de live-uitzending
5.000 km verder naar het zendstation Andover in de Verenigde Staten, dat doorgeeft aan kommunikatiesattelieten die een vaste pozitie innemen resp. boven de Atlantische en de Stille Oceaan. Dat
zijn dan de grote problemen, die
slechts kunnen opgelost worden
door een wereldomspannende organizatie die haar
vertakkingen
heeft tot in de ruimtevaart toe.
Daarnaast moeten de Mexikonen tal van kleine problemen oplossen. Zo werd hen gevraagd, de
kunststofpistes
in de stadia helgroen te willen kleuren
omdat
deze kleur het ideale kontrast
vormt bij zwart-wit-opnamen. De
kleur zal trouwens in Mexiko een
belangrijke rol spelen, want een

deel der uitzendingen zal voor de
kleuren-T.V. bestemd zijn. Hierbij
komt het probleem van het kleurensisteem op de proppen en
reeds nu staat het vast dat de alleenlopers Rusland en Frankrijk
— die aan een eigen en duurder
procedee vasthouden
— geen
kleur uit Mexico zullen overgeseind krijgen.
Als alle technische
problemen
opgelost zijn, blijft er nog het
probleem van het
tijdsverschil.
Een europese kijker die volgend
jaar wenst getuige te zijn van de
« live «-uitzending der 800 m-finaIe, behoort te weten dat dit programma zal opgenomen en uitgezonden worden in de namiddag
van 16 oktober 1968 volgens mexikaanse tijd; op dat ogenblik zcA
het echter in Europa reeds 11 ok
tober rond 1 u in de morgen zijn.
Het wordt dus wel laat opzitten !
De maraton zal te Mexico rond
19 tl 45 aankomen;
in europese
tijd wordt dat 2 u 45 's nachts.
Het tijdsverschil bedraagt 7 uur
en dat brengt mee dat een aantal
gebeurtenissen niet direkt naar
Europa zullen worden doorgeseind, maar ingeblikt tot de volgende (europese) ochtend en opgediend samen met het ontbijteitje van europese
sport-entoeziasten.
Een ontgoocheling voor de voetballiefhebbers : de finale van hun
sport zal slechts 10 minuten op
het scherm komen. Volleybal dat
naar het schijnt in heel de wereld
de snelst groeiende sport is, zal
een voorkeurbehandeling
krijgen
en komt het vaakst op het
scherm.
Volgend jaar zullen de sportliefhebbende T.V.-kijkers dus wél
moeten zorgen voor véél koffie
en véél vrije nachten!
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te 20 u.,
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musical for t w o
met Denise D e w e e r d t en Jef Burra.
2)

VAN 8 JUNI

musical van F. Eckhardt
met Lia Lee, Fried Zuidweg, Jan Moonen
enz.
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40 9i> lortirg op vtrioon deiir«
LB 102

• over kollaboratie, verzet, repressie en amnestie
• door Nemrod, medewerker aan « WIJ »

het feest
van de haat

Al de erote gekende Dnltse en Belgische
orkesten z a l l e n er zorgen voor fle s t e m m i n g
In al onze lokalen Is er altijd : originele
Breugcliaanse s t e m m i n g • deftige lente en
plezier - goede bediening
beste dranken
goed en niet d a a r .
N.B Al onze zalen zijn gans de w l n t e i ter
beschikking voor Bals • B a n k e t t e n • Vergaderingen, e n z . . .

Gfolc Ve.s k
GIAZÊN en HONTUREH.

Aug. Ortsstraat 22
BRUSSEL 1.
Tel. : (02)11.25.25
Bespreekrecht van
10 fr. per plaats.

AF

Minister zonder moeite

T W E E D E DRUK

DORTMUNDER THIER BRAU
HOVEN

B O N

EEN G E Z E L L I G E T E A T E R A V O N D
TE B R U S S E L
I N DE
BEURSSCHOUWBURG
op vrijdag, zaterdag, maandag
zondag te 15 u.

LEZERS

• kreeg een zeer gunstige pers
• verantwoordeL uitg. : drs. M. Coppieters
• 124 blz. • 40 fr (prk. nr. 92.02.80 van dè
Vlaamse vrienden van de Westlioek, Maskenslaan 33, De Panne of onder gesloten
omslag aan zelfde adres - 25 % korting
bij bestellingen van 10 eksemplaren).

ATK
v.z.w.

—
—
•—
—

LEUVEN I 1.000 plaatsen.
AALST ; 1.000 plaatsen.
BULSTE - KORTRIJK ; I.OOO pi.
ANTWERPEN . 700 p l a a t s e a

Vereniging s'oor Arbeidsveiligheid door Techniek
en Kontrole. • Erkend bij
M.B. V. 22/2/62.

Het
V L A A M S KEURINGSORGANISME
voor d e officiële kontroles vaïi :
— u w stoomketel ;
— u w kranen, liften e.d. ;
-— u w zwierder ;
— u w elektrische installatie.
RUMENAMSESTEENWEG 109.
BONHEIDEN
_
Bij Mechelen.
Telefoon : (015) 526.77.

DORTMUNDER THIER BRAU
IMPORT

Agenten over GANS VLAANDEREN.
LB 10)

Voortverkopers

PERZISCHE TAPIJTEN

'T IDEALE TÜINTOESTEL VOOR GANS UW KROOST TOT 15 JAAR!
Zware, gansstalen
(3x2 m. Hoog

konstruktie
2 m.)

FA L

SLECHT^ 2.995 FR.

Firma

M A E S

vraagt U zi]n militanten In moei
lijke ogenb'ikl<en (boete en gevang)
met in de steek te laten Stort >n
verwijld uw steun op eén der twee
onderstaande
rekeningen
bij de
Kredietbank van uw gemeente :
— rek ar. 1100/37.305 van het
V.MO.
\ n f w e r p e n o\
-

rek nr. 1100/36.971 van het
Vlaams Sr>lidariteitsfonds
ALLKtiN DKZH TWliH rekeningen
staan >nder mijn oersoonlijk toe
zicht.

«>Of

—

Rijnwijnen St JACOBS-KELLEREl
Oaa-Algeshelm.

DORTMUNDER THIER BRAU

Edegem. Tel. 03/53.05.71

koopt — Oonwt en tinart cafés in gan» tiet
land.
— Medewerkers worden Kevraagd

LB 104

LB 103

VERSE ZEEVIS
Visverdelers en diepvrieshouders
vraagt
Inlichtingen en prijs
lijst

KOOP

FIRMA DEPREZ

BIJ ONZE ADVERTEERDERS

Vismijn 104
OOSTENDE
Tel.: 059 717 15
LE 109

SCHLIMHl BBKHMATKASSEN
met
Gebreveteerde
bedekkingslagen
RESSOHIMAIHASSEN
(Brevet : 520738)
met
Gebreveteerde karkassen

HERMES
S G H I p ^ L

sreTraatd

Dortm ander Thler.
Tonlstelner f . j r n d e l

(Gemeenteplein)

tel. : (03)32.44.30

ALLE S P E E L G O E D
Vraagt geïllustreerd
prospektus

W I M

ivorden

—
•—

Trooststraat 12

Cortvriendt

D i e p e s t r a a t 29, A n t w e r p e n

LUYTEN

A BT 8

Tlenscsteenweg 128, Korbeek-tA.
TeL I (016) 463.11.

Ik

54 Auldlaan

ben
uilgesJapen
want...

211 M LeiDonnierlaan
rel. 11.00.3a
BrusseL

VOI.I.EniGH
SEKHKIAHIAATKl'HSLS IN 2 JAAR

Steno- en
dakt> lografie
m vier talen.
Boekhouden
Sociale wetgeving.
Moderne talen
Handels
correspondentie.

STAK'

Dunlopiilo |«;

STRR

*'"

( B i e v e l . Dl27b7)
TE ZELE (O.-VL.)
GEWATTEEHDü BHDSI'BKIEN
WOLLEN DEKE.NS
Tel. (052) tt(i41 en itMZ
Indien L' geen verkoper
in uw omtrek kent, stuur
ons een kaartje en we
de dichtst bijgelegen ver
zenden U het adres van
koper Star Zele

Dag- en avondlessen
De «chool waar Vlamingen
zich thuis voelen.

