in wat voor demokratie leven wij eigenlijk ? Dit blad verschijnt
negenen-zestig dagen na de verkiezingen van 31 maart, in die
periode van bijna twee-en-half maanden hebben de parlementairen — de vertegenwoordigers van het soevereine volk — nog
nïet eens de gelegenheid gehad om hun mond open te doen.
Kamer en senaat vergaderden een enkele maal om de post-elektorale gepiogenheden af te handelen. En daarmee basta.
Sindsdien is het woord uitsluitend geweest aan de komitee's, de
mannen van het partij-establlshment. de duistere kombine-smedertjes die handelen alsof er helemaal geen verkiezingen geweest
ziin en wier verachting voor de uitspraak van het kiezerskorps
slechts overtroffen wordt ém de hardne'éigkid waarmee zij
blijven samenzweren boven de hoofden van hun ei^en parlementairen heen.
In wat voor demokratie leven wij, wanneer tegen deze akrobatiek
in het luchtledige geen verzet komt vanwege de parlementaire
bazis in de grote partijen ?

Beheer : M. Lemonnierlaan 82, Brussel 1 Tel. 11.82.16. per,
1711.39, Wij Vlaams-nationaal, Brussel 1. Redaktie : Sylvain
Dupuislaan 110, Brussel 7. Tel. 23.11.98. Losse n u m m e r s : 8 fr.
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IN HET LUCHTLEDIGE
Üe vraag dient — steeds opnieuw — gesteld aan de vlaamse
C.V.l'.-ers. Niet omdat wij ze bij
voorkeur op de korrel zouden
nemen, maar omdat zij de grootste groep in de politieke arena
zijn en omdat zij uit een verkiezings.itrijd komen, tijdens dewelke ze eens te meer aanspraak
hebben gemaakt op de leiding —
op het monopolie zelfs ! — van
de Vlaamse >>triid
Het moet hun toch duidelijk
zijn, welke taktiek er tegen hen
gebruikt wordt : de taktiek van
de uitputting. Zij zijn sinds meer
dan' twee maand uitgeschakeld,
maar ze hebben zich daar — uit
lafheid, uit sleur, uit gebrek aan
macht of omwille van de vele
andere redenen die er altijd zijn
om mak in de kudde te blijven —
gewoonweg bij neergelegd. Zij
tellen niet mee ; zij weten even
weinig van wat er aan de top
bekokstoofd wordt als .)an-in-des t r a a t Na de weken van opzettelijk gerokken krizis wacht hen
de logiiiche ontknoping van de
uitputtingstaktiek : een regeringsprogramma, « te nemen ot
te laten ». Met de gewone wissewasjes : indien zij niet tevreden
zijn, dragen zij de verantwoordelijkheid voor het langer aanslepen van de krizis, lopen zij
het riziko van verkiezingen waar
zijzelf niets mee te winnen hebben F,n patati en patata • het
hele arsenaal
van
krachtige
dooddoeners waarmee de kudde
over de dam wordt sreiaagd
De fout kan dan niet meer
hersteld worden. De tout werd
al vroeger begaan ; ze werd begaan toen nog maar een.- dezelt
de reeds mislukte IJrusselaar
de steel van de pan \n handen
kreeg en zelt mocht bepaler
welke ommeiet hij zou bakken
Waarheen die Brusselaat wii
weten de snuggerds die hem nu
al wekenlang volmacht geven
zélt niet. Twee-en-hall maanden
na de verkiezing is zelis nog niel
duidelijk of hij nu een twcelcdi
ge dan wel een drieledige rcge
ring op het oog heeft. Nog altij<t
weerklinkt het argument « dm
het met drie partijen veel betei
zou gaan ». en noi> altijd is da>
argument
door
de
vlaam.st
C.V.I*.-ers niet kategoriek af.ge
wezen ; zi) weten toch dat er

met de P.V.V. niets, maar dan
ook helemaal niets te bereiken
valt.
Of die Brusselaar uiteindelijk
zélt mee in een tweepartijenschuitje zal stappen, is nog niet
met zekerheid te zeggen. Veel
wijst er op dat hij er de voorkeur wil aan geven, veilig aan
de kant te blijven om er niet bij
te moeten wezen wanneer «zijn»
programma overstag gaat.
En zo tussen neus en lippen,
alsof het om een niemendalletje
gaat, kan de formateur in alle
gemoedsrust verklaren dat hij
een akkoord over alles heeft «behalve het brussels onderwijs, de

begrenzing van Brussel en de
Voer ».
De Volksunie heeft nog niet
zo lang geleden er aan herinnerd, dat zij mee voor een 2/3meerderheid in het parlement
kan zorgen. Het voorstel werd
onthaald op de schampere opmerking dat de Volksunie misschien wel vlaamse, maar in geen
geval nationale of waalsf problemen zou aankunnen.
We herinneren aan deze opmerking omdat ze een mentaliteit verklaart. Een mentaliteit
die weigert te aanvaarden dat
Vlamingen en Walen zich akkoord zouden kunnen stellen

over de aspiraties die de beide
volksgemeenschappen
gemeen
zijn. Een mentaliteit die, liever
dan het desnoods luid maar in
ieder geval open gesprek tussen
de twee volkeren, de verantwoordelijkheid ontvlucht en de
hele zaak toevertrouwt aan Brussel, het Brussel dat de grote en
enige struikelblok is om tot normale toestanden in dit land te
komen.
Verachting voor de kiezer,
vlucht voor de verantwoordelijkheid, gebrek aan initiatief en verbeelding, schrik voor de eigen
schaduw : ziedaar hoe zij het
« doen »•

Geweld is een ,\ons''nile
in
de amerikamtse geschiedenis (n
in de anitnikaanse
utinenleznn'^:
in die zin iS de dood van Roberl Kennedy — na die vair j.F.
Kennedy
en Marlin
Lnlh-r
King — een anie'ikunns
dnitna.
nleu is naar ooimken
o/mit
zoeken. Men zegl dni '""/ geVKik leaannee Amr.thnncn
zich
icajieiis
kunnen
aanschaven,
een grondoorzaak
is. Hei liaii
zijn, maar hel is met de hele
veiklaring.
Er zijn
einojjess
landen waar men zuh mei e; enleel gemak een xeapen kan aan•ichaffen : nt /.teilserland bijvoorbeeld beschikt zowat ieder
gezin van oveiheidswege
over
ten of meer geweien en daaibij
pa.fsende munitie. Nn is allerminst in Zwitserland
politieke
moord een regel.
Geiveld in al zijn
vormen
maakt een integrerend deel uit
van de amerikaan.se manier van
leven en van denken. De verklaringen daarvoor woHelen i i
de recente geschiedenis van deze nog jonge natie. De verklaringen — maar niet de verontschuldigingen.
Een heschaajcl
land heeft in de tweede helft
van deze eeuw niet meer het
recht, hel probleem van het geweld mentaal te benaderen -.oah de Amerikanen
hét doen.
Hoe lij het doen leest men m
hun literatuur en ziet men in
de bij uitstek anierikaanse —•
want jonge — kunst, de film.
Er schuilt voor ons een bedreiging in het feit dat een
maatschappij van geweld toonaangevend in de wereld ts. De.
bedreiging werkt
direkt door
de politieke en militaire invloed
van die maatschappij. Ze iverkt
indirekt door de
aantrekkingskracht die van de « american
way of life n op allerlei gebieden uitgaat.
Met deze anierikaanse
aspekten is het probleem echter verre van uitgeput. Er is geen enkele reden waarom wi], Europeanen, in het licht van onze
oude én van onze meest recente geschiedenis de staf over anderen zouden breken. De meest
recente geschiedenis : die van
liet openlijk preken en aanprijzen van geweld als een oorbaar
middel, door profeten die —•
zelfs als ze in Amerika
iconen
— Europeanen zijn en aan europese bronnen pullen, de Marcuse's en hun vele
leerlingentovenaars.
We hebben zelfs geen enkele
reden om te menen dat het piobleem daarmee begrensd is. Er
valt te vrezen dat onze moderne maalsrhapf}i], u'ier leefbaarheid we nog steeds niet onder
de knie hebben, de enkeling en
de groepen steeds vaker naar
individueel of massaal
geteeld
zal drijven.
Wanneer de lemmings — deze kleine
skandinaafse
knaagdieren — te snel aangegioeid
zijn en te talrijk
geicordrn,
slorlen zij zich gedieven
door
een somber instinkt met honderdduizenden
in hel water.
A me II ka heeft, als jonge natie, hel laatst de
gewelddadige
pionierstijd gekend. Het heeft,
als technisch verst
gcëvolneeid
land. het eerst hel lemmingstadium
bereikt.
Maar waai heen gnnl de teeg
I om ons '
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geven aan die -wel sinds lang
achterhaalde denkbeelden. Laat
uw benadering van kunst en literatuur vooral niet ideologisch
geïnspireerd zijn, op een ogenblik dat men overal ter wereld
— en niet het minst in Vlaanderen — steeds meer oog gaat krijgen voor het eigen karakter en
de volstrekte autonomie van het
kunstwerk. Ilet kunstwerk moet
wellicht aan bepaalde normen
voldoen, maar laten we liefst de
kunstenaar vrij om zelf die normen te bepalen I Het staat ons
vrij die normen al dan niet te
aanvaarden : wie in elke poging
tot vernieuwing — al dan niet
geslaagd — de handen in de
lucht steekt en « kultuurverminking » begint te roepen,
houdt er m.i. een statische en dus
reaktionaire opvatting van het
begrip kuituur op na. Echte kuituur leeft, is dinamisch, ontwikkelt, slaat zijsporen in, zoekt
zich een weg. De mens, de denkende mens die met deze kuituur in aanraking komt, die zelf
deze kuituur schept en herschept
(ook de lezer, kijker, luisteraar
is medeschepper I) kan slechts
echt met deze kuituur leven, indien hij bereid is te aanvaarden dat zijn beleving van de
wereld niet de enig-juiste en
enig-mogelijke is.

engij
VERDIEND ERESALUUT
Een dubbel bravo voor de rubriek « Beroepshalve bekeken »
van 18 mei, in het bijzonder de
paragraaf over kd. Van Kvnde.
Niettegenstaande de averechtse
houding door de socialisten ten
opzichte van de V.U. reeds menigmaal ingenomen, kan men
slechts instemmen met de objektieve berichtgeving door de
« WIJ 3>-redakteur aan de dag
gelegd. Ja zeker, Jos Van Eynde
verdiende een eresaluut in dit
geval.
De grote vijand van Vlaanderen is en blijft nog steeds de
P.V.V. Daartegen moet ons buskruit gebruikt worden, al.sook
legen de lamlendige en dubbelzinnige houding van de \laanise
(?) C.V.P.
Deze twee partijen
vooral
moeten nog meer in bet zand
bijten bij een volgende konfrontatie met het kiezerskorps.
H.B., Moorsel.

DIENSTPLICHTIGE
Weldra moet ik mijn militaire
dienstplicht \er\ uilen. Ik heb
dan ook enkele folders ontvangen om mijn keuze te doen in
de verschillende eenheden.
Achteraan in een van deze
folders staat echter een zeer
mooi o\er/,icht van de hoogste
legerleiding en wel met de volgende gegcxens :
Luitenant-generaal : 3 Vlamingen, 5 franstaligen ; gcncraal-majoor ; 3 Vlamingen. 21
franstaligen ; kolonel : 1.5 Vlamingen, 124 franstaligen ; luitenant-kolonel : 54 Vlamingen, 255
franstaligen.
Samengeteld dus 75 nederlands- tegenover 405 franstaligen of 15 % Vlamingen en 85 %
Walen. Is het dié gelijkheid die
V.d.B. in zijn plan heeft staan ?
Maar voor de arme soldaten is
het nog veel schandaliger : 62 %
Vlamingen en 'AH % Walen.
Voor <le « gelijkheid > zorgt
inderdaad de C.V.P. « Zij doet
het » met Vivario inderdaad
schitterend. Of moeten de vlaamse soldaten van de \laamse (of
•wat P.W. Segers \laams noemt)
C.V.P. Frans leren ?
Wat mij als hevig Vlaming wel
bet meest ergert is het « feil d.it

de V.U. aangeklaagd wordt als
« ekstremisten
en oproermakers », als /ij dej'gelijke zaken
terecht aanklaagt.
Nu moét de V.U. « het » doen.
Het is haar plicht tegeno\er haar
506.724 kiezers. Ze m.ig /e niet
ontgoochelen.
Een laatste zaak wil ik vragen
aan de V.U. : geef ons a.u.b. een
Vlaams sindikaat en een vlaams
ziekenfonds en laat ons dan als
arbeiders en bedienden niet mallen zoals .A.C.V. en A.B.V.V. het
(leden te Zwartberg ! Maar verdedig ons dan tot het einde.

DINAMISCH !