MATTHtiUS B^DDENBEORIJF
TURNHOUTSÉIAAN

1 0 2 , l O K G ERH O UT • TEL. 35.17.83

•IJHUIZCN : D i < M » r " > *<-•&> * • > » * . r e l . 31.01.1*
instraal 3 9 . 4 1 . Aniw. Tel. 33.47.24 - Callifortlei 6 0 , Deurne, Tel. 36,25.23

Beter

en voordeliper
•.e 106

kB 124

LB

lOb

20
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PERS

valse vlag. Tot die dwazen behoren de
katolieke jcugdraad en priesters. Tot die
naïevelingen — of ben ik naief wanneer
ik het zo voorstel ? — behoren ook enkele
kopstukken van de Volksunie.
Wim Jorissen, Mik Babyion, Walter
Luyten, wat hadt gij zondag tussen dat
volkje en achter die vlag te winnen ?
Niks. Te verliezen ? Alles ! ».

VAN DE V.U.-LEIDING

DE VLAAMSE OUD-STRIJDER

De tweede uitgave van het « Tienjarenplan
» moet in de e.k. weken
massaal in gans Vlaanderen verspreid worden. Aan de
arrondissementen
en afdelingen
wordt gevraagd, een speciale verkoopaktie
in te richten
en het « Tienjarenplan
» mee te nemen tijdens
kolportages.
Het « Tienjarenplan
» kan aan 25 fr per ex. besteld worden op het
sekretariaat
Volksunie,
M. Lemonnierlaan
82, Brussel I, storten op per.
1476.97 van Volksunie v.z.w.d., Brussel I. Bij bestellingen
van meer dan
10 ex. : 20 fr.

Is slecht gezind op de thuisblijvers. De
goede wil was er bij de inrichters, maar
de Vlamingen zonder gele koorts en rode
pokken lieten hun getal thuis. Volgend
jaar eens een massale aanpak ? Beter dan
' elkaar- « kommunist » of ergere lieflijkheden naar het hoofd te werpen.
In de weekbladpers knallen nog een
paar voetzoekers na over de anti-atoommars die al te felle ziektesimptomen van
gele koorts en rode pokken vertoonde. Het
probleem is, hoe de ziekte te bestrijden.
Vreugdevoetzoekers ontploften bij de geboorte van een nieuwe Wilhelmus van
Nassouwe (ben ie van Duitsen bloed) ;•
tot bij ons viraren er onvaderlandse joernalisten die meejuichten met de « noorderduivels ». Gelukkig voor het dappere
Belgenland staat het liberale heir onder
leiding van veldheer Vanaudenhove ook
deze week nog immer pal voor de verdediging van de vaderlandse integriteit. Met
hun wetsvoorstel willen zij alle slechte
Belgen opnieuw de bak indraaien. Desnoods met de hulp van de oostendse socialisten (zie 1 mei-bloempje in « Het
Volk »).

« Zoals wij herhaaldelijk de éénzijdige
anti-amerikaanse strekking van vorige
anti-atoommarsen hebben betreurd en
aangeklaagd, zo menen wij tans ook op
pozitieve détails te mogen wijzen bij de
laatste mars van 23 april. Het is een niet
te loochenen feit, dat de inrichters zich
dit jaar meer dan vroeger hebben ingespannen om tot een bredere eensgezindheid te komen voor hunne manifestatie
en dat zij de officiële leuzen zó' hebben
gesteld, dat deze niet konden worden verketterd als éénzijdig-links of éénzijd-rood.
Wat niet belet heeft, dat de mars zelf
een uitgesproken anti-amerikaanse eksplozie is geworden, maar, laat ons eerlijk
zijn, het zal nooit iets anders zijn of worden, als de grootste jeugdorganizaties van
rechts uit dit land zich doodeenvoudig
terugtrekken zoals bijt. de K.A.J. en
V.KJ\..J. Het moet ons van het hart, dat
het véél moediger en, naar ons bescheiden oordeel, wellicht ook véél efficiënter
zou zijn geweest, konden de grote kristelijke organizaties er toe komen enkele
•T P A L L I E T E R K E
tienduizende hunner kaderleden te beweKreeg al het vizioen van de kozakken
gen, niet knusjes thuis te blijven op een
Tan L«on Bloy die vietkongend door Brus- bar-koude zondag maar aktief te manisel rukten. Het één-derde betogers of
festeren voor een algemene vredesidee en
meer ( ? ) dat misschien minder luidruchvoor een atoomstop ook in Rusland, China
tig de ware geest van het opzet wilden
en zelfs in Frankrijk. Waarom niet ?
vertolken, wordt afgeschreven als « naïe_ Dit moeten wij nu toch al stilaan Itevelingen » (of erger : misschien zijn het ginnen te weten, dat het niet door een paswel vermomde kommunisten). Beste Pal- sieve afwezigheid is, dat wij een gezonde
lieter, de drie geciteerde « kopstukken » stempel zullen drukken op manifestaties
liepen niet achter een vietkongvlag maar
als deze van 24 maart, wél door een offenachter het door n geapplaudisseerde spansieve, maar dan massale, aanwezigheidsdoek, dat in uw artikel een halve kolom
politiek bij deze en bij andere soortgevan de geciteerden wordt weggerukt. Zij
lijke betogingen, waarvan de weerklank,
poogden te doen wat de VOS vandaag nog of men het wil of niet, ook tot buiten onze
aanraadt.
eigen grenzen verder gaat. Reeds zo dikwijls hebben de rechtse jeugdgroeperin« I k zeg dus dat dertigduizend man, op gen voor min of méér syndikaal-gel>onde been voor een anü-atoommars, ont/et- den manifestaties getuigd met tienduizentend weinig is. Iedereen, met de schrijveden en tienduizenden. Is dan het zuivere
laars en de lezers van dit rioolkrantje idealisme zover zoekgeraakt bij onze
voorop, zou normaal in gedachte en in
hedendaagse jeugd, dat zij de moed niet
werkelijkheid willen mee opstappen . in meer opbrengen kan, om tegen de linkse
een vredesmars en in een betoging voor
stroom in te gaan en met het demokrastopzetting van de kernproeven en achter
tisch argument van het getal haar eigen
een slogan als « min 2 bommenwerpers gezonde vizie voor een algehele ontwape= stop wereldmelaatsheid ! ».
ning, zo Oost als W-est, op te dringen in
Tot het ras der naïevelingen en dwazen
een anti-atoommars 1967, waarvan de ofbehoren zij die nog niet hebben begrepen
ficiële leuzen zodanig waren gesteld, dat
dat anti-atoommarsen gelijk die van Brus- hiertegen toch géén enkel vredesidealist
sel stoeten zijn in één richting en achter
aanstoot nemen kon, dat moet worden erkend. Alléén het offensief der rechtse
jeugd kan morgen de scherpe prokommunistische tendenzen neutralizeren. Spijts
alle misverstand en huichelarij, moet de
jeugd verder opgeroepen tot een offensief
Wanneluchtkachels
voor de vrede.sidealen, niet tot afzijdigheid en passiviteit ! >.

LEPLAE R.

Symbool van kwaliteit
zoekt voortverkopers
Koninklijkelaan 184 Knokke

Zoekt U een appartement te kopen
in of rond Brussel ?
— om zelf te bewonen ?
— om te \erhuren ?
— om een geldplantsing ?
Tc Diibcck beginnen wij binnenkorf een opparfcmentsgebouw waarin apportementen met
2 en 3 slaopkomers, grote livmg, gelnst.
keuken, badkamer, garage, kelder, litt, centr.
vcrworming
De prijs Rechtstreeks von de ooBoemer, dus '
Vraag inlichtingen bij aann. Guido Eeckman.
Bergensesteenweg 1155, Andcriecht
Telefoon : 02/23.3 5.97
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« SOCIAAL-EKONOMISCH

TIENJARENPLAN »

noeg niet zomaar de bak inzetten. Maar
wat belet de minister van Onderwijs do
direkteur van de rijksnormaalschool te
In zijn 1 mei-artikel zegt dr. Leo WouLier toe te roepen « Saluut en Mer(e)cy ».
ters terecht dat het de vlaams-nationalisDie heeft gewaagd de geschiedenis niet ta
ten waren die de klemtoon legden op de
vervalsen en bij het 150-jarig bestaan vaa
speciale vlaamse aksenten van de sociale
zijn school te belichten dat « de bloedstrijd. De vlaamse BSP-ers mochten niet
of waren bang van de haan (zoals die van hond van 1830 », Willem I van Oranje^
voor onze streken een echte « vader des
Oostende), wat Craeybeckx ook moge uitvaderlands » was. Ziet wat hij durft zegbazuinen voor de BRT. Als gemeenschap gen
in een vraaggesprek met « De Bond ».
hebben de BSP-ers het vlaamse volk granEn wanneer zet men goeverneur Roppe
dioos in de steek gelaten.
af ?
« Tot voor enkele jaren (en nu nog in
« De viering van dit honderdvijftig jagrote mate), lagen de lonen hier bij ons
rig bestaan van de school, is voor mij een
het laagst — was het getal der werklozen
daad van rehabilitatie. Het volksonderhier het hoogst, was de pendelarbeid
wijs is dan gesticht. Lier is daarvan het
enorm, en was de noodzaak van de vlaambelangrijkste bestanddeel. Daardoor is
se uitwijking fataal voor onze volkskracht. dat een historische datum, want het is
Dit laatste wordt het best geïllustreerd
toch een belangrijk feit ! De stichter van
door het feit dat in de waalse gewesten
de school, Willem, prins van Oranje-Nasbijna een miljoen Walen van vlaamse afsau, werd in het zuiden, maar ook in het
• komst zijn.
noorden, later zo ongun.stig beoordeeld,
en dit leeft nu nog door tot in de boekjes
De vlaamse nationalisten hebben dan
ook steeds, en na de laatste oorlog, de van de lagere school. Goeverneur Roppe
was een van de eersten, die tot zijn herVolksunie — geijverd voor werk in eigen
streek — voor nieuwe fabrieken met ho- waardering hebben bijgedragen >.
gere lonen, voor betere arbeidsvoorwaarden.
De eerste plakkaten, die na de oorlog
in gans Vlaanderen op muren en bomen
verschenen, het waren gekleurde repen,
LE MATIN
met als enig opschrift : « werk in eigen
streek » — werden door ons betaald en
Deze dappere blauwe anfwerpse fransverspreid. Het is een slogan, die het goed
schrijvende strijders vragen terecht wanheeft gedaan, en nu gemeengoed is geneer men de vlammenwerpers van de r o s worden voor alle organizaties en alle parsenholen uit de Oostkantons zal inzetten
tijen >.
tegen de pestholen die in Vlaanderen de
vaderlandse lucht verpesten. Dat ruikt
verdacht naar gaskamers. Maar het wordt
nodig, want 3 jaar geleden sprak « Le
Matin » met het Rendezvous der Belgen
DE STANDAARD
nog van 5 % ckstremisten. Als dat zo
voortgaat, blijven er in 1975 juist geteld
Terwijl Leo Wouters zeer juiste dingen
maar 5 % echte Belgen meer over,
zegde over het vlaam.se sociale probleem,
« In de Kamer in verband met de fransging Omer van Diest in Zottegem aangetalige school van Wemniel, te Brussel, op
paste praat vertellen.
een zondag, in verband met de ontmanteling van Leuven, waar sommigen door
« Tn Zottegem heeft PVV-voorzitter Vanaudenhove nog eens verklaard dat de PVV hondsdolheid bezeten reeds hetzelfde voor
de V.U.B, voorzien, overal, in alle omstanom twee redenen aan de regering deeldigheden, delven zij het graf van het unineemt : ze wil de openbare financiën hertaire België.
stellen en ook de onheilspellende golf
van extremisme bestrijden om de eenheid
De h. Vanden Boeynants, na de h. Vanvan de Belgen te verdedigen en de onderaudenhove, heeft zopas krachtige woorgang van het land te vermijden.
den gebruikt. Maar dat men in Godsnaam
Hel extremisme ziet de PVV-voorzitter
zonder meer tijd te verliezen begrijpe dat
niet bij z'n brusselse federatie, noch bij de
woorden niet meer volstaan. Wat nodig
FDF-konkurrentie, want « vooral het pro- is, is een krachtdadige en beslissende aktie
bleem van onze waalse gewesten dient
tegen de 10 t.h. vijanden van het vadervoor alle Belgen een voortdurende bekomland die de lucht verpesten en waarvan
mernis te zijn 3> en « het bestaan van
de invloed onbeduidend zou zijn indien
België hangt af van het verdwijnen van
onze parlementsleden zouden beslissen
de ekonomische malaise die vooral in het
hun krachten samen te bundelen om ons
zuiden van het land heerst ».
van deze pest te genezen ».
HIER G E N T - E E K L O

HET VOLK

DE GAZET VAN ANTWERPEN

« Leeuw los te Oostende, in hok gejaagd
door dappere belgische BSP-ers » stond
niet in de sprokkelnieuwsjes van « Het
Volk ». maar in de 1 mei-stoetverslagen.
Waar is de tijd dat August Vermeylen
trompette « Ik beleefde vandaag het heugelijke feit dat de Braban(;onne werd uitgejouwd » ?
Zijn BSP-opvolgers jagen de leeuw (met
rood strikje) uit hun arrivé-stoet.

Enkele liberale volksvertegenwoordigers willen iedereen in de bak zetten die
« vuile daden of vuile woorden » doet tegen België (dat van 18.30). Een eerste bakvaardige is D. van de G.v.A., die een artikel schrijft onder de verschrikkelijl^e
aanhef « Heil (ja, ja '.) de prins ».

DE

WEEKBODE

Niet alleen het vaderlands moreel wardt
door de Volksunie ondergraven, zelfs de
moraal eenvoudigweg. Wij die ons geen
moeite sparen om hef \aderland van alle
smetten vrij te houden, hebben gevonden
in 'een lokaal Roeselaars blad hoe de
Volksunie daar niet aarzelt om van onze
« Een prins van Oranje. Er zit vaart in
streken een « Nieuw Babyion » te willen
die woorden en iets triomfantelijks, als
maken. Huiver met ons (het ; wemdok is
het openklappen van een banier of een • namelijk niet overdekt).
harnas, blinkend in de morgenzon.
« Bij de start van de socialistische
Van de grote zwijger tot de jeugdige
« Geen tweestuks in de stedelijke zwem1 mei-stoet te Oostende — die overigens krijgsman die in 1830 nog even het spook kom. Tijdens het vragenhalfuurtje (in d e
van de fatale scheiding scheen te kunnen
succes kende — had een betekenisvol incigem,eenteraad) dat tot veel minder tijd
beperkt bleef, heeft de heer Babyion het
dent plaats. Een manifesiant met rode afwenden, hebben prinsen van Oranje
hun naam geschreven in het geschiedeniste persoonlijken titel over de nieuwe uurbloem in het knoopsgat en die verkondigde een overtuigd vlaams socialist te zijn, boek van het « ghemeyne vader landt ». rooster van het stedelijk zwemdok, d a t
in mei heropend wordt. Hij betreurt terhad een leeuwevlag meegebracht, die bo- Zijn naam weze dan ook Willem.
loops dat men te Roeselare nog niet zover
venaan versierd was met een groot rood
In de vreugde van het broedervolk deis als te Kortrijk, waar de twee-stuks
lint. De man wilde plaatsnemen in de rij
len ook de zuidelijke Nederlanden. Geen
der vlaggen doch werd stante-pede naar
andere prinselijke geboorte in het buiten- zwempakken toegelaten zijn, maar w i l
« het potje gedekt laten », ook al zit er
het voetpad verwezen. De man moest zich
land zou zozeer de belangstelling en het
meilebeleven kunnen gaande maken als de in die twee-stuks een altraktie die dan .
zelfs verdedigen geen verkapt Volksuniefinancieel weer een gunstige weerslag kan
man of « zwarte ? » te zijn. « Zwarte ? » blijde gebeurtenis van Utrecht dit heeft
gekund. En daaraan is naast de simpatie hebben op het rendement van het zwemzei de man verontwaardigd, « mijn moevoor het kroonprinselijk paar en de ko- dok. Betreurt evenwel veel meer dat ieder werd hier in de straten van Oostende
doodgesmeten door duitse bommen. Hoe ninklijke familie, een gevoel van lotsver- mand die de namiddagploeg heeft (bv. in
het parlement) eigenlijk 's morgens niet
bondenheid en stamverwantschap niet
zou ik een « zwarte » kunnen zijn ? ».
kan zwemmen, omdat die uren nagenoeg
vreemd.
Hoe de man ziclj ook verweerde en verallemaal de damen zijn voorbehouden.
Heil de prins van Oranje"! ».
kondigde dat er ook « vlaamse » socialisVoor zijn eigen persoon komt dat zeer onten zijn, hij werd buiten de rangen gezet.
gelegen, aldus spreker, die de uurregeling
in haar geheel te puriteins vindt •»...
Hij kreeg slechts de steun van één enkele simpatizant, die vruchteloos pleitte
NVDR : als het puriteinse BSP-CVPl)ii de sloetleiders, van wie één zelfs
schepenkoUege de voormiddagen dat BaDE BOND
dreigde de leeuwevlag in stukken te
byion met de namiddagploeg start het
scheuren.
gemengd zwemmen wil toelaten, zal dit
Hogergenoemde D. is een joernalist. Zo
Zei iemand : die Oostendse socialisten
wellicht het rendement nogmaals verholang Omer Vanaudenhove niet alleen aan
zijn kennelijk nog benauwd van een
'.jen.
het bewind is en dus de persvrijheid nog
leeuw... ».
zal bestaan, kunnen we hem spijtig geWALTER LUYTEN.