VAN OSTAYEN
Veertig jaar na de dood van
Paul van üstayen is het goed de
lezers te herinneren aan de uitge.sproken Vlaming die de grote
dichter altijd geweest is.
In zijn proza stak Van Ostayen wel eens de draak met het
belgisch middelniatisme : « De
Belg is een kalkoen die in de
waan leeft een pauw te zijn ».
Door zijn uitdagende houding
tegenover de fransdolle kardinaal Mercier kwam hij in de gevangenis terecht, 't Jaar daarop
nam de censuur de nu zo bekende dichtbundel « Sienjaal » in
beslag, wegens de genegenheid
die de jonge dichter koesterde
voor de duitse kuituur.
fleboren Antwerpenaar was
van Ostayen immer zeer gehecht
aan de Scheldestad. Niettemin
bleef hij tot aan zijn dood miskend. Alleen Kamiel Huv.smans
bezorgde hem een aanmoedigin.sgpremie. maar toen was het
al te laat. Van Ostayen stierf in
de bloei zijner jeugd in grote
armoede.
Celukkig heeft onze tijd dat
onrecht hersteld.
H.V., Brussel.

ZINGEN ?
De V.U. heeft er gelegen : dit
is de indruk die men krijgt bij
het lezen van de « Standaard »
van maandag 27.5.68. Een artikeltje \an een 20-tal lijnen, pagina 6 : het is alsof een of andere Migelpikkring zijn jaarlijkse /illing hield.
Er is nog iets dat mij van het
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hart moet. Gaan bidden bij het
IJzerkruis (eens per jaar), het
uitzingen te Antwerpen (ook
eens per jaar) is zeker zeer aandoenlijk. Maar wat brengt het
op ?
Was er niet eens in Frankrijk
een Italiaanse kardinaal-eersteminister die zegde, doelende op
het onte\reden franse volk dat
hem in liederen hekelde. « laissons-les chanter, pourvu qu'ils
pa> ent ».
Dit is een leuze die onze bewind Noerders zeker toepassen.
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De lezersbrief die in « WIJ >
van 25 mei door IJ voorzien werd
van de titel « Kitsch », gelukkig
met een vraagteken, is weer eens
een uiting van de onverdraagzame houding van een stelletje
kultuur-denkers, die er nog niet
zo lang geleden in geslaagd zijn
dank zij een hetze tegen de zgn.
kultuurverminking o n t e l b a r e
kunstwerken en boeken, wier
waarde nu algemeen erkend
wordt, naar de brandstapel van
de « entartete Kunst » te verwijzen.
Ik zou het dan ook bijzonder
betreuren indien U zoudt gevolg

Deze opvatting impliceert dat
veel van wat in Vlaanderen als
kuituur doorgaat in feite niet
veel meer is dan steriele monumentenzorg en nostalgiek hunkeren naar een onherroepelijk
voorbij verleden (de geschiedenis herhaalt zich niet !), gevolg
natuurlijk van een onderwijspolitiek die er ook op dat terrein
op gericht is het establishment te
handhaven. En misschien een
verklaring voor de zo groot geworden kloof tussen het publiek
en de scheppende kunstenaar.
Hoef ik er nog aan toe te voegen dat ik uit de grond van mijn
hart hoop dat uw kultuurbladzijden meer dan vroeger zullen
openstaan voor al wat leeft in
die zo moeilijk definieerbare wereld van de kuituur. Niet om alles zomaar kritiekloos aan de

lezer aan te smeren, maar om
meer dan ooit de deuren van de
Vlaamse kultuurdragers (wat een
onzinnig woord !) open te zetten naar Europa en de wereld.
En oin ze er toe aan te zetten om
heel wat <~non-konformisti.schei>'
onzin over te laten aan de met
een restauratiekomplex behepte
ouderlingen.
J.d.D., Zottegem.

IMAGO
Voor enkele weken liet u w
weekblad zich spottend uit over
de h. Halin die bepaalde gelijkenissen meende te hebben va.stgesteld tussen de V.U. en .sommige neo-nazistische organiza-'
ties.
Sedert de « overwinningsmarsj » van zondag 26 mei komt
het me voor dat de V.U. op zijn
zachtst ge.sproken weinig moeite
schijnt te doen om deze ongunstige indruk weg te nemen.
Geüniformeerde milities, in't-gelid-gemarsjeer, vaandeloverdracht en ander militaristisch
gedoe (ik meende dat de V.U.
vredelievend was !), primaire
antikommunistische slogans die
herinneren aan de sombere oorlog.sjaren enz. : dit alles is niet
van aard om het « ima.go » van
de V.U. bij de grote ma.s.sa te
verbeteren.
A.M., Jette.

De redaktie draagt gttn Ter»
•ntwoordelijkheid voor de in»
houd der gepubliceerde l e z e n ,
brieven. Ze behoudt «ich het
recht Tan keuze en inkorting
Toor. Over de Iczcrarubriek
wordt teen briefTriMclins c*.
Toerd.

van de redaktie
Brussel, 5 Jiml 1968.
B e t r . : zo i s Brussel.
Het sterkste telefoontje dat ve de jongste t i j d
op de redaktie binnenkregen, kwam van een frankofone B rus:;elaar die zich overigens v r i j vlot
in het Nederlands en rad in Ketjes-Vloms u i t drukte .
Hij was trouwens van Ketjes-afkoast : zijn vader
had bij «den troep" nog l a s t gehad oiaiat h i j a l leen zijn Marollendialekt kende. Als fransonkundlge Brusselaar werd h i j gewoonweg voor saboteur
v e r s l e t e n . Hij onthield er u i t dat zijn kroost '
- de lïian die ons opbelde - in het Frans moest
worden gek-^eekt. Onze telefonische gesprekspartner had naast "zijn" Frans echter een flinke
brok Nederlands veten op t e steken ; zijn docht e r spreekt alleen nog Frans.
De aan zepde ons dat h i j F.D.F, gestemd had.Niet
u i t Vlamingenhaat doch zomaar, a l s Brusselaar.
Het enige wat hem bij het F.D.F, aantrok was, dat
«e zich een brasselsê p a r t i j h e e t t e . En d u s . . .
^ijne frank was gevallen" toen h i j in de krant
gelezen had dat F.D.F, ©n Rassemblement wallon
ringen samenwerken. Dat was hem t e veel t een
"Woelekajoet" wou h i j niet zijn. En dies zegde
h i j ons plechtig toe dat h i j de volgende keer
voor ons zou stemmen. Want - zo leek het hem z n fout i n Waalse richting moest nodig u i t g e balanceerd worden. Om zijn brusselse konsjense
gerust t e s t e l l e n .
Zo zijn er nou eenmaal mensen (hoeveel ?) i n deze
etad die niet ophoudt ons t e verbazen en die we
- ondanks a l l e s - l i e f hebben.
I W

,c..
35.17.H3

\
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Over pariteit en nog wat.

het
onmogelijke
tiende punt
(w. jorisbcii) Onder de hoogdravende pairtollische titel « Nationale pariteit —
Kommunautaire pariteit > be\at het plau
Van den Boeynants een tiende punt dat er
klaarblijkelijk zonder verzet doorgegaan is.
Hel omvat :
a) pariteit bij de samenstelling van de
regering; b) pariteit onder de ambtenarengeneraal van de departementen; c) pariteit
onder de posthoofden in de diplomatie; d)
pariteit onder de generaals in het leger;
e) pariteit onder de leden van de raden
van beheer en de ambtenaren-generaal van
de parastatale instellingen: f) pariteit onder
de ambtenaren-diensthooCdcn van de gemeentelijke en interkommunale besturen
van de brusselse agglomeratie.
Zo een vlaams federalist zich hiertegen
vei/.et, luidt het dat dit toch ook ia een
federale staat het geval zou zijn. Kennelijk
weten velen nog niet dat dit niet waar is.
Alleen in zaken die gemeenschappelijk zijn
zal er in de federale staat pariteit zijn, niet
in de andere. En daarbij leven wij niet in
een federale staat, maar in een unitaire.
Alles is er op gericht om de franstaligen
de voordelen van federalistische strukturen
én van de unitaire te geven, de Vlamingen
de nadelen van beide. De elementaire logika in dit negatief federalisme wordt echlei helemaal niet geëerbiedigd.
Het is toch vanzelfsprekend dat de tegonhanger van de pariteit bij de samenstelling \an de regering de pariteit zou zijn in
het bestuur van Hoofdstad-Brussel.
Daar is nu echter getn sprake \an.
De Brusselaars willen bestuurd worden
door een meerderheid \an franstaligen, om-

dat de kultuurtaal van de meerderheid te
Brussel het Frans is.
Waarom aanvaarden de franstaligen dan
ook niet dat de meerderheid van de ministers nederlandstaligen zouden zijn ? De
Vlamingen vertegenwoordigen toch 60 t. h.
van de bevolking van België?

Eén zaak kunnen die heren echter niet
verhinderen. Na de jongste verkiezingen
komen er nog en de vlaamse kleurpolitici,
die verder hand- en spandiensten als kollaborateurs aan de franstaligen willen verlenen, zullen aan den lijve ondervinden
wat een schupstoel of in dit geval een
schupzetel is.

Wij zien hier de dubbele logika van de
franstaligen : waar ze de minderheid zijn
eisen ze maar het gelijk aantal bij hel bestuur of de pariteit; waar ze de meerderheid vormen, vragen ze de evenredigheid
• Tweetalige scholen
of de proportionaliteit, d.w.z. de meerderheid voor hen.
Diezelfde logika vinden we bij de franstaligen terug in de kleurpartijen.
In de C.V.P., waar de meerderheid van
de Vlamingen 3 legen 1 is, eisen en krijgen de franstaligen de gelijke vertegenwoordiging in het partijbestuur.
Bij de P.V.V., waar de franstaligen 60
t. h. van de stemmen tellen en de nederlandstaligen 40 t. h.. durven de Vlamingen
slechts schuchter de gelijkheid vragen maar
ze krijgen ze niet omdat de franstaligen
verwijzen naar hun groter aantal stemmen
en mandaten.
(red.) Het Partijbestuur van de Volksunie
Een nog fijnere kneep halen de franstaheeft in een uitvoerige nota het door Van
ligen soms uit. Ze eisen de gelijkheid voor
den Boeynants voorgesteld tweetalige schoWallonië met Vlaanderen, maar nemen er
len-net te Brussel verworpen. De redenen
dan nog brusselse vertegenwoordigers bij,
daarvoor zijn in de nota opgesomd; we herdie overwegend franstalig zijn. Zo wordt
nemen ze in grote trekken hieronder.
dan de natuurlijke meerderheid van de
nederlandstaligen
omgetoverd tot een
Om pedagogische redenen is het inrichkunstmatige meerderheid van de franstaliten van tweetalige scholen onverantwoord.
gen.
Wetenschappelijke onderzoekingen wijzen
Erg slim is het spelletje niet. Maar dan
erop dat het aanleren van een tweede taal
toch slim genoeg om de niet snuggere of
op te vroege leeftijd door de meeste kinde ruggegraatloze vlaamse politici van de
deren niet kan verwerkt worden.
kleurpartijen in de luren te leggen.
Het plan tot oprichten van tweetalige
Die kleurpolitici schijnen nog altijd niet
scholen is uitsluitend ingegeven door polite beseften dat een groeiend aantal Vlatieke overwegingen. Het is in ieder geval
mingan, en onder hen de volledige jeugd,
pedagogisch onrijg en niet te venvezenlijdergelijke kolonizatiepraklijken, die niets
ken met de voorhanden zijnde leerkrachmeer met demokratie te maken hebben,
ten.
niet langer neemt.
Het is duidelijk dal men in het geheim
De verkiezingsuitslagen schijnen het
hoopt ook in de homogene gebieden zgn.
C.V.P.-establishment van ministers en natweetalige scholen tot stand te brengen. In
tionaal gekoöpteerde senatoren niets geWallonië zou dit niet geschieden en de
leerd te hebben.
Vlamingen zouden opnieuw de gedupeerden
Die heren schijnen zelfs boos omdat de
worden.
Vlaamse openbare mening hun spelletje verDe doorsnee Vlaming en Waal moeten,
oordeeld heeft. Willen ze zich wreken ?
zoals iedereen overal elders ter wereld, éénEnige demokratisch refleks is bij hen in elk
talig worden opgevoed. Volgens talent en
geval ver te zoeken.