bewegi
Berchem

ANTWERPEN
Antwerpen
KOLPORTAGES
Zondag 7 mei met radiowagen
dooi heen Luchtbal Vertrek 10 um
hoek ^ o o l d e l l a a n en M.mdiebtei1.1 an
REUZETOMBOLA IN SEKTIE
NOORD
l i e k k i n g zat 6 mei lok lal ïi]\,
Si J insplein 11
J VAN SEVEREN
HERDENKING
Op zondag 7 mei e k , om 10 iiiii
30, gaat de jaailijkse Joris van Seveien h e i d t n k m g door in de giote
z a ï l \ a n het V 1 B Bondsgebouw,
S t J a c o b s m a i k t 45, te A n l « e i p c n
ZITDAG SOCIAAL
DIENSTBETOON
Door senator H Ballet op m a a n
d ig 8 mei \ an 18 uui 30 tot 19 uui
3U, bi] jiem aan huis. Jan \ a n Rijs
vvijkhm 74 te Ant\\cipen
B R O E D E R B A N D - UITSTAP
Zondag 4 juni gaat on/e ja ii hjks
uitstap dooi, ingtricht dooi Bioc
d t r b a n d Antwerpen
De reis gaat \ a n Aijtweipen n n i
Aken niet be/oek aan de m e i k
waaidigheden van de stad Aken
t u p e n (eetmaal) e\entueel be;«oek
a a n de aldamming van de Vesdei
> an faupeii naar de pi itdietse streek
en de Voer, eventueel bezoek aan
de abdij \ a n Godsdal l e i u g o\er
nedei lands Limburg en mogelijk
kontakt met \ l a a m s e bannelingen
Veitiek te Antwerjien aan de
Vlaamse ü p e i a , hiankiijklei om
7 4o u f e i u g te Antweijien om
stieeks ii tot 23 u Deelnamejiiijs
17J fr jier persoon kmdeien liaKe
pi IJS U kunt insehnjven dooi stor
tmg ol o\ erschrij\ mg op postgiro
rekening 436138 van Oeraid Stor
me, Belsstiaat ')0, Borgerhout-Ant
werpen oi op de bekende adi essen
Doe het zo \lug mogelijk, u verge
makkehjkt zodoende de orgam/atie en u bent zeker van de partij,
want liet aantal deelnemers zal ver
nioedehjk moeten beperkt vvoiden
ONTSPANNING
Gezellige avond en tombola m
het lokaal « lijl « v a n sektie Noord
St Jansi)lem ii, Antvv zateidag 6
mei om 20 uur 30

Merksem
KOLPORTAGE
De kolj)ürtage met ons blad «WIJ >
o|) zondag 23 ajiiil is een volledig
sukscs geworden Onder de leiding
van on/e jji ojiagaiidaleider Rcnaat
Deviiendt, met de medevveiking van
on/e aldelingsvooizitter Luc Dioog
mans en gemeenteraadslid Lieven
Kaling.iit, en met te vergeten enkele V in onze \ U jongeren, vvaien oj)
een paai uui tijd al de beschikbare
n u m m e i s ann de man gebiaeht De
datum voor de volgende kolpoitage
in on/e gemeente is vastgesteld op
zondag 21 mei
IN DE AFDELING
Dondei d ig 24 mei a s is er kei n
veigadeiing te 20^0 u waarop al de
hdeii elie d ladvverkehjk willen me
devveikcn worden uitgenodigd
SLEUTELHANGERS
1*1 lehtige sleutelhangeis met leeu
Viesehild, /ijn te verkriigtn iii ons
lok u i 1\\ , |)iijs 1~> fr
11 JULI-HERDENKING
De 11 Juli h e i d t n k m g in on/e if
deling /al d o o i g i i n op /ondag 9
juh 's avonds in 1 \ L De/e avond
m ledei ^ev il viij houden

Borgerhout
LEDENVERGADERING
Wij nodigen on/e leden en siin
pati/ mten uit op de maandelijkse
veigadeiing op viijdig 12 mei e k
te 20 UUI 30 m het lokaal « Nieu
we C irnot », Cai notstraat 60, Ant
« ei jie n
\ \ a r d Hei mans biengt ons « Ge
schiedenis
/oals ze niet gesehie
\ e n c wordt ».

KOLPORTAGE
/ o n d a g 7 mei gaat te Beichem
een kolpoitage met de medevvei
kinij van de VMO en een mikio
v\ igen
Vei/Tiiielen
Fi Van Hombeek
p'ein om 9 uui 30

Kontich
O n d a n k s het diuileiig weer ver
hep de kolpoi t ige met « Wij » op
23 4 67 suksesvol
Zowel de V M O als de Volksunie
deden hun uiterste best

/ o n d ig 28 mei
V laams Natio
m a l / i n g l e e s t te «Vntweipen Spoitpaleis
VVij leggen een a u t o W s in van
JO plaatsen
Veitrek
13 uui stipt en Iti ug
tussen 20 en 21 uui (Femkshof)
Insehnjven
100 fi voor bus en
een ongenummerde zitplaats m het
Sportjjaleis (alle g e n u m m e i d e j^laat
sen /ijn leeds uitv ei kocht)
Spoedig insehnjven want het
VS OI dt een sukses
O n / e vvijkmeeslers komen wel
langs in de volgende dagen en /ui
len U tevens vragen of U ook d't
jaai (en de volgende) meedoet aan
de aktie

Strombeek
Op /aterdag 6 mei 1967
gioot
V laams lentebal in de zaal « Pavil
joen », St Amandstiaat te Strom
beek Bever Orkest Johnny Rockin
en zijn Quintet Deuien 20 uui 30
Lei ste dans 21 uur Inkom 40 fi
Ingericht dooi Vi lendenki ing Vei
bond Blauwv oetv endels

Wijnegem
VLAAMSE VRIENDENKRING
Zaterdag 6 mei 1967 om 20 uur
30 stichtingsbal van de Vlaamse
Vriendenkling m de giote feest
/aal « Modern », Tui nhoutsebaan
380 Oikest Jös Segers Inkom 30
fi

BRABANT

Wolvertem
G R O T E VLAAMSE
MANIFESTATIE
Zondag 2 juli heeft in Wolvertem
een giote manifestatie en een 11
juli viei mg plaats onder het motto
« ojjiichting van een provincie
Vlaams B i a b a n t » Het Aktiekomi
tee Vlaams Bi abant dat deze ma
iiilestatie iniicht lekent op een massale deelname

Brussel
ALGEMEEN VLAAMS KONGRES
Ojj 6 en 7 mei houdt de V laamse Volksbeweging een algemeen
Vlaams k o n g i e s te Biussel De sek
tie
en slotv ei gaderingen hebben
plaats in de Magdalemzaal en be
ginnen / a t e i d a g 6 mei om 15 uui
onder vooi/itleischap van di jur
R Van de Zande Referaten vvor
den gehouden door lic B Van
Dijek, ir Van den Bioeck en m r
Van Eecke over resp de levens
beschouwelijke vrijheden, onder
WIJS en kuituur en het probleem
BI ussel O m 20 uur v olgt een ge
/amenhjk eetmaal bij inschrijving
met vieiing o: 10 jaar ojjenbare
wei king VVB » 130 fr te storten
op P R Nr 106573 van VVB Brussel
/ o n d a g heeft om 10 uur een 2de
sektie\ei§adenng plaats met refera
ten door m r J Rjckeboer (nieu
we strukturen in België) en dis F
de Bondt (Vlaanderen 1975 sociaal
ekonomisch) O m 15 uur volgt de
slot/ittmg onder voorzittscliap vj.iy
m r J De Schaepmeester, met uf
kondiging der rezoluties, gastrede
naar d r
M Van Haegendoren
over a Leuven, Brabant, Brussel »
en een politiek forum met o m namens de V U dr V Anciaux,
volksveit Mr P Daels houdt de
'lotrede « Vlaanderen 1967 van nu
naar moigen »
KOLPORTAGES
VVemmel 8 man verkoehten hiei
104 n u m m e r s
Volgende kolportages
St Ste
\ciis VVoluwe op 7 mei, bijeenkomst
om 9 uur 30 a in de kerk , Hoei
la irt Ov ei ijse op 21 mei, bijeen
komst om 9 uui 30 aan de kerk van
J< /us Lik Voor de medewerkers
uit Bi ussel om 8 uui 45 aehter de
kV S

Grimbergen • Beigem
v u KALENDER
Zateidag 6 mei
Vlaams Lente
bal ingerieht door de Vi lenden
kring der Blauw v oetv endels
te
Stiombeek, /aal Paviljoen te 21
UUI.

O n / e jeugdvereniging moet be
slist op on/e steun kunnen reke
ntn
Diiisd IS 16 mei
bestuuisveiga
deling in het I-emkshol, 20 uui 15
Alle aktieve leden vvoiden ver
w ie lit.
Digoide
vligcenaktie, 11 |uh
vieung, ledenweivmg, abonnement
VV IJ en laitste schikkingen voor
on/e debatavond van 18 mei
Donderdag 18 mei
debat.ivond
met als sjirekers senatoi Wiiii Jo
I issen en dr Gijselmck
Vieiing van ons lid m 100 on
1 ings ingeschreven.
1 ot slot ge/ellig samen/ijn met
stemmige muziek voor de danslus
tigen, dus on/e dames en jonge
juflrouwen moeten zeker van de
jnitii /ijn
/ i t e i d a g 20 mei
stichtingsver
gadei ing te W e m m e i (50ste van het
anondissement)
Het zou
on/e
V riendcn aldaar zeker genoegen
doen hun bijeenkomst aangedikt '^e
zien door enkele onzer leden.

OOST-VLAANDEREN
Aalst
ZANGFEEST
D IV idsfonds Aalst richt dit jaai
een busreis in naar het zangfeest
op zondag 28 mei te Antwerpen
Vertiekken te Aalst op de Espla
nade (St Jozefskeik) te 12 uui 15
Pi IJS (reis plus drinkgeld geleider
plus ingang) 110 fi of 130 fr, naar
gelang met — dan wel gere/eiveerde zitjilaatsen
Tot 18 mei kan U inschrijven bij •
Willy Van Boxstael, hsplanade 2,
K Van den Bossche, Posthoorn
stiaat 59
Of door stoitmg op P R 3222837
V an Dav idsfonds Aalst
Ook voor afzonderlijke kaarten
k i n U op deze adiessen terecht
Gezien het sukses van deze bus
leis IS het aangeiaden tijdig Ie
plaatsen te bestellen
KOLPORTAGE
Kolportnge te Geei aardsbei gen op
zondag 7 mei Bijeenkomst lokaal
( De Vriendschap », Kerkstiaat fe
Aalst om 9 u v m of oiu 9 u 30 aan
de kerk te Geeraardsbei gen
Iedereen op post '

Denderleeuw
VOETBALMATCH
Zondag 21 mei a s te 15 uui giote
voetbalwedstrijd op het teirein van
F C Dendei leeuw, Dorp
« Het BI luwvoetvendel Priester
D.iens » neemt de (hand) schoen op
t< gen de selektie « Ouderkomitee
VU »
Kaai ten legen 10 fi bij de leden
en sjjeleis en in het lokaal « De
Klok 1)
We Vei wachten alle viienden uit
de omgeving
ZANGFEEST
/ o n d ig 28 mei met lukse autobus
naar het vl i iiiis nation lal zangfeest
De bus veitiekt te 8 uui 45 op het
Dorp
Pi IJS 60 fr Insein ijv en bij de be
stuuisleden en in het lokaal « De
Ivlok »

Dendermonde
Oj) / i t e i d i g 20 mei a s richt het
pas ojigenchte « Centrum vooi
Dienstbetoon » arr
Dendermonde
een priv i it b.il in, dat dooi gaat m
de / lal « St Cecilia », Keikstiaat
22, Ajijiels (Dendei monde)
Oikest Pc tel Philijis
OntvTugst te 21 uur Bal te 11
iiiii l o n i b o l i met vele mooie en
nuttige p m / e n Deelname in tie <m
kosten 50 fr Leute en ple/iei vei
zckerd Ruime paiking
Oiicnmgstoesjira ik dooi dhr Re
na it Diepeiidaele oudsenator, stich
ter « Soci lal Dienstbetoon arr
Aalst I)
Ereg.isten
senator De Paej) R
en M Coppieters, volksvert

WEST-VLAANDEREN
Brugge
Naar aanleiding van het 20iaiig
bestaan van het blauw voetvendel
Bert Claeys h id in de BicvdeKtad
op 22 api il een koncenti atie jila its
V.U1 de diveise vl lanis n ilionale
jpugdgroejiei ingen uit g ms
het
vlaaiiise land
Meel dan oOO jongens en meisjes
woonden de bloemenhulde bij op
het giaf van Bert Claeys
Zatei dagav ond reeds had in het
koiicci tgebotiw een eerste bijeen
komst jilaats met als feesti edenaar
mr Guido Van In, oud jeugdleidei
en
V U j>iovincieiaadshd
West
V laandei en Het ^V eiem.iiikkooi en
een meisjesgroej) luisteide deze bij
eenkomst passend op
Na de bloemenhulde van zondag
volgde in het Astridjiaik een ojienluchtmis met kanselrede door pa
lei Pd, OSB Daarna ging het <n
optocht naai het koncertgebouw,
VV aai onder vooi zitterschap van
Maic V i n de Moortele een akade
imsche zitting doprging Feestrede
naar w.is Andiies Bogaeit
Met het zingen van het lied van
/ u i d A h i k a , het Wilhelmus en de
Vlaamse Leeuw besloot deze geslaagde en talrijk bijgewoonde « t tmg Na een feestmaal in het Brey
delhof had 's namiddags nog een
V olt illige optocht door Brugge en
St Kiuis plaats, die heel wat belangstelling wekte De inhuldiging
van een nieuw jeugdheem besloot
deze koncentratie van de Vlaamsbewuste jeugd
IN MEMORIAM JEF AMP E
I e Biugge oveileed schielijk op
53-jaiige leeftijd di j u n s Jef Am
pe
HIJ werd onder enorme belang
stelling ten grave gedragen op don
derdag 27 a p n l 1967
Opgegroeid m de vooroorlogse
stiijd, was hij er mee vergroeid en
ontwapende niet na de nioerlemeie
HIJ was een trouw lid Van de Volksunie Heel zijn leven stond in het
teken van één rechte lijn, zonder
de minste afwijking naai rechts of
naai Imks Hij gmg eenvoudig zijn
weg
Jel had vele gaven Hij was een
vei woed boekenliefliebber reeds in
zijn studententijd, en is dit ook ge
bleven Als jurist had hij de gave
,ijn levenswijsheid kernachtig te
vei tolken Hij kende enorm veel
mensen, levende en ook aitiliciele
uit de roman Het is dan ook logisch dat hij een hartstochtelijk fo
neelhefhebbei was, om de mense
hike konlhkten die er behandeld en
uitgcv ochteii VV orden.
Deze boeiende persoonlijkheid is
thans niet meer, deze rotsvaste Vla
ining uit een stuk, zonder k o m p i o
missen en zonder kompleksen ont
viel ons veel te vroeg en veel te
onv erw acht.
Zijn boezemvriend J DeduUen
onderstreepte de betekenis van Jef
Ampe aan de rand van het giaf
Aan de diepbepi oefde familie be
tuigen we hier ons opiecht meevoe
len

Menen
NAAR A N T W E R P E N
De V laamse V i lendenkring orga
lil/eert de reis naar het 30ste
V1 lams Nationaal Zongfeest op 28
me i a s V ei trek
mai kt te 7 uui
45 Prijs 100 fi Inschrijven en kaai
ten bestellen
VV ihissti 70, tel
524 44