BRUSSEL BOYEK ALLES
Hoe meer er uitlekt over de plannen die V.d.B. samen met zijn gele
en rode spitsbroeders uitbroedt, om
op bazis daarvan een regering boven de doopvont te kunnen houden,
hoe meer fantazietjes men te horen
krijgt, die zeer bedenkelijk zijn. Zo
zou men de Voer losmaken van Limburg en niet bij Luik voegen doch
als « nationaal arrondissement »
rechtstreeks onder
Binnenlandse
Zaken plaatsen, evenals Komen.
Daardoor zouden beide gewesten
een Beulemansregime krijgen. We
zouden zo zeggen : twee taalkundige rezervaten, proefkonijnen van
Brussel. Een ander paard van Troje
is de indeling in drie ekonomische
gewesten met Brabant als derde.
Zo kunnen we doorgaan. Opvallend en naarmate de plannen uitlekken ; heel begrijpelijk is de mist,
waarin deze plannen worden gehuld. De taktiek is eenvoudig deze:
men streeft na en bereikt nagenoeg
een akkoord, meestal op kosten van
de vlaamse gemeenschap. Eens de
eindmeet bereikt komt er een regering en alwie dan het regeringsprouramma aanvalt zal uitgekreten
worden voor onruststoker, ongeacht de waarde en de juistheid van
zijn argumentatie. V.d.B. en kornuiten spekuleren op de politieke vermoeidheid na een uitzonderlijk
lange krizis, waarvan ze nochtans
het uitzonderlijk karakter voortdurend beklemtonen om hun akkoorden tot een reuze-prestatie te kunnen opblazen. V.d.B. zorgde nog
voor bijkomende suspense, door het
premierschap te weigeren en zich
te laten bidden door C.V.P. en B.S.P.
om het toch « te doen ». Taktiek, om
de laatste weerstand murw te maken ? Om de brusselse B.S.P., die
in antivlaamse en grootbrusselse
vraatzucht wedijvert met de brusselse P.V.V., in nog groter verwarring te brengen en tevens zijn brussels imago te bevestigen ? De par'iigenoten en kameraden trappelen

v.d.b.:
van den
brusselaar

anders genoeg van ongeduld, om de
ministerportefeuilles in de wacht te
slepen. De haast is zo groot dat de
overheveling
van
Leuven-Frans
(medische fakulteit) naar Brussel,
de nieuwe omschrijving van Brussel en de liberté du père de familie,
versie V.d.B., op de rug van het
parlement geschoven worden. Het
parlement als vuilnisbak en begrafenisonderneming !

INTERNATIONALE
HAVENKONFERENTIE
Antwerpen stond ook deze week
in de kijker. Na het kongres van
het Vlaams Ekonomisch Verbond
en de Lieven Gevaert-herdenking
(zie daarover ons artikel op blz. 12
en 13) had in de Metropool een

persoonlijke situatie dienen zij zich toe l«
leggen op de kennis van een of meer vreemde talen. Terwille van onze pozitie als kleia
land in de wereld dient deze keuze voidoende gevarieerd te zijn en niet uitsluitend op het Frans taalgebruik gericht.
De minderheid die bekwaam zou zijw
het tweetalig sisteem te verwerken, krijgt
ook in het eentalig sisteem gelegenheid genoeg om een tweede en derde vreemde taal
aan te leren. V.d.B. wil alleen de macht van
de Brusselaars versterken. De uitvoering
van het voorstel zou de verdwijning \an heÉ
nederlands scholennet betekenen en hel
zouden de Vlamingen zijn die in het tweetalige stelsel zouden vermuilezeld worden.
De Vlamingen zouden tot tweetaligheid, dit
is tot diens.tbaarheid, gedwongen worden.
Het samenvoegen van scholen met verschillend taalstelsel zou voor gevolg hebben dat de Vlamingen door franstalig;c
schooldirekties verdrukt worden.
De leerlingen die het brussels nederlandstalig middelbaar onderwijs hebben gevolgd,
beheersen naast hun volwaardige nederlandse kulturele bagage ook de franse taal.
Bij het voorstellen van het plan werd
geen rekening gehouden met de feitelijke situatie van liet onderwijzend personeel, noch
met het aantal tweetalige leerkrachten,
noch mei de pedagogische gevolgen van een
eventueel afwijken van het stelsel van de
lagere school-klasonderwijzer. De kennis
van het Nederlands van franstalige leerkrachten is doorgaans onvoldoende.
Bij voorgaande bemerkingen werd nog
uitgegaan van de veronderstelling dat het
sisteem eerlijk wordt toegepast. De ervaring
leert echter, dat dit niet hel geval zal zijn
en dat zowel de vlaamse kinderen als de
kennis van het Nederlands zullen worden
opgeofferd.
Om al die redenen dienen vlaams* kinderen een eentalige opleiding te krijgen in
nederlandse scholen.
Vanwege het feit dat de tweede taal in
de hoofdstad voor allen aanwezig is, in
de menselijke omgang en in het officiële
staatsbeeld en evenzeei met het oog op de
hoofdstedelijke fuiiktie. kan en moet echter te Brussel de studie van de tweede landstaal volgens moderne metoden vroeger en
beter worden aanoe\al dan in homogene
taalgebieden.

pelijke sfeer, al werd er natuurlijk
ook gesproken over supertankers,
olie- en containertrafiek, in welke
laatste branche Antwerpen goed en
wel « in » is. De inrichters van deze
havenkonferentie, de Koninklijke
Vlaamse
Ingenieursvereniging,
mochten prat gaan op een uitgesproken sukses en peil. Jammer dat
de antwerpse kleurpolitiekers er
niet in slagen, een zelfde dinamiek
en peil aan Brussel op te leggen,
zodat het kan gebeuren dat Antwerpen-wereldhaven niet eens een
eigen luchthaven heeft.

5000 PER UUR

beroepsHALVE
^ bekeken
400 JAAR GELEDEN
Het was woensdag 400 jaar geleden dat de graven van Egmont en
Hoorn te Brussel op bevel van Filips II van Spanje, na een gerechtelijke parodie, werden onhoofd.
Naar de redenen gevraagd waarom
dit te Brussel niet werd herdacht,
vond het brussels stadsbestuur er
niets beters op, te laten verstaan
dat een dergelijke herdenking met
het oog op... koningin Fabiola
« minder passend » zou zijn ! Waarom verwijderen de brusselse blaaskaken dan het monument op de Zavel niet ? En dan te bedenken dat
dergelijke Beotiërs de pretentie willen hebben, de hoofdstad te bestu-

internationale
havenkonferentie
plaats, de vijfde van die omvang in
onze vlaamse hoofdstad. Bij deze
gelegenheid werd gewezen op het
internationaal karakter van Antwerpen, zonder dat deze stad haar
uitgesproken vlaams karakter prijs
gaf'. Er werd niet bijgezegd « Brussel zou daar een voorbeeld kunnen
aan nemen » maar iedereen heeft
dat er wel bij gedacht, nu vooral
blijkt hoezeer Brussel te kort schiet
en een antivlaams imperialisme
blijft belijden.
De havententoonstelling en de konferentie, met uiteraard 'n sterk Uichnische inslag, werden bijgewo'Ond
door ca 800 specialisten uit alle werelddelen. De westeuropese konkurrenfen waren er eens samen in een
ontspannen
technisch-wetenschap-

Het jongste pinksterweekend gat
aanleiding tot geestdriftige kommentaren. Minister Piers groeide er
zo mogelijk nog een tikkeltje langer mee. 5000 auto's per uur richting kust is inderdaad een gebeurtenis. Toch blijkt de franse krizis
op ons kusttoerisme een nadelige
weerslag te hebben (vooral door
opzegging van huurkontrakten) die
niet "kan opgevangen worden door
duits of eigen verblijfstoerisme.
Een zeer recent onderzoek van de
Westvlaamse Ekonomische Raad
heeft overigens bewezen dat de inspanningen van de vlaamse kustgemeenten op toeristisch vlak voor de
helft op verspilling neerkomen ingevolge een totaal gebrek aan koordinatie en aan een wel doordachte
toeristische prospektie en bewerking in het buitenland. We hebben
nochtans sinds bijna drie jaar een
minister van toerisme, die voor
deze koördinatie en effenciency zou
moeten instaan. Wat doet dat ministerie dan ? Telkens weer moet
men vaststellen hoe in dit land de
technische en
wetenschappelijke
benadering van de diverse bedrijvigheidstakken een ontstellend gemis aan degelijk inzicht en beheer
bij de verantwoordelijke instanties
aan het licht brengt. Ook in de toeristische sektor blijkt de « belgische anarchie » schering en in
slag te zijn.

• " " " • " ' • " ' " - - - - - - - —

De ontwikkelingshulp

als ooit
de dijken
breken...
(aco) H e t vraagstuk d e r ontwikkelingsl a n d e n is een tema waarover zoveel retoriek ten beste wordt gegeven, dat hel in
een onstuitbare woordenvloed dreigt te verzanden. Over de werkelijk belangrijke uilzichten van de kwestie daarentegen wordt
niet zo \ee] gepraat.
Zo pas eindigde te Geneve zonder reziiltaat de Internationale
Suikerkonferentie.
N a zes weken werd niets bereikt. Een ord e n i n g en een oriëntering van de wereldsuikermarkt is o n b e r e i k b a a r gebleken.
Dit is geen bijkomstige kwestie die alleen m a a r technici kan interesseren. Ettelijke ontwikkelingslanden moeten de h o o p
o p ontwikkeling laten varen wanneer het
enige p r o d u k t waarmee ze aan de wereldh a n d e l k u n n e n deelnemen, suiker, niet kan
gevalorizeerd worden o p een internationaal
gcorganizeerde en gefinancieidc markt.
C u b a zou niet kommunistisch zijn indien
de suikerplantages niet te lang en ic uitsluitend de m a c h l s i u s n u m e u i c n \aii een
kapitalistische mindcilicjd i;( w cc^t waren.
Eén enkele prijsverlaging in één enkel
oogstjaar van de koffie, de cacao, de suiker — om ons tot p l a n t a a i d i g e produkren
te beperken — doet het nationaal inkomen
van landen als Cuba, Columbia of (.lum,!
dalen met een gTOter bedrag dan licl lolaal \ a n de ontwikkelingshulp welke aan
die landen jaarlijks verleend wordt d o o r
allerlei internationale instanties of d o o r
de \'S.A,.
We zouden k u n n e n \erwij/en naar de
eveneens pas geëindigde konlerentie
\an
het bestiun \ a n de Wereldkoffie-Organizaïie te Mexiko. Men debatteerde daar
o \ e r de ordening van de
wereld-koffiemarkt. nicl helemaal /oiidci gcxolg, \<'iniils bcsloicn u c i d loi de o p i i t h i i n g \,iii
ecu fonds \ooi h u l p aan de k o l l i e \ o o i l b i e n g e n d e landen, o p d a t ze him beplante
onpervlakien zouden k u n n e n \ e r m i n d e r e n
en in eveuHicht brengen met het koffievcj bruik.
Het it, beter dan niets. .Maai het ligi
\<)or de hand dat dit plan de zoveelste pogjng is om althans de gevolgen van het
o j i d t r o n i w i k k e l d zijn m i n d e r h a r d te maken. Aan de g r o n d van de zaak wordt er
niets veranderd.
De aKiaud m^vcn de iiKlusin'cl.mden en
de onlwikkclilJg,^gcbiedell wordt e i d o o r vergioot, de « armen » worden, nel zoals in
het verleden, veroordeeld lot een passieve
~rol in een neo-kolonialistische wereldorde.
Hiermee willen we n i e t aan demagogie
doen ten koste van het Westen. De schuld
i' verdeeld en. in de politiek « vrij » geworden ex-koloniën, kwamen vaak nieuwe
voogden en nieuwe oligarchieën aan de
macht.
Maar hoe het ook zijn mag : dil helpt
het vraagstuk van de ontwikkeling o p planetaire schaal niet uit de wereld. W a t gebeurt er indien in deze wereld mei zfjn
ongehjk verdeelde rijkdommen de dijken
ooit breken ?