ZOEKERTJES
2?jiiige
veijileegstei
(West
N l i m d c i e n ) zoek passende vrien
din om leis met V I B te onder
nemen Viij van it 4 tiigiisliis Schr
buietl hl ld
Sem ijnvveikci m e u b t l m iker wonentle
Strombeek Bever
/oekt
|)la lts vooi ondeihoud oJ m nieu
belli indel
Schiijven bureel \ i n
blul I iM
Welk goedhiitig jieisoon wil voor
een j.i ii /ijn 16 mm filmkimeia
alstaan (bij vooi keur meik Pail
liid) om een iilmjiloeg uit Koitnik
Ie he Ijlen een lilm te l e a h / e i e n over
I u/ie van gemeenten in de West
hoek («oede bell indeling vei/ekerd
K m eventueel het toestel atlulen
Inl i m Kultiira v z w , Fihjis \ d
l i / a s l i m 3 J , Kortiiik
Tel 036Oe/in wil voor kmdeien /orgen
tussen 4 en 10 jaai tndens verlof,
met ver van zee, met giote sjieel
tuin A d i t s Gemene dijk 49 / ind
VOOI de (Oostende) of lel nr UoS
72940. 1 133

Hoofdredakteur
T. van O v e r s t r a e t e n
Alle briefwisseling
voor
redaktie naar
Hotdtyp, Sylv
Dupuisl.,
110 B r u s 7. - T e l 23.11.98
Beheer :
Maurice
LemonnierL
82
Brussel l. - T e l . : 11.82.16
Alle k l a c h t e n voor niet
o n t v a n g e n van blad o p dit
adres
Jaarabonnement
280 P.
Halfjaarlijks . 160 F .
Driemaandelijks
90 F
Abonnement
buitenland
450 fr
S t e n n a b o n n e m e n t : 750 F
(minimum)
Losse n u m m e r s
8 P.
Alle s t o r t i n g e n voor het
blad
op
postrekening
17113.. « WIJ »
Vlaams
nationaal weekblad.
V e r a n t w uitg Mr F . Van
d e r Eist Beizegemstraat 20
Brussel 12.

Aanbevolen
Huizen
REISBUREAU
Vlaams R e i s b u r e a u n.v
Maatsch. zetel
Antwerpen 2
Tel
03/49.30.46
49.15.94
Bezoek < De veerman >
te b t - A m a n d s a d Schelde
Mosselen
Paling
Uitbater
Jan B r u g m a n s
LB

ut

BIEREN ATLAS
Alle specialiteiten
F r u i t s a p Pufri
CARPENTIEB
Guido Uezellestraat 39
Z W U N Ü R E C H T 1 62,70 70
LB I l i
De specialist d e r
standaarddeuren
J

LEEMANb

Ueurne

Van Havrelei 70 I
Agent
De Coene

t

J5 63 17
Kortrijk
tB 113

eiJRO-DUMI
Moderne w . o n i n n c h t l n
Kruidtuinlaan t
(tussei A Maxiaan en
b, J a c q m a i n l a a n
BHl S S b i
Tel
U2/18 17 17
et

114

BLANKKNBLRGB
< Rubenshofi
Weststi iy
1
.050)41571
Liikaai Volksunie
K a m e r s pension
__
uB
c Vtaani» Hui« > K n o k k e
Kanieis
^^'l ; e n s n ' r
gezellige sfeer
V e r m i n d e r i n g voor «roepen
Elisabethl 105 Tel b32 7(>
—
_
e
(
Brevdelhol

B R l OGI'

j jzet s - v e e s t i ö
^elagzaai
120 d a a t s e r
Tel
050 1.50 i '
bil de mi-e^ifi u u i w e r h m a k e r
SLAETS
Devvinteisti
11
ludergen
r 72 45 4:1 l e r i i i i n u s tr 35
10 % k o r t i n g « leden V.L
___
.
t t lie
Ubt^IGN s H ü P
descbenKer
en (noderne juwelen
Adolf Maxiaan 105 B H U S S H
rel
02/IK 62 bï
wt

119

F r P A RM LI IN P v b.a
Lg L o b r u e k s t r a a t 44
^ \ ^ WKHPHN
lelefexm
03/>lb4'<
Kuipen en s t a p e l h a k k e n voor
pekel d i e p v r i e s v e r p a k k i n g
stockering
PoUelhvleer
i a k k e n »eJ
len en folie o p rol
KAADPLERG ONS
te 1 *

WIJ IN LIMBURG
PARLEMENTAIRE VRAGEN
ROTENf-ZWARTBERG
U i t een parlementaire vraag van volksveitegen^v'oordiger H . Schiltz vernemen
%vij volgende Limburgse wetenswaardigheden.
1. S L U I T I N G R O T E M - F A B R I E K
a. De « S.A. de R o t e m » heeft bij het
ministerie van Ekonomische Zaken geen
officiële kredietaanvraag gedaan. Wel
heeft zij o p 12 j u l i 1966 een inleidende
n o t a gezonden ivaarin de noodzakelijkheid, de uitrusting van de zinkgieterij
te modernizeren, uiteengezet werd.
b. Bij onstentenis van een officiële
aanvraag konden er dus ook geen kredieten worden verleend, alhoewel er voldoende k o n t a k t e n waren met d e administratie en er ook suggesties i n de zin
van een kredietaanvraag gedaan werden.
c. Uit het onderzoek van d e administratie van het ministerie in de loop van
de m a a n d juli 66 is direkt gebleken dat
het ontworpen investeringsprogramma
van de « S.A. de R o t e m » geen kans o p
slagen had aangezien h e t voorgestelde
oventype technisch verouderd was (en
door de S.A. VieiUe-Montagne te Angleur opgegeven werd).
De minister beweert via k r a n t e n b e richten van 24 okt. 66 d e sluiiina; vern o m e n te hebben, en d a t de direktie van
de fabriek het niet nodig h a d geoordeeld de ministeriële diensten te ver^\•ittioen.

H e t is nu juist in een periode geweest, daf Rotem-fabriek o p een a n d e r
werkprocedee had moeten omschakelen,
dat er vanwege de (kristelijke) vakbond
een h a r d e e n lange staking werd gevoerd.
Staking — laat h e t zijn om rechtmatige
sindikale eisen en ook wel uit konkurrentie tegen h e t socialistisch sindikaat
— die o p d a t tijdstip allerslechtst gekozen was.

KANTONNALE W E R K V E R G A D E R I N G
Heden 6 mei gaat de 6de werkversadeiing
\:m de Volksunie kanton Bilzen door. Lokaal : café « De Kroon », Brugslraat, Eigenbil/en. Alle V.U.-leden, die aan de uitbouw
\ a n onze partij willen medewerken zijn harlelijk uitgenodigd.
KANTONNALE P R O P A G A N D A P L O E G
Zondag 21 mei organizeert de Volksunie,
af<leling Eigenhilzen in samenwerking m e t
de andere afdelingen van het kanton Bilzen
een kantonnale propagandadag. De afdeling
Berchem (Antwerpen) zal hieraan haar medewerking verlenen. Ten gepaste tijde zullen
^vij het programma van deze dag bekend maken.
ZOEKTOCHT
Op Pinkstermaandag 1.5 mei. geeft N'.T.B.\ .A.B.. afdeling Bilzen haar eerste toeristische zoektocht. Alle voertuigen zijn toegelaten. De fietsers hebben dezelfde kansen als
de auto's, daar de afstand slechts 20 k m . hedraagt. Zo kan ook de jeugd hieraan deelnemen, hetgeen zeker een lofwaardig initiatief
is.
De inschrijvingen zijn \ooraf te richten tot
de sekr. N. .Martens, Demerwal. Bilzen, "tel.
m S 7 . De dag zelf (vanaf 1,^ uur) hebben de
inschrijvingen plaats in café « Concordia »,
Markt, Bilzen. N'ertrekken tot 15 uur.
Prijsuitreiking om 19 uur in za.^l » De
Su-r ...
\ ersi,billende schone prijzen zijn aan deze
zoektocht verlwnden o.a. 2 ze\end.%>gse reizen naar Parijs, draagbare radio's en dgl.
Voor iedere deelnemer is er een prijs voorzien.
N'.T.B.- en

Beringen
VERTREK 1 MEI-ZOEKTOCHT
De afdeling Beringen, verzorgde, o.l.v. de
heer A. Jacobs, het vertrek van de 1 meizoektocht san uit Beringen.
.\an de medewerkers oprechte dank.

a. O p dit ogenblik ^s'crken 1.600 mijnwerkers uit de verschillende Limburgse
m i j n e n in de Ford-fabrieken. Van de
mijn van Zwartberg waren 400 arbeiders
door « Ford » aangetvorven met een herscholingskontrakt. O p d i t ogenblik zijn
er daarvan n o g 348 o p F o r d werkzaam.
b. De Ford-fabrieken h e b b e n hiervoor
toelagen ontvangen (op grond van K.B.
20 dec. 1963).
C. Gelet o p de algemene strekking
van genoemd koninklijk besluit is de
vaste tewei-kstelling niet geu'aarborgd.
M.A.W. als Ford-Genk de toelagen
heeft b i n n e n geruifd kan deze firma
n a a r eigen believen en zonder n o r m e n
de aangenomen mijnwerkers weerom afdanken I

Wij vernemen d a t 70 a 80 t. h. van d e
kristalzandwinning bestemd is voor d e
uitvoer, waarvan tweederden naar d e
E.E.G.-landen. Alhoewel de zandlaag o p
injdustrieel vlak weinig gekend is, m e e n t
m e n d a t bij ruwe schatting er een re-i
zerve is van ca. 50.000.000 m3 kwaliteitszand. Voor de gemeente wor(|t minstens
10 t. h. van d e waarde der grondstof
weerhouden als minimumvergoeding. D e
streek (zoals praktisch heel L i m b u r g
trouwens) valt o n d e r de rekonsersiewet,
hetgeen betekent d a t een eventuele
vestiging die h e t kristalzand ter plaatse
zou venverken o p overheidssubsidie e e n
Beroep Kan doen.
E n wij m e n e n alleszins d a t d i t aspekt
veel te weinig d o o r de bevoegde overheden o n d e r ogen werd genomen. Vit
L i m b u r g worden immers altijd voor enkele frankskens vergoeding de g r o n d stoffen ^veggesleept I

J.G.

iijM''•.,..,:''''

Zo gezien hebben de sindikalisten een
zeer zware verantwoordelijkheid te dragen, door een ééndagspolitiek te h e b b e n
gevoerd en niet verder te kijken d a n
h u n neus lang was.
d. Verder wordt gezegd dat R o t e m zal
betrokken worden in de industriezone
As-Lanklaar.
De verwezenlijking zal doorgevoerd
moeten w o r d e n m e t
E.G.K.S.-steun.
E.G.K.S.-steun die nog moet b e k o m e n
worden.

VOLKSUNIE
Het bestuur van de plaatselijke afdeling
vergaderde op zondag 23 mei in café « D e
Kroon ». O p de agenda van deze vergadering stond : i. De 1 mei-viering te T u r n h o u t
2. De kantonnale werkvergadering van 6 mei
(café (t De Kroon »). 5. D e kantonnale propagandadag van 21 mei. 4. Het Vlaams-Nationaal zangfeest van 28 mei (Antwerpen, Sportpaleis).

BÜzen

140 fr.,

Uit d i t antwoord kan men alvast afleiden d a t m e n in bevoegde kringen
reeds lang wist hoe de vork aan de steel
te Rotem zat. De opgang en de teloorgang van Rotem-fabriek heeft in verschillende fazen n a u w samengehangen
met de kwestie van waar de grondstoffen
betrokken werden (uit Kongo of Kanada). De Kongo-gebeurtenissen h e b b e n
hierin een rol gespeeld.

Eigenbilzen

PLAATSELIJK

Iiischrij\ingsrecht :
\ .\ H -le<lfn : 120 fr.

Onze k o m m e n t a a r hierop zou zeer uitgebreid k u n n e n zijn.

2. Z W A R T B E R G

3. ZANDGROEVEN TE
MECHELEN AAN DE MAAS

VLAAMS-NATIONAAL ZANGFEEST
Ook dit jaar wordt in Eigenbilzen een bus
ingelegd naar het Vlaams-Nationaal zangfeest
van 28 mei. Sportpaleis, Antwerpen. Men kan
reeds nu inschrijven bij J a n Appermans, Hartenburg 2.
R E C H T D O O R ZEE
De Vlaamse harmonie « Recht door Zee »
heeft volgend zomerprogramma uitgestippeld:
i. Deelname aan het schoolfeest d e r meisjesschool (15 mei). 2. Muziekfeest op de Locht
(21 mei). 3. Deelname muziekfeest Mopertingen (8 juli). 4. Deelname muziekfeest Valnieer (16 ]uli). 5. Deelname muziekfeest W i e mesmeet (30 juli). 6. Eigen muziekfeest (.15
augustus).
De
volgende
bestuursvergadering van
o: Recht door Zee » gaat door op dinsdag 12
mei. Lokaal ; café L. Bangels, Dorpstraat.

Eisden
WAAKZAAMHEIDSKOMITEE
MAASKANT
Het op woensdag 19 april te Eisden gevormde « VVaakzaamheidskomitee Maaskant » vergaderde dinsdag 15 april in hotel
« D e V.'dk », Oude Baan, Eisden. O p deze
bijeenkomst werd de voorlichtingsvergadering van vrijdag 5 mei te Lanklaar (zaal de
Jachthoorn) grondig voorbereid.
Het « VVaakzaamheidskomitee iMaaskant »
werd opgericht m e t de l>edoeling te voorkomen dat d e mijn van Eis<;len zonder voorafgaandelijke rekonversie zou worden gesloten.
De Volksunie Tongeren-Maaseik is in dit komitee xertegenwoordigd door de heer Florent
Stulens, Oude Baan 134. Eisden.

Genk
V.V.B.-KONGRES
De \ laanise N'olksbeweging kongresseert op
6 en 7 mei te Brussel Naast het probleem
Brussel zal de Limburgse problematiek f-r
uitvoerig besproken worden.
O p de slotzitting zondagnamiddag moet
Limburg dus zeer sterk vertegenwoordigd
zijn.
Morgen (zondag) om 13 uur vertrekt er een
autobus op de markt te Genk.
Reiskosten 50 fr. Wij verwachten er U.

Limburg

kijkt

naar betogende

ZANGFEEST
Lezers die naar het zangfeest te Antwerpen
willen, m a a r geen auto hebben bellen ons
op.
Wij zorgen voor kaarten en zoeken gezelschap voor U. Maar stel niet uil tot morgen.
Tel. 52795 ot 55039 !

Halen
BESTUURSVERGADERING
Vrijdag 28 april vergaderde het bestuur \ a n
de plaatselijke afdeling. Voornaamste agendapunten : deelname a a n de 1 mei-viering te
Turnhout en organizatie van de ledenslag.

Helchteren
KANTONNALE VERGADERING
Zaterdag 29 mei had te Helchteren in café
<f Kruispunt » de 2de kantonnale werkvergadering plaats van kanton Peer.
In aanwezigheid van E. Raskin, arr. voorzitter en J. Cuppens en onder voorzitterschap
van J. Brussels werden o.m. volgende punten
besproken.
1. Ledenwerving. 2. Propaganda. 3. Zangfeest en IJzerbedexaart. 4. Stichting \ a n de
afdeling Houthalen-Helchteren.

Rosmeer
NIEUWE AFDELING
Rosmeer heeft op dit ogenblik het getal leden bereikt nodig voor het oprichten van een
Volksunieafdeling. Dit betekent niet dat de
ledenslag zal worden beëindigd. Ook in de
eerstvolgende jlagen en m a a n d e n zal alles in
het werk gesteld worden om het aantal leden steeds niaar op te voeren.
Het «. mirakel-Rosmeer » is mogelijk geweest dank zij het onverpoosde werk van
Nickel Merken (Diepestraat), Renaat Peumans en Remi Meers (beiden Daalstraat).
Aan deze drie werkers een hartelijk proficiat !
TOflgerCn - MddSelk
ARR. RAAD
De arr. raad van de Volksunie TongerenMaaseik vergadert op donderdag 18 mei te 20
uur. {.okaal : café « Carlton », weg naar
Maaseik, Smeermaas-Lanaken. Alle
arr.
raadsleden op post !
LEDENHERNIEUWING
De afdelingen die de nieuwe lidmaatschapskaarten niet of slechts gedeeltelijk hebben afgerekend, worden verzocht dit zo spoedig
mogelijk te doen m e t de arr. sekretaris : O.
Begas, Stationsstraat 74, Lanaken.
P.R.
43.)56(;.
KASBOEKEN
De afdelingen die hun driemaandelijks linantieel verslag niet hebben ingezonden, wor-

V.V. op 1 mei. voor

Limburg!

den verzocht dit zo spoedig mogelijk over te
m a k e n aan d e arr. penningmeester : L. W i six, Brugstraat 41. TeL 011-18473. P.R. 17163
van de N.V. Kredietbank, Bilzen (rekening
2515).
KORRESPONDENTIE . WIJ »
Alle afdelingen worden verzocht regelmatig een kort verslag van h u n aktiviteit op t e
zenden naar J . Cuppens, Zandbergerstraat
22, Neeroeteren. Tel. 011-&4402. Deze zal zorgen voor publikatie in « ^^'ij ».