Streekontwikkeling bedreigd

de boom
tot splinters
gehakt
(aco) Uit de brokstukken van Van den
Boeynants' p l a n n e n valt af te leiden d a t
hij nieuwe, officiële instellingen voor ekononiisch streekbeleid in het leven wil roe|)en. Zowel de oprichting zelf als de afba-

k e n i n g van het ruimteHjk bevoegdheidsgebied van d i e organismen w o r d t afgeschild e r d als een tegemoetkoming aan de socialistische regeringspartner.
Niet alleen bij ons wekte dit arg-waan
op. De Ekonomische R a a d voor Vlaanderen richtte zo pas een vertoog tol de form a t e u r waarin diens p e r s p r o g r a m m a van
ruimtelijke o r d e n i n g niet ten g r o n d e be
oordeeld wordt, m a a r d a t een waarschuwuig i n h o u d t legen organizatorische versnippering.
\Vaarom zou men de nieuwe instellingen voor ekpnomisch streekbeleid oprichten, los van en naast d e algemene « Ekonomische R a a d voor Vlaanderen », en de
provinciale ekonomische raden ? H e t is beier ie vertrekken van de bestaande strukluien en ze tot ontplooiing te brengen in
het nieuwe r a a m dat de regering schijnt
te willen scheppen.
T o t zover de ?in van de opmerkingen
d i e de E R V aan Van den Boeynants voorlegde. We stemmen er mee in, m a a r ons
w a n t r o u w e n gaat verder. W e vrezen dat de
nieuwe ekonomische instellingen zullen be-

volkt worden met beschermelingen van d e
BSP, die als oppozitiepartij een tijdlang
aan d e r a n d van d e machtsuitoefening
heeft gestaan en dus inzake benoemingspolitiek « achterop geraakt is >.
I n d e E R V en in d e provinciale ekonomische raden zitten volgens d e BSP te v e e l
mensen die in r u i m e zin tot de C V P dienen gerekend, o m d a t deze r a d e n afhingen
van of a a n l e u n d e n bij d e bes.tendige deputaties, en zoals wel bekend is zitten d i e in
de Vlaamse provincies eenzijdig in CVPhanden.
•Wij van onze kant betwisten niet d a t de
ekonomische r a d e n i n d e r d a a d steeds o n d e r
sterke CVP-invloed gestaan h e b b e n . M a a r
i n d i e n bij die é n e partijpolitieke faktor er
alleen n o g een a n d e r e bijkomt, d a n lopen
we van de klaveren n a a r de biezen.
H e t m e m o r a n d u m van d e Ekonomische
R a a d voor Vlaanderen treden we bij omd a t h e t een waarschuwing i n h o u d t tegen
organizatorische versplintering. In en r o n d
d e bestaande ekonomische r a d e n en enkele ontwikkelingsmaatschappijen werd in
Vlaanderen een (beperkte) staf van ekono-

J.M. GANTOIS
relieden
vrijdag, op het kerkhof in de schaduw van de dorpskerk Ie Walen,
hebben zve ons ellendig gevoeld. We waren er, tussen de vele dorpsgenoten
op
de uitvaart van de watense dokterszoon,
slechts met weinigen die gekomen
waren voor wat de man vertegenu\)ordigde
in onze oolksstrijd. Er was André
Demedts die, over veel verschillen inzake taktiek, dicht bij GatUois wou zijn
tijdens
diens laatste tocht. Er was Frans Van der Etst en wijzelf van de Volksunie.
Vit
Parijs was de dichter Emmanuel
Lootens overgekomen.
Al bij al een
twintigtal
vrienden : te weinig bij het graf van deze grote man.
We hebben achteraf bedacht, hoe groot het aandeel van het toeval ivas bij
deze te kleine rouwstoet. E.H. Gantois — de jongste jaren sterk veroudeid,
met
bijna blinde ogen achter steeds dikker worden de brilglazen — was in volle stakingscn beroeringstijd
naar Waten gekomen om er verleden week maandag zijn moeder te begraven. De volgende dag, na hel middagmaal,
was hij even gaan wandelen; hij moet dan in het kanaal van de Aa gesukkeld zijn, waarin hij
veidronk.
De toestand in Frankrijk liet geen voorbeieidingen
toe; drukwerk moest
lemaal achtenrege
blijven en uiteindelijk
moest men het overlijdensbericht
en, horkje of/ bladzijde zoveel van een pan) vlaamse kranten gaan
zoeken.

hein

We voelden ons ellendig, omdat we beseften, hoeveel Gantois betekend
heeft
voor de Vlaamse sliijd in Fiankrijh
: zoveel dat we niet inzien, wie deze opengevallen plaats zou kiaiiien iniicinrn.
Torn we echter thuis, met vow ons lijn
aitikels en lAieken, dit leven nog eens oveischouwden,
werden we eens te meer
getroffen door het tuiiehe ervan én door het feit dat het totaal afgerond is. Gantois is een groots moment geweest in de stiijd der zuidelijke
Nederlanden
voor
hun nederlandse eigenheid — ook de eigenheid builen het taalvlak. Aan dit moment zijn wij, mei zovehn in Vlaanderen én in Nederland
én in
Zuid-Vlaanderen, deelachtig geweest dat liet bestendigd zal worden en dat het een
definitieve
veru'orvenheid
is. Het iverk van Gantois zal blijven. Dit werk was niet zozeer
een vereniging die hij — eenzaat per definitie — toch maar gebrekkig kon leiden, het levenswerk van Gantots is geweest dat hij de geestelijke
horizon
heeft
verruimd en de bakens van onze wezensgrens heeft verzet tot waar de hele Nederlanden
eindigen ; het oud grensland aan de
Somme.
Hoe de in 1904 te Walen geboren dokterszoon
de vlaamse strijd en zijn eigen Vlaamse afstamming
ontdekte, heeft hij later beschreven in zijn tot brosjure
omgewerkte
lezing « H\}e ik mijn volk en taal terugvond
».
Tuwu
de ontvoogdings.illijd
ui Vlaanderen en het ontstaan van een vlaams
PU nedeilands
bewustzijn
in de franse Nederlanden
loopt er een paralleel.
De
loiuantiek, geestesstroming
waarnil ons volksnationalisme
ontstond, wekte ook In
Zuid-Vlaancleren
bclangslelling
voor het eigene. Aanvankelijk
was deze belangstelling louter folkloi istisch en regionalistisch
begrensd, maar mettertijd
— vooral onder invloed van Gqntois — greep zij dieper en wijder. De werking van Gantois aan het seminarie en aan de rijselse universiteit
leidde tenslotte tot de 'bundeling van verschillende
groepen in het « Vlaams Verbond voor Frankrijk
».
Vanaf 1929 verschenen hel populciiie « De Toun, ml,In 2. en het tweetalige « Le
Lion de Flandre ».
Meer dan een leider en oigaiiizalor was Gantois echter een
wetenschapsman:
een historicus over wiens werk de gi\)te adem van een sterk en onverzettelijk
geloof ging. In ontelbare artikels, voordrachten,
brosjuren en lezingen legde hij een
schat aan eruditie neer. Dit werk vond zijn bekroning in het monumentale
« Nedeiland in Frankrijk », dat een sleik-gedokumenteerd
antxvoord was op de offiiirle geschiedschrijving
en dat sindsdien door andere historici werd
bijgetreden.
Al deze aktivilclei,
leende,
C.anlois na de ootlog een veroordeling
wegens
« separatistische
akIlvHeilen
» of,. De hrs,huldigingsakte
die 150 blz.
omvatte,
was in feite een hulde aan de man en „p, wrik. Op het proces zelve maakte hij
zo'n sterke indruk dat een jonge sludenl-inedicus
aan de rijselse universiteit
—
toevallig tijdens een zitting aanwezig — op slag beheeid u'erd tot de vlaamse
zaak in l,anlu,,k
: <l, ]an Klars u,l kalrs. viiend en medestrijder
sindsdien
van
Ganloi\.
/•/(-/ laai grh'den wr,d, op het kasteel van Male, hulde gebiecht aan Gantois naar aanleiding van diens zestigste verjaaidag.
Verleden jaar verscheen, als
late echo van de viering, het levensweik van Gantois : de 500 bh. tellende
bundel « De Zuidelijkste
Nede,landen
».
Gantois was niet alleen een lichtend vooi beeld voor Vlaanderen.
In Frankrijk zelf keken de volksbewuste
Bre\,enen,
Kolalanen, Basken, Elzassers,
Lotharingers en Occitanen naar hem op als naai rm .^lotman.: een wegwijzer naar een
gezond en vrij Eiuopa dei
Volkeien.
Onszelf beivees hij de grootste dienst : hij toonde de iveg uit vlaamse
heid en sta) mderlands
staatsdenken
naar de hele dietse
ruimte.
dio

beperktGenes.

Wil

misck en administratief bevoegde m e n s e n
gevormd d i e we niet in d e laan m o g e n laten sturen en laten vervangen d o o r n i e u welingen d i e er n o g alles van te leren h e b ben.
Zoveel bevoegde k r a c h t e n h e b b e n w e
n i e t in V l a a n d e r e n d a t w e ze o p d e k o o p
toe n o g d o o r administratief d u b b e l g e b r u i k
en ruimtelijke versplintering m o g e n l a t e a
ontkrachten.
T e n s l o t t e is h e t ruimtelijk ekonomisch
beleid een zaak van h e t hele volk en niet
van een p a a r partijen-aan-het-bewind.

Het monsterplan V.d.B.

de grendel
op onze
volkskracht
(w. jorissen) H e t p l a n Van den Boe)nanf)>
kan in Vlaanderen niet genoeg bestreden
worden.
Zelfs zo er slechts 25 t. h. van overschieï
in het uiteindelijk regeringsplan is het een
nefast progTam, waarvoor V l a a n d e r e n — in
ruil voor een schijnbare k u l t u u r - a u t o n o m i e
— zwaar het gelag moet betalen.
W e moeten er overigens aan h e r i n n e r e n
d a t dit b e r u c h t p l a n Van d e n Boeynants
mee opgesteld werd door d e C.V.P.-bonzen
H o u b e n , Van d e Kerckhove, D e Saeger e n
Van Elslande, bonzen waarbij h e t vlaams
refleks ver zoek is. Die politici m e n e n
klaarblijkelijk d a t het s u m m u m van belgische staatswijsheid er slechts in bestaat,
een gedeelte van de eisen van de fransdolle taairacisten in te willigen en h u n
karakterzwakke flamingantische
backbenchers in het gareel te laten lopen tot aan
de volgende verkiezingsnederlaag.
De ergste toegeving van alle aan d«
franstal ige imperialisten is het invoeren van
d e g r e n d e l g r o n d w e t , die v o o r t a a n a u t o m a tisch de vlaamse m e e r d e r h e i d uitschakelt
ten voordele van een d u b b e l e m e e r d e r h e i d
bij de nederlandstaligen en de franstaligen
afzonderlijk. Die h e r v o r m i n g zou d e vlaamse ontvoogdingsstrijd wettelijk stopzetten
o m d a t h e t nogal duidelijk is, d a t de franstaligen geen enkele van h u n voorrechten
of van h u n imperialistische veroveringen
zullen prijsgeven, zonder d a t de Vlamingen het met een a n d e r e toegeving zouden
betalen.

De vlaamse C.V.P.-bonzen zullen zo
grondwettelijk de vlaamse achterstand
en
achterstelling bevriezen.
H e t is de wettelijke u i t v e r k o o p van de
Vlaamse Beweging.
M e n kan zich afvragen met welk recht
die C.V.P.-bonzen een vlaamse ontvoogdingstrijd willen verkopen, strijd waaraan
zij nooit — tenzij noodgedwongen o n d e r
d r u k van de vlaamse o p e n b a r e m e n i n g en
van h u n back-benchers — een substantiële
bijdrage geleverd h e b b e n . Zij m e n e n echter klaarblijkelijk, n o g alléén over het lot
van V l a a n d e r e n te m o g e n beschikken.
W a n n e e r zij t a n s m e n e n te getuigen van
ware « staatsmanskunst » d o o r dit grondwettelijk monster er d o o r te halen, vergissen ze zich zwaar. De vlaamse ontvoogdingsstrijd, die tans demokratisch en parlem e n t a i r broksgewijze zijn beslag krijgt, zullen zij er toe dwingen zich o p revolution a i r e wijze te uiten, vermits m e n h e m
grondwettelijk de pas afsnijdt.
D e zorgelozen, d i e m e e n d e n d a t die ber u c h t e g r e n d e l g r o n d w e t n a d e verkiezingen van 1965 definitief begraven was, zullen
verstomd opkijken d a t ze na de d e n d e r e n d e vlaamse o v e r w i n n i n g van 1968 niet alleen o p n i e u w o p d u i k t m a a r zelfs dreigt
doorgevoerd te worden.
De vlaamse achterstand en achterstelling
— o n d a n k s de vlaamse m e e r d e r h e i d sinds
1830 — is te wijten aan de v o o r m a n n e n
van de kleurpartijen, die Vlaanderen steeds
i n d e steek h e b b e n gelaten om toe te geven aan d e franstalige m i n d e r h e i d .
D e h u i d i g e « vlaamse » leiders van de
kleurpartijen willen tans echter de demokratie zelf vervalsen om toch m a a r in m i nisterszetels te k u n n e n wip{>en en o m toch
m a a r tot h e t frans gekleurd belgisch establishment te mogen blijven b e h o r e n .

ekskuus : een andere « grote »
staatsman — Theo Lefèvre —
beging dezelfde taktloosheid
naar aanleiding van de moord
op J F. Kennedy.

VERDACHT KOMPLIMENT
SMAKELOOS
HERNIEUWING
Volgende week begint
de postbode zijn ronde
bij onze halfjaars-abonnementen.
Mogen
we
hen vragen, het geld
klaar te leggen (170 fr
halfjaar, 95 fr kwartaal)
Op dit beslissend ogenblik, nu door een nieuw
regeringsprogramma aan
de binnenlandse politiek
een beslissende en voor
Vlaanderen
uiterst gevaarlijke koers wordt gegeven, durven we rekenen op de trouw van al
onze lezers.

""

De paar woorden kommentaar die Van den Boeynants via
radio en T.V. de wereld instuurde na de moordaanslag op Kennedy, waren smakeloos en grof.
De formateur maakte van deze
trieste gelegenheid gebruik om
nog maar eens zijn onfeilbaar
unitair recept te verkopen en
ctegenen die het daar niet mee
eens zijn, onmiddellijk de klasseren bij de lieden die aan de
oorsprong liggen van geweld en
moord.
Dat een eerst-mïnister een
drama als dat van Los Angeles
gebruikt om er politieke munt
uit te slaan is méér dan ergerlijk : het is in de allerhoogste
mate taktloos.
Van den Boeynants heeft één

MARKTPRIJS
i.

I Wie een gedachte uitspreekt of neerschrijft, levert haar
•ver aan de anderen. Zelden is iets zo zorgvuldig en evenjrichtig en voorzichtig en volledig uitgedrukt dat men het
Dverle veren kan aan hen die men als eerlijke luisteraars
meent te mogen beschouwen. Onze woorden zijn zo onvolmaakt dat de kwaadaardige, de onaandachtige of gewoon*'eg de ironische medemensen altijd wel een aanleiding
Jfinden tot het beoefenen van hun uitverkoren bedrijf. Maar
loch blijven sommigen altans spreken in de echte zin van
het woord : zichzelf uitdrukken, uitkomen voor wat hea
«elf o\ ertuigd en meegesleept heeft. Zij beleven de ervaring
'die in d? Bijbel opgetekend staat : we kunnen niet anders
Han spreken. Of wat Rilke zegde in zijn « Briefe an einen
fangen Dichter » : < ga na of de reden waarom ge schrijft
'•«o diep in uw hart wortelt dat ge zoudt moeten sterven als
het u verboden werd te schrijven ».
JJlt on-ekonomische element is in onze computer-maatBchappij nog altijd, zij het steeds zeldzamer, aanwezig. Het
doorbreekt de eeuwenoude, maar steeds dodelijker nauwkeurig werkende kringloop van produktie en konsnmptie.
Een kringloop die altijd al bestaan heeft, maar nooit met
Üie allesomvattende intensiteit. Met een voorrangsaandacht
yoor het louter materiële, die eveneens even oud is als de
mens, maar nooit zo allesomvattend ruim was. Dit onderBcheid in intensiteit, in ruimere voorrangsaandacht zien
"betekent niet dat de vorige eeuwen daardoor alleen al als
heter worden beschouwd. Zoiets zou even onverantwoord
ïijn als het algemeen verspreide en aanvaarde optimistische
oordeel dat on/e eeuw de beste is die dit mensengeslacht
feoit heeft gekend.
' On/e eeuw heeft echter in een onvergelijkelijke mate
technische mogelijkheden ontwikkeld. Bijna overal ter
wereld zijn ook de armste en eenvoudigste mensen « machtiger » dan ooit te voren. Honderdvijftig jaar geleden beschikte Europa, het meest ontwikkelde gedeelte van de
wereld, nog niet eens over één paardekracht-energie per
inwoner. Wie in een koets met twee paarden bespannen
reed, was een hele meneer. En wie, en hoevelen, rijden nu
piet een twee-paardjeswagentje ? En deze reusachtige
Stroom energie hebben we uitgestort op de produktie van
konsumptiegoederen. Verbruiksgoederen die moéten \erbruikt worden, omdat we altijd opnieuw moeten voortbrengen. Onze produktie jaagt de konsumptie op, en onze onophoudelijke konsumptie dient weer om nieuwe produktie
piogelijk te maken.
De krachten die wij geviekt, die wij losgemaakt hebben
uit de verborgenheid waarin zij weggestopt zaten, sleuren
ons mee. Wellicht is onze produktie onszelf aan het konsummeren... Onze produktie maakt geen onschatbare, blijvende, voor eeuwen bestemde goederen meer. Alleen maar
marktprodukties. Voor marktprijzen. Die nieuwe produktie
mogelijk moet maken. Een onweerstaanbaar ritme, een ontwikkeling die niet meer door gewone gebeurtenissen ongedaan kan worden gemaakt.
Heeft echter ook de mens zélf een marktprijs gekregen ?
Is niets meer van wat de mens doet, doen kan, onschatbaar, onbetaalbaar ? Is er niets meer dat geen marktprijs
heeft ? Is er niets meer waarop de mens alleen maar
hopen kan, maar dat hij nooit kan produceren ?
Is de romantische studentenrevolte eigenlijk niet het afwijzen van de marktprijs voor alle dingen ? Een uitbreken
uit de mierenhoop ? Of is zij voor sommigen een laatste
aan\ al op het onschatbare in elke mens ? — Sören Aabye
Kierkegaard gedenkend die op 3 juni 1813, honderdvijftig
jaar geleden, gedoopt werd, hoopt Nemrod dat de stille
vreugde om elke mens nooit een marktprijs zal hebben, dat
elke mens ooit eens, een ogenblik maar, beseffen zal dat
wat een marktprijs heeft waardeloos is.
NEMIIOD.

De Saeger bli.ift — ondanks
zijn zeer recente ver-Voer-mg
— een uitstekende pers hebben
in de franstalige bladen. Deze
week maakte « Pourquoi-Pas ?»
hem nog maar eens een kompliment : De Saeger heeft, blijkens dit blad, voor de waalse
streek Ie Centre veel meer gedaan dan zijn voorgangers Merlot en Bohy samen.
Tussen haakjes : wat deed De
Saeger voor Limburg ?
En eveneens tussen haakjes :
we herinneren ons nog de uitlating van De Saeger aan « Spécial ». De minister van Openbare Werken vertelde aan dit blad
dat hij Vlaamse personaliteiten
die hem kwamen vragen om bepaalde dingen voor hun streek
te doen, aan de deur zette en,
dat hij daarentegen een en al
oor was voor waalse pleitbezorgers.

waar een aktleve minderheid
haar wil zéér gemakkelijk kan
opdringen en waar de beslissingsmacht zonder exekutie
moet leiden naar de reinste
anarchie.
De verslagen over de volksvergadermgen die bijvoorbeeld
door de R.T.B.-mensen gehouden werden, zijn niet van aard
on" ons onze mening te doen
wijzigen.

dat ze een door Vlamingen bestuurd Vlaanderen eisten.
« Quod licet lovi, non licet
bovi » zegden de Romeinen :
« wat aan de goden is toegelaten, is daarom nog altijd niet
toegelaten aan de ossen »
Het Vlaamse rund heeft véél
minder rechten dan de brusselse vleeshouwer.

DORPSPOLITIEK
POZITIEF

Inmiddels zou het echter zeer
onrechtvaardig zijn, alle volksvergaderaars in één zak te steken en — onder voorwendsel
dat het instituut slecht is —
geen rekening te houden met
wat daar aan gezonde ideeën,
naast veel wartaal, aan bod
komt.
De bezetters van de V.U B.
bijvoorbeeld stellen een aantal
eisen die we vorige week reeds
hebben onderschreven. Daarnaast is er juist bij deze « aktivisten » een vrij pozitieve benadering vast te stellen van het
Vlaamse eisenprogramma inzake de V.U.B.
De Vrije Aktiegroep Antwerpen kwam voor de dag met een
eisenprogramma dat er mag
zijn en waarin zowel op kultuDIKTATUUR
reel vlak als op het gebied van
Alhoewel de P.V.V. om de ha- ruimtelijke ordening en leefverklap kongressen
inricht baarheid van ons land gezonde
waarop de eenheid van de par- dingen worden verteld.
tij wordt hersteld, blijkt die
Veel geschreeuw, veel snobiseenheid nogal aan de amechtige me, veel hersenloze achternakant te blijven. Vanaudenhove hollerij mogen niet doen vergeheeft nog maar eens moeten ten dat toch ook oppozitionele
dreigen, alle lastigaards er on- stemmen aan het woord komen
verbiddelijk uit te zullen zet- die anders niet gehoord worden
ten als zij volharden in de op- en die pozitieve dingen te zegpozitionele boosheid.
gen hebben.
Eigenlijk is het om Je krom
Dat is zéér verheugend !
te lachen : de partij die nu
eens ging zorgen voor cement
tussen de trikolore bakstenen,
kan slechts een fagade-eenheid SUPERRAS
bewaren dank zij de grofste inEen van de hoofdstukken ïn
timidaties en de zwaarste voorVan den Boeynants' fameus
zitterlijke volmachten.
plan loopt onder de titel « Brussel bestuurd door de Brusselaars ».
Een titel die er tussen staat
VOLKSYERGADERING
alsof het de normaalste zaak
De « volksvergaderingen » van de wereld geldt.
« Vlaanderen bestuurd door
zijn volop in de mode en als
mode zullen ze straks dan ook de Vlamingen » of « Wallonië
wel hun beste tijd gehad heb- bestuurd door de Walen » mag
nog altijd niet. En generaties
ben.
Intussen willen we toch aan- vlaamsgezinden zijn uitgekrestippen, hoe verward-gevaarlijk ten voor deugnieten, zijn de nor
zo'n volksvergaderingen zijn, ingevlogen als misdadigers om-

We hebben de jongste weken
al meermalen betoogd dat de
houding van de brusselse politiekers, en dus ook van de formateur, slechts kan gegrepen
worden wanneer men oog heeft
voor de streefdatum van deze
heerschappen : de gemeenteverkiezingen van 1970.
Vanuit dit perspektief is bijvoorbeeld de houding der brusselse socialisten te verklaren.
Ze hebben zopas, onder leiding
van Simonet, hun verlanglijstje bekend gemaakt : de anneksatie bij Brussel van niet minder dan 11 randgemeenten. Ze
weten dat die eis geen schijn
van kans heeft en hun deelnem.ing aan een regering kompromiteert. Ze zijn dan ook hoegenaamd niet zinne^is mee te regeren : de belangrijkste onder
hen, Simonet, heeft dat al officieel laten weten. Hij verkiest
zijn anderlechtse vesting boven
een portefeuille. Wat hem niet
belet, zijn mond in de nationale
politiek te roeren.

GEEN BARST
Vanuit dit perspektief ook
laat Van den Boeynants niets
onverlet om niet zélf scheep te
moeten gaan met een CV.P.B S.P.-regering.
Ai deze « grote figuren » ontlenen hun macht aan hun brusselse gemeente en hun brussels
kiezerskliënteel. Het land kan
hen geen barst schelen, voor zover zij maar verder hun aanzienlijke gemeentelijke inkomsten met hun parlementair
mandaat kunnen kumuleren.
En uiteindelijk — daar spekuleren zij op — zullen ze, na de
vlucht voor de verantwoordelijkheid, toch weer door een
stel kleurpolitieke nullen uit
Vlaanderen en Wallonië bij een
regeringskombinatic
worden
betrokken.

De grafkelder van de familie Gantoïs te Waten, waarin maandag van verleden week mevrouw Gantois en vier dagen later haar zoon, e.h. Gantois, werden bijgezet, . ..
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DE « UITZONDERINGEN »
Meer dan een halve eeuw
geleden eisten onze soldaten
in de IJzergrachten «zelfbes t u u r en Vlaamse regimenten ».
Van die met bloed bezegelde
eis IS nog altijd niets in huis
gekomen. Gezwegen van zelfbestuur : er is nog niet eens
volwaardige kultuurautonomie.
En wat de « vlaamse regimenten » betreft . wettelijk zouden
alle bataljons — op een paar
uitzonderingen na voor gemeenschappelijke diensten —
eentalig moeten zijn.
Wet en werkelijkheid zijn
in België echter twee totaal
verschillende dingen. Er zijn
t a n s 50 nederlandstalige en
3J franstalige bataljons. Maar
de tweetalige
«uitzonderingen » belopen m e t minder dan
61 bataljons!

DE ZEEMACHT
De Noordzee bespoelt nu
eenmaal de vlaamse kust en
niet de Hoge Venen : aan dit
aardrijkskundig gegeven kan
zelfs unitarist Van den Boeyn a n t s niets veranderen
De belgische Zeemacht rekruteert dan ook in de allereerste plaats Vlamingen, die
normaal sterker naar de zee
geonènteeid zijn dan de waalse binnenlanders Zo is het te
verklaren dat drievierden van
de onderofficierea bij de Zeemacht Vlamingen zijn
Er is echter géén verklaring
voor het feit dat er 0,0 7f
(nul komma nul) Vlamingen
zijn bij de benoemingen tot de
graad van majoor (of de er
ir.ee overenstemmende graad)
in de Zeemacht.

POSWICK'S VROME LEUGENS
De heer Poswick. valscherm
springer en in zijn vrije uurtjes ook minister van Lands-

verdediging, beweert dat de
ideale
verhouding
van 60
vlaamse tegenover 40 franstalige officieren in ons leger is
verwezenlijkt.
Zijn bewering houdt geen
stand bij de werkelijkheid, het
is dus een leugen. Er zijn nog
altijd 3 413 franstaligen tegenover slechts 2 498 vlaamse officieren. Deze cijfers hebben dan
nog betrekking op het hele
kader, inbegrepen het aanvullingskader
Bij de
hogere
dienstgraden wordt de verhouding steeds katastrofaler voor
Vlaanderen. Slechts 33 % van
de generaals en 34 % van de
kolonels zijn Vlamingen.
En vergeten we bij al deze
fraaie cijfers niet, dat het
departement van Landsverdediging reeds verschillende keren door een vlaams kleurpolitieker werd beheerd. Zo o.m.
door P.W. Segers, de grote
beschermheer
van
Vivario,
wiens naam begin dezer week
reeds genoemd werd als kandidaat-minister van het departement
voor
vlaams-waalse
verhoudingen !