Tongeren
IN MEMORIAM B E R T KNAPEN
(13 okt. 1894 — 25 apr. 1967).
Veel volk was er verleden zaterdag op u w
begrafenis, Bert. Uw trompetters en t r o m m e laars stapten wat trager d a n gewoonlijk, alsof
ze hun voorzitter nog wat langei hier wilden
houden. Ook wij waren er, Bert. O m d a t w e
d a n k b a a r willen zijn aan de niannen-vanden-IJzer. D a n k b a a r voor zoveel jaren volkse
en vlaamse trouw.
D a n k u Bert, voor alles w a t gij voor <Ie
vlaamse zaak hebt gedaan, voor de liefde voor
de muziek die gij zovelen hebt bijgebracht,
voor u w belangstelling voor geschiedenis e a
folklore, voor uw trouwe aanwezigheid op d e
IJzerbede\aarten, voor u w moedige strijd
voor u w trompetterskorps.
Vaarwel, Bert, m a a k wat muziek hierboven, uw trompetters zullen het hier ook blii<
ven doen. Wij kunnen en zullen u niet ver*
geten Rust nu in vrede, Bert.
WJ.
KANTONNALE W E R K V E R G A D E R I N G
De 6de werkvergadering van d e \'olksunie
kaïiton Tongeren gaat door op dinsdag 16
mei te 20 uur ten huize van (ïisi-iert Willems,
Kleinstraat, Valmeer.
Alle kaderleden op post!
INGEZONDEN
HALT AAN DE T W E E D R A C H T O N D E R
LIMBURGSGEZINDEN IN DE VOER !
Dat men in de \ ' o e r nu eens eindelijk ophoudt met onderlinge jaloersheid, afbrekende
kritiek en laster tegenover mensen die veel
of weinig voor "n deel of heel Overmaas w a t
presteren.
De tweespalt tussen .\ en B, Y en / moet
ophouden. \ ' a n een petieterige dorpsgeest-iiit
het franskiljons feotlaal tijdperk moet d e
Voer nu groeien naar een brede geest v a a
begrip en samenwerking uit de Limburgse
peri(Kle.
Ook zij, die door laster en valse interpretaties het maandblad « Grenzen Open » in
de N'oer zonder invloed willen houden, doen
veel kwaad aan de Vlaamse zaak.
Ziedaar een hoogstaand programma van d e
V.U.-mannen in de \'oer. Dat ze de zonde v a n
•« kleingeestigheid » verbranden !
J. Gouverneur.

OOK IN HET BRUSSELSE...

houwt mv specialist

Tot
UIV

dienst..
... te ANTWERPEN :
EIGEN WOON MET

WARMTE,

met duizenden mooie bouwgronden
te RKEREN, BRASSCHAAT. MARIABURG, MORISCL. EDEGEM, KONTICH, enz...

EiKEN BALKEN.

VOORAF BESTUDEERDE BOUWPROJEKTEiN ZIJN NIET DUUR.

SFEER.

'<illl

« STAL »-DEüR.
RODE FRANSE TESEiS.
... EN TOCH KOMFORT.

.

in AVTENTIEK

VLAAMSE

te GENT :

STIJL

met een reeks zeer rezidentiële
villasronden te DRONGEN, MARIAKERKE, enz...
Appartementsgebouwen te DESTELBERGEN, WONDELGEM, GENTBRUGGE en zeer lntere.ssante beleggingsmogelijkheden in appartementen met 1, 2 of 3 slaapkamers vanaf
590.000 fr.

G E E N P R O B L E M E N MEER :
—
—
—
—
—
—

vooraf volledige finansiële r a m i n g o p b a z i s van de duizende realizaties.
gratis finansieringsdienst die U o p de voordeligste m a n i e r aan geld helpt.
h o n d e r d e o n t w e r p e n t e r inzage — een a r c h i t e k t e n b u r e e l tot u w dienst.
teknies b e s t u d e e r d e uitvoering — spesialisten m e t j a r e n l a n g e e r v a r m g s t a a n U bij m e t r a a d en d a a d
steeds UW p r o j e k t : uiting van u w eigen p e r s o o n l i j k h e i d .
k u n s t e n a a r s s t a a n U bij voor d e k o r a t i e en sierschouw.

Hier uitleg geven over onze villa- en hungalowhouiv is
overbodige deze spreken zelf...
INFORMEER

N O G V A N D A A G BiJ

MEIR 18
03/31.78.20

ONDERBERGEN
09/25.19.23

43

GENK

BRABANT

WINTERSLAGSTRAAT 22
011/544.42

Voorl. bureel :
ROTSELAARSEBAAN 37
HOLSBEEK.
016/459.28.

Leeuwenaffiches Formaat 20 x 25 cm.
Affichepapier

A 1 fr per ex.

Raamkarton

B 3 fr per ex.

Lichtweerkaatsend

C 5 fr per ex.

P.C. 15.07 Kredietbank Broechem voor rekening V.U.P.Ka.ZA.
worden vrachtviij toegezonden.

LET

WEL
ALLE

de streek der uitzonderlijke beleggingsgronden met prachtige toekorastperselen van alle maten en
liggingen.
Prijzen van 8 fr./m2 of daarbuiten
unieke prestige - appartementen,
hoogste lukse en toch voordelig.

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN N.V.
GENT

ANTWERPEN

... te GENK :

—

Voor détails : vraag gratis onze
brosjure < BOUWTIJDINGEN >,
editie april 1967.

WENTELPOORT

type ALUGA
Affiches

KOOP BIJ ONZE
ADVERTENTIES

VOOR

ADVERTEERDERS

DIT BLAD
dienen

toegestuurd aan onze

PUBLICITEITSDIENST :
S. De Lie, «r Papenhoek », Berendrecht Tel. (03)73 66.59
Ook de
zoekertjes kunnen naar dit adres gezonden worden.

WIM MAES
MISHAGENSTRAAT 110, BRASSCHAAT.

123

i^

Tel. : (03) 73.14.15

Stelt ^^Jn kandidatuur bij alle Vlamingen in de
provinciën Antwerpen, Brabant en Oost-V laanderen, voor alle \erzekeringcns\ ormen : Brand Leven - Persoonlijke - Familiale - Auto - Wet Burg Aansprakelijkheid.
Komt op het eerste verzoek voor :
Overname van bestaande verzekeringspolissen.
Nieuw e zaken bij huwelijk, oprichten zaak, enz.
B

exclusieve
couture
modellen

Standaarduitvoering
Poort gans in alunamium. Oml isting
in gephosfateerde staalplaat
Zeer lichte bediening.
Automatische sluiting.
Voordelige prijzen.

23098

JEURCLOO
A.

hoek'
:
TÜRNHOUTSEBAAN 391
GRAVINSTRAAT 4 a
.
BORGÊftHÖUT

BREVET

JEURiSSEN-CLOOSTERMANS

&

ZONEN

ZONHOVENWeierstraat, 2 -

Tel. 0 1 1 / 1 3 2 . 3 1 &

LB

132.36

loe

1 MEI TE TURNHOUT
Links boven : de groep met V.U.-mandatarissen uit
kamer, senaat, provincie en gemeente.
Rechts boven : een oostendse visser in werkkledij
— simbool van de arbeid in West-Vlaanderen.
'Iweede rij links : de
voordrachtkunstenares
mevr. De Roo-Yserbift.
Tweede rij rechts : ook de 2.V. was van de partij.
Het B.R.T. kommentaar was echter ondermaats :
op het Flageyplein sprak men van slechts 900 deelnemers. Het waren er meer dan dubbel zoveel...
Hiernaast : tientallen afdelingsvlaggen in de optocht.
Beneden itnks . een van de mijnwerkers in de
stoet, die opstapten achter het spandoek « Nooit
meer Zwartberg ».
Beneden rechts : een spandoek dat méér zegt dan
een heel krantenartikel.