DE SLAAPKOPPEN
Toen Van den Boeynants
tijdens zijn besprekingen m e t
de socialisten zijn plan ontvouwde om Brussel te zegenen
met een eigen Ekonomische
Raad die de hele provincie
Brabant
zou bestrijken,
is
daartegen onmiddellijk verzet
gerezen
Neen,
niet
vanwege
de
vlaamse C.VP.-ers Zij «doen
h e t » , maar dan in h u n slaapstede : gezellig snurken terwijl
Beulemans uit is op roof.
Gelukkig voor Vlaanderen
zijn er nog vvaalse radikalen
in de kandidaat-regeringspartijen De nijvelse socialisten,
onder leiding van volksvertegenwoordiger
Bary
wiens
^i.P.W. simpatieen algemeen

bekend zijn, kwamen in het
geweer
De
M P.W -Nijvel
stemde een motie waarin het
heette dat de integriteit van
waals-Brabant moet gehandhaafd blijven en dat iedere
poging om de streek van Nijvel
ekonomisch bij Brussel in te
lijven, krachtdadig moet worden bestreden.
De top van de vlaamse
C V P vond dit nijvelse standpunt gevaarlijk • de heren
waren van oordel dat tiet
waals lawaai de vlaamse slaapkoppen zou kunnen wekken
Nou, veel gevaar daarvoor
bestond er n i e t '
Aan een radikale Waal heeft
Vlaanderen soms meer dan
aan een vlaams C.V.P.-snurker ..

NAVEL VAN DE WERELD
Brussel is, zoals men weet,
n e t alleen Van den Boeynants'
oogappel, het is ook de hoofdstad van het land, van Europa
en (waarom n i e t ? ) van de hele
beschaafde wereld.
Zopas heeft het gebrand in
het St Pietersziekenhuis, dat
onder K.O O.-beheer staat en
daarenboven nog universitair
hospitaal is.
Men zou zich voorstellen dat
in zo'n «hoofdstad van Europp » de knapste koppen aan de
leiding van de beste gemeenteadministratie m e t de modernste middelen waken over het
welzijn van de wereldhoofdstedelingen
Toen het brandde in St Pieter bleek echter, dat de inrit
van het hospitaal te smal w a s
voor de brandweerwagens E r
moest een hekken afgebroken
worden en dan nog kon de
grote ladderwagen niet binnen !
Gelukkig was het maar een
klein brandje Zoniet had het
een heruitgave van de «Innovation »-ramp kunnen worden.
Want ook daar was gebleken
dat de brandweer er niet bij
kon Omdat de dorpspolitiekers
van Europa's hoofdstad er nog
altijd niet toe gekomen waren
(en zijn), de Nieuwstraat verkeersvrij te maken...
Dit achterlijk, krimineel bewmd zouden dp Beulemansen
willen uitstrijken over heel
vlaams-Brabant!

IfflL ..
^kretariaat
Bmssel, 27 mei 1968

Vrienden lezers,

De schitterende overwinning van de Volksunie bij de jongste
verkiezingen, waarbij het aantal parlementsleden van 17 naar
34 klom, heeft ook haar weerslag op organizatorisch en administratief vlak.
Jarenlang heeft de partij zich met een bescheiden appartement op de Lemonnierlaan te Brussel moeten tevreden stellen, ondanks de voortdurende uitbreiding van de administratie en de overige diensten.
lans heeft de partijraad het noodzakelijk geacht om uit te
zien naar een beter sekretariaat. Na grondig onderzoek van al
de mogelijkheden hebben wij besloten, over te gaat tot de
aankoop van een woning in de Voldersstraat, en dit tegen zeer
gunstige voorwaarden.
De voorbije verkiezingen hebben echter een zeer zware
financiële inspanning gevergd, zodat wij voor de financiering
van onze (( Operatie Sekretariaat » wel verplicht zijn, andermaal beroep te doen op onze simpatizanten en trouwe lezers.
Wij zouden U dan ook dank weten indien U in deze operatie
zoudt belang stellen en aan het Algemeen Sekretariaat, M.
Lemonnierlaan 82, Brussel 1, inlichtingen zoudt willen vragen
op welke wijze U daaraan uw financiële medewerking kunt
verlenen.
Ons sekretariaat zal U deze inlichtingen per kerende verstrekken.
Wij zijn er van overtuigd, vrienden lezers, dat d e « Operatie
Sekretariaat » u w belangstelling zal wegdragen. Zij stelt ons
immers In staat, onmiddellijk een degelijke en moderne werking uit te bouwen ten bate van onze vlaams-natlonaie partij.
Wij danken U bij voorbaat en tekenen met oprechte gevoelens van hoogachting.
Wim Jorlssen

Frans Van der Eist

Algemeen Sekretaris

Algemeen Voorzitter

AAN H E T A L G E M E E N
S E K R E T A R I A A T VAN
DE V O L K S U N I E
M. LEMONNIERLAAN 8 2 . BRUSSEL I
ONDE->GETEKENDE
(naam)

WENST DRINGEND BIJKOMENDE INLICHTIN
GEN TE ONTVANGEN OVER DE MODALITEITEN VAN FINANCIËLE MEDEWERKING VOOR
HET NIEUWE PARTIJSEKRETARIAAT
straat, nr
De verkiezingsoverww)ün<i
van ^1 maait heeft oiu niet alleen een sterke vertegenwoordiging
in
het pailenienr
hezoie.d
ook in de ptovincieraden
pakt de V.U. uit rnet
indrukwekkende
groepen.
Hier onze fiaktie
in de antwerpse
provincieraad,
luisterend
naar
woordvoeider
mr Herman
Wagemans.

te

(handtekening)
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DUBBEL BEDROG
H e t voorstel Van den Boeyn a n t s over tweetalige scholen
t e Brussel is één en al dubbelzinnigheid, een dorpspolitieke
zet die er slechts op berekend
"is de vader van het plan. Van
de.i Boeynants zelf, in 1970 een
goedkoop elektoraal sukses bij
de franstaligen te bezorgen...
ten koste van de Vlamingen.
Maar — hoe gevaarlijk het
voorstel ook is — het is niet bij
m a c h t e om het brusselse gegeven fundamenteel te wijzigen :
daarvoor is Vlaanderen
te
sterk geworden.
Met andere woorden : zelfs
tegenover de brusselse franstaligen is het voorstel Van den
Boeynants elektoraal bedrog.
Dit bedriegen én van de Vla.n ingen én van de Brusselaars
é n van de Walen bergt de oorzaak van nieuwe spanningen,
n i e u w e taalmoeilijkheden en
n i e u w e herrie voor de toekomst. Dit gevaarlijk bedrog,
deze onzinnige metode om m e t
halve waarheden, halve beloften, halve leugens en halve
verloocheningen aan politiek
te doen, is een zware hipoteek
voor de vrede in het land.

ZIJN METODE
Dit bedrog is de geliefkoosde
metode van Van den Boeynants. In verband met de grenzen van de brusselse agglomeratie spelt hij iedereen wat op
d e mouw. De Vlamingen worden verzocht, tevreden te zijn
m e t het feit dat er « m o m e n teel » weinig of niets verandert. De frankofone Brusselaars worden bij appetijt gehouden door hen te zeggen dat
h e t binnen zoveel jaren wél zal
kunnen. En niemani.1 krijgt

klare beginselen en vaste afs p r a k e n te horen.
Over afzienbare tijd zal zieh
dan iedereen voor de meest
tegenstrijdige dingen k u n n e n
beroepen
op het
«engagem e n t » van 1968. Het spel zal
terug op de wagen zitten en de
geliefde
landgenoten
zullen
mekaar eens te meer op de kop
kunnen timmeren, voor zover
de rijkswacht zich niet m e t
deze taak eenzijdig ten nadele
van de Vlamingen zal gelasten.
Men
kan
misschien
een
beenhouwerij opdrijven
met
wat kleursel in het gekapt te
doen en de dingen zo een
ander, fraaier uiterlijk te geven.
In de politiek gaat dat echter
niet.
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BRUSSELSE MARKTKRAMERIJ
Er zullen in dit land nog bittere tranen geweend worden
door hen, die in de beloften
van deze charlatan hebben geloofd. Dat zijn dubbelzinnige
vaagheden en halve toezeggingen de kiem dragen van nieuwe spanningen en dus van een
versneld einde van het unitarisme, zouden wij eigenlijk
moeten toejuichen.
H e t machiavellisme laten w e
echter aan de anderen, bijvoorbeeld aan Van den Boeynants
zélf. Wat ons interesseert is,
dat de staatsmanskunst in dit
land gedegradeerd wordt tot
marktkramerij
en
politieke
kwakzalverij.
Uiteindelijk is dat — buiten
alle taalproblemen om — ook
fataal voor de demokratie. Dat
is wat ons verontrust.
Het is onterend dat de
Vlaamse C.V.P. — nog altijd de
sterkste groep in de politieke
arena — zich op sleeptouw laat
n e m e n door deze onoprechte
brusselse dorpspolitieker.
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Verleden
week vrijdag werd de E-3-brug tussen
Deurne-Borgerhout
en Antwerpen
getest
talrijke zware vrachtwagens
— in het geheel meer dan 750 ton — reden over de nieuwe
verbinding. Vlaanderens
vitale verkeersader
krijgt gestalte I

WIE ÉÉRSTE-MINISTER ?
We weten niet of er al een
regering zal zijn op het ogenblik dat dit blad verschijnt.
W a t we echter wél weten is,
dat men in de eerste helft van
de voorbije week volop aan het
zoeken was n a a r een liefhebber voor het eerste-ministerschap.
Van den Boeynants voelde
veel voor het voorzitterschap
va.i een drieledige ploeg, m a a r
heel wat minder voor dat van
een C.V.P.-B.S.P.-koalitie. Al-

GEEN DEFAITISME MAAR DE AANVAL
We wensen \andaag even te antwoorden op de heer Einiel van Cauwelaert die
tot twee maal toe in « Het Volk •» (op 13
mei, « Standpunt » en op 31 mei, « l>e Regeringsonderhandelingen en de Voerbtreck ») het opge\en van de Voerstreek
bepleit.
Wij doen het niet graag omdat de heer
Eniiel \an (Cauwelaert mede aan de
grond.slag lag van de strijd tegen de talentelling. Hij >\as immers de eerste burgemeester die de-telliiigfornuilieren terugstuurde. Maar wie de strijd rond Brussel
mee\oert omdat luj er \\()ont en de toestanden ter plaatse goed kent, heelt niet
het recht de taalgrensstrcken prijs te geven, omdat hij daar de toestanden niet
kent.
De ,u\yumentatie die de lieer Van ("au\\elacrt aanhaalt is \rii /wak en op de
meeste plaatsen naast de /aak.
]'>n argument om de Voerstreek op te
ge\en vindt liij in het feit dat de vlaanise
('..\'.l'. /etels verloren heelt en dat ze dus
niet te \eel mag eisen. Zo de vlaamse
C.V.P. zetels verloren heeft, is het een
feit (lat de Volksunie er heel wat meer
won De enige partij, die de Voerstreek
naar l.uiU wenst overgeheveld te /ien in
\ laanderen was de vlaamse P.V.V. en die
heelt verloren.
\'.vn tweede .u-gninent om toe te geven
Mndt (Ie heer \ .m Cauwelaert in het leit
d.i! we heter toegeven in de Voerstreck
dan m de randgemeenten. We vragen ons
at waarom we op een van heide plaatsen
moeten toegeven ? De Walen hehhen nog
nooit ook maar de geringste toegeving gedaan in een waalse gemeente, /elfs al hestond er een_nieer(lerhei(l van vlaamse m^^ likelingen.
Zo er moet gepraat worden, waanuil
stellen de C.V.P.-onderhandelaars niet het
vraagstuk van Konien-Moeskroen, van
•l'Cdingen-MarUe en van de Platdietse
streek ? Waarom onderhandelen /e altijd
v.ui uit een verdedigende stelling 1
De inwoners van de Voerstreek wensen
teriiL' te gaan naar Luik. Waarom /e i>cr
se gelukkig willen maken door /e hij Limburg te laten ? Het provinciehestuur van
Limburg heeft nooit veel genoegen aan re
beleefd. Dat is het derde argument van

MV..

de politieke hoofdredakteur van « Het
Volk ».
Laat ons vooreer.st het beginsel vooropzetten dat een gemeente of enkele gemeenten niet zelf kunnen beslissen of ze een
taalgebied verlaten. Dat is een zaak van
gans de taalgemeenschap. Niemand belet
de enkele fran.stalige Voerbewoners te
verhuizen naar Luik of omgeving. Over
het nederlandstalig gebied de Voerstreek
beslist echter de vlaamse gemeenschap in
haar geheel.
Wat de voorkeur voor Luik betreft mag
men niet vergeten dat de Voerbewoners
nog geen vrije mensen zijn. Meer dan te
Brussel liggen de dorpsbewoners onder
de knoet van plaatselijke potentaten die
met alle sociaal-ekonomische dnikkingsmiddelen uiti)akken. Het is een .schande
voor Vlaanderen dat dit geduld wordt. En
het IS luist in het feit dat bepaalde Vlamingen zoals de vlaamse P.V.V. en de
heer Van Cauwelaert (die met lof door
« La Libre Belgique » geciteerd wordt)
nog willen praten over de Voerstreek, dat
deze plaatselijke potentaten telkens opnieuw moed scheppen om hun dwingelandij voort te zetten.
Dat de hevolUing van de N'oer onder de
knoet hliift liggen is vooral te widen aan
het feit dat ze de indruk heeft dat de
franstaligen, die miljoenen steun geven,
het zullen halen. Het provinciehestimr
van Tamburg heeft sinds 1903 daaientcgen
(Ie streek schandelijk verwaarloosd. De
Voerstreck kriigt meer geld uit Wallonië
en Brussel dan uit Limburg en Vlaanderen. \ i i lias heelt de nieuwe bestendige
afgevaardigde van Limburg, de 'l'ongeraiir
Emiel .Smets die de streek kent, de oprichting van een provinciale middelbare
school er door gedrukt. liet valt te hopen
dat /e er nu ook komt. Bepaald geestig is
echter het argument van de heer Van
("amvelaert dat we de Voer ook moeten
afgeven omdat de Walen er op gesteld
zijn.

Ziin de franstaligen misschien met aesteld op (Ie brusselse randgemeenten ? l'"n
op de volledige verfransing van 15russel V
Waarom zouden we het onze dierbare
landgenoten niet allemaal geven ?
Even kapitulatiekraclitig is het argu-

hoewel er grote druk op hem
werd uitgeoefend, scheen hij
er niet veel voo"' te voelen om
in het aas te bijten. Liever dan
de
verantwoordelijkheid
te
dragen voor een geel-rode regering m e t beperkte levensduur, zou hij zich veilig op de
gemeenteverkiezingen
willen
voorbereiden
als
voorzitter
van de brusselse agglomeratieraad : en dorpspolitiek intermezzo dat helemaal strookt
m e t zijn opvattingen en m e t
zijn begeerte om te Brussel
zijn huismacht steeds maar te
versterken.

ment dat we de Voerstreek moeten inruilen tegen de overbrenging van de nederlandstalige Kamers van het Hof van Beroep te Luik. Als de franSe universiteit te
Leuven weg moet is dit een waalse neder,
laag en een vlaamse overwinning.
Als de nederlandse Kamers van het Hof
van Beroep te Luik naar Limburg verhuizen is dit eveneens een waalse nederlaag
en een vlaamse overwinning.
Krasser voorbeeld van een franstalige
logika, die indruist tegen de normale logika, is er niet te vinden.
Als nu de Vlamingen nog die franse
logika overnemen zijn de franstaligen
klaar. Dat moesten ze net bereiken.
Kan het gekker ?
Zo de Walen willen dat de nederlandse
Kamers van het Hof van Beroep te Luik
blijven, dat ze dan nederlandse scholen
oprichten voor de kinderen van het
Vlaams personeel en de administratie van
Luik tweetalig maken. Eens het vraagstuk
zo gesteld, zal het wel vlug opgelost zijn.
Eenzelfde maat voor Vlamingen en Walen. Ceen twee maten.
De heer Van Cauwelaert vindt het bespottelijk dat « De Nieuwe » Edingen terug vraagt. Er is sinds tientallen jaren
geen nederlands onderwijs meer, zegt hij.
Indertlaad, tegen alle taalwetten in ! De
heer Van Cauwelaert geeft de indruk alle
taalwetovertredingen goed te praten want
hij schikt zich in de gevolgen en aanvaardt niet dat men in omgekeerde richting zou te werk gaan.
De heer Van Cauwelaert moet op deze
wijze zowel de strijd van de Ieren, de
.Schotten, de Bretoenen, de Basken, de
Erie/en e.a. afkeuren omdat ze opnieuw
scholen in eigen taal gewild hebben of
willen.
Ook te Brussel tellen we nog slechts
1.') '(, kinderen in nederlandse scholen,
door stelselmatige ta.ilwctovertredingen.
Zouden we ook Brussel niet opgeven ?
De verdedigers van « Komen-Moeskroen
terug na.ir \Vest-Vlaandcren » krijgen er
eveneens van langs. Want toen KomenMoeskroen hij West-VInanderen was ging
het Nederlands er achteruit, .schrijft de
politieke hoofdredakteur van «Het Volk».
l'>n prachtige vast.stelling van het gemis
aan vlaanis refleks van de C.V.P.-hestendige deputaties in West-Vlaanderen en
van achtereenvolgende ministeries onder
C.V.P. leidinq.
Maar nog eens • gaal het Frans niet
vooruit in \ l.iams-Brahant en het Nederlands achteruit ? Moeten wc dan ook
X'l'iams-Brahant opgeven ?
De grote taktische fout van mensen als

De Saeger is — met heel
veel vertraging en na de
Vlaamse socialisten — stokken
in het Voer-wiel beginnen t e
steken, misschien w e l m e t de
bedoeling om aan de verleiding
v a n het premierschap t e ontsnappen.
Lefèvre en Eyskens maakten
n a a r mekaar uitnodigende gebaren en lispelden : « n a u,
waarde koUega ».
Het geringe animo bij al
deze heren om hun naam t e
geven aan de komende regeringsperiode voorspelt weinig
goeds en d u u r z a a m s !

de heer Van Cauwelaert is, dat ze in 1962
de taalgrensstreken praktisch volledig
opgegeven hebben in de hoop de landhonger van de franstaligen te bevredigen
en Vlaams-Brabant te redden. Ze raakten
de taalgrensstreken kwijt, behalve de
Voerstreek, maar raakten ook zes randgemeenten ten dele kwijt.
Meer dan een taktische fout bij vlaamsgezinden als Van Cauwelaert is het een
onjuiste kijk op het vlaaras vraagstuk. Zij
(lenken niet volksnationaal en daarom
kunnen zij de franstaligen niet aan. Zij
hebben daarbij een zeker intellektueel
misprijzen tegen de inderdaad kultureel
verachterde en achterlijke taaigrensgebieden waar nog 18e en 19e eeuwse toestanden heersen. Menen echter dat een verstandhouding met het franstalig taalimperialisme mogelijk is met steeds toe te
geven in plaats van onwrikbaar op het
standpunt te staan dat dialektgrens taalgrens moet zijn, is een grove dwaling. De
franstaligen voelen de zwakheid van deze
flaminganten en vallen daarom zo verwoed aan.
De heer Van Cauwelaert beseft klaarblijkelijk niet goed wat een enorme toegeving van de Vlamingen gevergd wordt
door de franstalige minderiieid overal de
pariteit te geven, pariteit die in een unitaire staat volstrekt moet verworpen en
die in een federale staat alleen op beperkt gebied toepasselijk is. Daarvoor
mogen ze rustig al hun imperialistische
veroveringen prijs geven in de Platdietse
streek, en rond Edingen. En moeten ze
van Vlaams-Brabant en van de Voerstreek afblijven.
De stellingname van de heer E. Van
Cauwelaert in « Het Volk » bewijst nog
eens op pijnlijke wijze dat zelfs op de
beste vlaamsgezinde C.V.P.-er niet te rekenen valt wanneer de strijd hard tegen
hard gaat.
De vlaamse openbare mening, ook bij
de vlaamsgezinde C.V.P.-kiezers, heeft
echter méér vlaamse refleks dan de
vlaamsgezinde C.V.P.-leiders.
De heer Van Cauwelaert bevestigt het
zelf waar hij schrijft dat hij veel meer
ongunstige dan gunstige reakties op zijn
stelling kreeg en dit van lezers \an « Het
Volk ».
Zouden de vlaamse C.V.P.-leiders eindelijk wat Vlaams refleks van hun kiezers
willen Ieren ?
In plaats van steeds maar toe te geven
aan taalracistische imperialisten ?
Zouden ze niet beter in de aanval gaa{^?
Of is Vlaanderen niet langer eisende
partij ?
WIM .(OBISSEN
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Deze maand herdenkt het Verbond voor Vlaams Overheidspersoneel zijn
' 10-jarig bestaan. Het V.V.0. is eigenlijk al ruim in zijn 11e bestaansjaar,
want het werd in 1957 door 22 Vlaamsbewuste

rijksambtenaren

de doopvont gehouden. De gebeurtenissen in 1967 (Leuven)

boven
beletten

echter een viering van dit tweede lustrum, zodat het pas tans in de

JAA

V.

kijker wordt gesteld. Na een feestelijke perskonferentie in het « salon
rose » van een brussels hotel (het feestvierend V.V.0. bloost inderdaad
nog van jeugd !) hadden we gelegenheid, samen met een kollega van
de B.R.T., V.V.O.-voorzitter dr. jur. R. Vandezande even aan de tand te
voelen in een gemoedelijk met-en-zonder-mikro-gesprek. Voorzitter Vandezande maakt zijn lijfspreuk « Hoffelijkheid paren aan wettelijkheid,
doch onverzettelijk wat de beginselen betreft » niet tot een leugen.
Hier gaan we dan met dit gesprek.

IN HET MAQUiS BEGONNEN
Het VV.O. werd gesticht op 17 mei
1957 door 22 dapperen en begon in het
maquis zijn werking voor een integrale
'toepassing van de taalwetten in de
administratie, wat ook impliceert dat
de Vlaamse rijksambtenaren qua wedde,
benoemingen en promoties bekomen
w a t hen toekomt
Dat maquis was een krocht aan de
Eisenesteenweg waar de stichters als
een soort samenzweerders bijeenzaten.
Nu beschikt het V.V.O over drie ruime
en moderne lokalen in de Koningstraat.'
w a t nog niet betekent dat we fashionable zijn geworden. Integendeel : we
voeren nog steeds een loopgrachtenoorlog, doch we zijn zinnens daarmee
op te houden en tot een bewegingstaktiek over te gaan.

ENORM VEEL VERHINDERD
Het V.V.O. is geen smdikaat, al is het
in sommige departementen als zodanig
wel erkend. Men zou het haast zo kunnen stellen dat, vermits de traditionele
vakbonden op taalvlak verstek maken,
het V.V.O. een soort taalstrijdvakbond
is, die dus aanvullend een semi-sindikale werking op dit specifiek belgisch
terrein ontplooit zonder nochtans als
vakvereniging te fungeren.
Indien men van de vaststelling zou
uitgaan dat het V.V.O. eigenlijk nog
niet zoveel bereikt heeft, dan kan ik
daarop antwoorden dat ons verbond
vselal in interne
aangelegenheden
optreedt, waarvan naar buiten uit weinig uitlekt. Maar ik moet er vooral op
wijzen dat onze « spelbrekersaktie » ten
zeerste de verdere groei van de wantoestanden heeft verhinderd : indien
het V.V.O. er niet ware geweest, dan
zou de toestand in de openbare diensten wat de taaiverhoudingen betreft
nog veel, veel erger zijn.

Jorissen, dr. Anciaux en drs. Coppieters; later is daar Mik Babyion bijgekomen en vermoedelijk zal dr. Van
Haegendoren, met wie ik samen een
brochure uitgaf, daar nu ook wel
bijkomen.
De houding van de vakbonden is
overigens zeer teleurstellend. In de
Sabena heeft men ons van sindikale
zijde zelfs tegengewerkt toen
we
begonnen aan te dringen op de strikte
toepassing van de taalwetten in de
kaders en bij het personeel. Ook wat de
. zgn. tweetaligheidspremies aan eentalig-franse gemeentelsedienden in het
bruselse betreft hadden we de traditionele vakbonden tegen ons. We zijn dus
wel verplicht ons in het sindikaal vaarwater te begeven, waar het de taaiverhoudingen in de openbare diensten
betreft. Dat maakt dat men ons aan
weerszij van de « barrikade » zowat als
onruststokers beschouwt; wij ondervinden dat zelfs in de omgang met andere
ambtenaren.

DUIZENDEN LEDEN
Het V.VO. telt momenteel duizenden
leden in alle departementen en in de
parastatale
diensten.
Ook
in
de
gemeentelijke diensten hebben we onze
mannen, wat verklaart dat we tevens
provinciaal georganizeerd zijn. Spektakulair mag wel ons ledenaantal in de

Het hoeft dan ook geen betoog dat
we deze toestanden beu zijn. Ons m a n i fest is daarvan de duidelijke weerspiegeling : de Vlamingen moeten inderdaad volledig meester in eigen huis
worden, de taalwetten hebben gefaald
in hun toepassing, want ze zijn een aaneenschakeling van onuitgevoerde beloften en steeds groeiende teleurstellingen. Zij die meenden de vlaamse ontvoogding te bereiken door de taalwetten, moeten vandaag erkennen dat ze
zich vergist hebben. De taalstrijd is als
zodanig voorbijgestreefd. Ze hebben
wel nog zin doch het vraagstuk van h e t
statuut van onze volksgemeenschap is
vandaag duidelijk gesteld. Daarom zullen we de taalwetgeving verder gebruiken als middel tot verdere bewustwording van ons volk. De belgische openbare dienst is officieel tweetalig, doch
in feite een verfranste (en verfransende) administratie met faciliteiten voor
de Vlamingen. Ze steunt op de voor
ons nadelige fiktie van de «eentaligheid van de a m b t e n a a r en de tweetaligheid der diensten». Moesten morgen
de Vlamingen strikt de eentaligheid
toepassen, wat hun wettelijk recht is,
doch wat de franstaligen h a r d n e k k i g
bestrijden, dan spat de belgische administratie uiteen.

Spaarkas heten : daar zijn op elke vijf
Vlaamse ambtenaren vier lid van het
V.V.O. (ca. 1100 m a n ) . W e mogen zeggen dat het V.V.O. bijna 8 % groepeert
van het aantal vlaamse ambtenaren.
Hier wil ik trouwens opmerken dat het
ledenaantal van de traditionele vakverenigingen niet de 30 % van de effektieven bereikt, zodat het percentage van
het V.V.O. alles bij mekaar en vooral
het specifieke doel in acht genomen
v e r r e van minderwaardig is. Men m a g
ook niet vergeten dat bij een ambten a a r de promotiekansen m e t de daaraan verbonden weddeverhoging een
grote rol spelen. En vermits het V.V.O.
een rebellentaak op zich n a m is zijn
ledenaantal ver boven de verwachtingen uitgegroeid, vooral als m e n de
Vlaamse mentaliteit (ook in de administratie en daar zelfs nog meer) kent en
het feit dat het regime zoveel mogelijk
de Vlaamsbewuste en aktieve ambtenareh tracht te r e m m e n in hun beroepsopgang.

De valoriatie van het Nederlands kan
dus niet tot stand komen in een zogenaamde tweetalige struktuur. We moeten de moed opbrengen tot de logische
konkluzie : het nederlandstalig personeel kan slechts ten volle gewaardeerd
worden in een volledige vlaamse administratie met een eigen politiek gezag.
We kunnen m e t deze konkluzie niet
langer wachten, willen we voorkomen
dat onze kinderen ook elders dan in de
administratie
door de
zogenaamde
tweetaligheid van een beloftevolle toekomst worden afgesneden. De machtskoncentratie te Brussel moet derhalve
mgedijkt worden.

BLIND EN DOOF

RADiKALIZERING

In dit laatste verband wil ik toch de
nadruk leggen op de schandalige situatie waarin we ons bevinden. Hoe vaak
heeft het V.V.O. vanwege de Raad van
State geen gunstige arresten verkregen ? De ministers leggen deze arresten
— ook de adviezen van de Vaste Taaikommissie — doodgewoon naast zich
neer. En hoewel het vonnis hen verplicht de gerechtskosten te betalen,
moet het V.V.O. nog de eerste frank
van deze terugbetalingen ontvangen.
Het aangroeien van deze vonnissen
belet echter, zoals ik reeds onderstreepte, een teugelloze taaldwang; m e n is
toch wat voorzichtiger geworden al kan
ik U verzekeren dat de best ingelichte
joernalist van ons land op geen stukken na kan weten wat er werkelijk aan
taaldwang in de administratie gebeurt,
dagelijks, jaar-in jaar-uit. Misschien
ware wel te overwegen, daaraan m e e r
ruchtbaarheid te geven.

Tot zover dit los gesprek met de h e e r
Vandezande.
Deze radikalizering van het V.V.O.
kan ons slechts verheugen. Ook d e
vlaamse a m b t e n a r e n w e r e l d — die h e t
dan toch kan weten ! — beseft dat h e t
zo niet langer gaat, dat inderdaad federale s t r u k t u r e n de huidige u n i t a i r e
moeten vervangen. Het eindeloze en
vruchteloze « gesprek » — zo er al een
gesprek is, want bij vb. de Sabena weigert elk gesprek met het V.V.O. —
komt neer op het ronddraaien in een
cirkel. We zullen ons wel niet vergissen w a n n e e r we zeggen dat ook in h e t
V.V.O. 31 m a a r t een belangrijke d a t u m
is geweest. Al zegt de heer Vandezande
meer als boutade dan als wat anders
dat men gemakkelijker het p a r l e m e n t
verplaatst dan een parlementslid, hij
weet wat onze parlementsleden betreft
wel beter. Hun gestegen aantal is een
iarantie ook voor het ,V.V.O.!

GEEN VAKBOND
EN GEEN VAKBONDSTEUN
U zegt dat we te bescheiden zijn ?
Dat is misschien wel juist, dat zal wellicht in de toekomst minder het geval
zijn. Maar zoals ik reeds zei, wij zijn
geen eigenlijk vakverbond al bewegen
we ons wel op sindikaal vlak. We willen ons nu eenmaal buiten en boven de
partijpolitiek bewegen, waardoor het
ons mogelijk is, een beroep te doen op
parlementsleden van diverse partijen.
In de Volksunie heb ik steeds mogen
ekenen op de steun van o.m. Wim

V.V.O. : vlaamse
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HOE STAAT ONZE EKONOMIE ER VOOR?

Wij behoren met tot het soort ongeluksprofeten a la Jos Van Eynde,
die telkens weer de noodklok luiden wanneer hun partij niet aan de
macht is en zegekreten slaken over de financiële toestand van het land
ais zij erbij zijn.. De laatste klaroenstoot (in het vooruitzicht van een
B.S.P.C.V.P.-koalitie) in « Volksgazet » betrof bv. de zeer lichte vermindering van de werkloosheid, net alsof de B.S.P. daar voor iets tussen zat !
Om de ekonomische toestand te beoordelen weigeren wij dan ook een
gekleurde bril op te zetten, maar gaan te rade bij objektieve verslagen
en nuchtere cijfers. Dat loont nog steeds het beste : zien wij niet dat
talrijke objektief vastgelegde programmapunten van de Volksunie nu
door gezaghebbende ekonomische lichamen als V.E.V. en E.R.V. in memoranda aan de regering worden voorgehouden ? De ekonomie in dienst
van de mens en van het volk is niet gebaat met ideologische of partijpolitieke starheid. Dat ondervindt men achter het IJzeren Gordijn sedert
enkele jaren te scha en te schande.
Om dus de werkelijke situatie van
onze ekonomie te kennen willen we
h i e r vooral putten uit de « Weekberichten van de K r e d i e t b a n k » , waar onder
d e titel « De belgische ekonomie in herleving » een
gedetailleerde
analize
wordt gegeven.
Het zal nu wel ongeveer door
iedereen geweten zijn, dat wij een
periode van ongeveer 2 jaar achter de
r u g hebben, waarin onze ekonomie ter
plaatse bleef trappelen en waarbij de
vooropgestelde groei met 4 % van het
B r u t o Nationaal P r o d u k t op v e r r e na
niet werd bereikt. Tijdens h e t , eerste
k w a r t a a l van 1968 is echter gebleken
d a t de aarzelende heropleving van
einde 1967 zich m e e r en meer doorzet.
W a t niet wil zeggen, dat we nu gerust
k u n n e n zijn in de toekomst! Er blijven
i m m e r s grote problemen gesteld, die
grotendeels samenhangen m e t onze
uitvoer en bijgevolg met de toestand
vai'. andere landen.
Wij mogen nooit vergeten dat nagenoeg 40 % van onze produktie voor de
uitvoer bestemd is (1 miljard per dag !),
en niet minder dan 25 V< enkel voor
West-Duitsland, Nederland en Frankrijk, Hetgeen ons uiteraard zeer gevoelig m a a k t voor de konjunktuur in deze
landen. Het is trouwens zo, dat de ekonomische opleving in Duitsland vanaf
zomer 1967, met de bijkomende effekten in de E.E.G. 'de stoot heeft gegeven
voor onze eigen verbetering De buitenlandse vraag, de invoervraag en de
industriële produktie vertonen alle drie
e e r stevige expansie.
Daarbij, en in samenhang daarmede,
komen op binnenlands vlak de aanvullingen van de voorraden en de verhoging van het verbruik. De expansie in
de Verenigde Staten
(ondanks de
slechte betalingsbalans aldaar) en de
opleving in Nederland en Frankrijk
v e r s t e r k e n deze tendensen. Voor Frankrijk blijft het natuurlijk de vraag,
welke weerslag de ongemeen ernstige
sociale en politieke beroering zal hebben op de financiële en ekonomische
toestand. Alleszins staat het vast, dat
de pozitie van de franse frank er niet
op verbetert en dat de sterke loonsverhogingen het spook van de devaluatie

oproepen. Het is de ironie van het lot,
dat de uiterst linkse anarchisten door
hun aktie de pozitie van het Internationaal Monetair Fonds en van dollar en
pond tegenover de franse m u n t verstevigd hebben. Wat alleszins niet de
bedoeling is geweest.
Een ekonomische beweging
roept
steeds een sneeuwbaleffekt op : naarm a t e de herleving doorzet, versterkt
het vertrouwen in de ekonomische toestand, wat uiteraard tot meer investeringen en hogere produktie aanleiding
geeft. Hierdoor verminden, de werkloosheid, wat dan weer het verbruik
stimuleert. Dit verschijnsel beleven we
nu in België. Het evenwicht tussen de
verhoging van de loonkosten (met
ongeveer 10 % in 1968) en de verhoogde
produktie is nu de vereiste om de algemene groei op gezonde wijze te doen
verlopen. Dit is zeker een der voornaamste opgaven voor 1968.
Het is natuurlijk niet de enige : er
blijven de in deerniswekkende toestand
verkerende openbare financies
(de
arme staat met een rijke bevolking ?),
de te lage verzekerde aktiviteitsduur
in de nijverheid
(nauwelijks
drie
m a a n d e n ) , de toestand in Frankrijk, de
eenzijdige gerichtheid van onze uitvoer en ten slotte de aanslepende politieke krizis in eigen land.
Wat dat laatste betreft zou men
ondeugend kunnen beweren, dat het
land in feite geen regering nodig heeft
vermits de ekonomische herleving in
volle politieke krizis doorzet. Wat de
« Weekberichten » trouwens doet schrijven dat die herleving beter van stapel
liep dan de vorming van een regering...
Waar het tweede ekonomisch expansieprogramma 1966-1970 van de vorige
regering, ingediend bij het parlement
op 2.2.1968, een gemiddelde groei met
4 % van het Bruto Nationaal Produkt
voorzag, met slechts 3 ^r voor 1968. zou
men volgens de berekeningen van Dulbea reeds aan 4 % komen voor dit jaar.
Het zou alleszins een winstpunt zijn
voor de komende regering. Zij mag
echter de ekonomie niet gaan re^ionalizeren in de slechte zin van het woord
en de vlaamse gewesten, die hun ach-

terstand aan het inlopen zijn, niet
bezwaren met lasten die moeten dienen
om honderduizenden « latijnse » vreemde arbeiders aan werk te helpen in uitgestorven waalse gebieden. Gebieden
die zelf noch de moeite noch de geldmiddelen kunnen of willen opbrengen
om hun toestand te verbeteren.

En zeker willen wij niet weten van
een surrogaat-federalisme op ekonomisch vlak, zonder volwaardig politiek
federalisme,
en waarbij
dan
nog
vlaams-Brabant buiten de kontrole van
een Vlaamse Ekonomische Raad wordt
gehouden.
E. SLOSSK
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meetaf aannemen dat Bob Kennedy met
een nipte meerderheid toch de strijd zou
voortgezet hebben, omdat hij nu eenmaal voorsprong op McCarthy had.
Humphrey ondanks de steun der partijinstanties zeer voorzichtig (te voorzichtig ?) maneuvreerde met betrekking tot
zijn eigen politiek programma en ten
slotte omdat er nu eenmaal de legendarisch geworden Kennedy-ambities zijn.
De dood van Bob Kennedy betekent

dat de strijd tusspo. H u m p h r e y en Mc
Carthy zal gaan, welke laatste best een
gedeelte der Konnedy-stemmen kan opvangen, nu reeds is gebleken dat hij een
Kennedy kan verslaan. Het is nog t e
vroeg om een prognose voorop te stellen; meer dan ooit echter is de amerikaanse politiek een jungle geworden en
maakt Amerika opnieuw een hachelijke
periode door.

De naam de Gaulle verdween woensdag — lijdelijk ! — uit de headlines
om
de plaats te ruimen voor deze van Bob Kennedy. Het lot van Kennedv
bevestigt
de geweldkonstante
die Amerika
beheerst en met drie namen
twijfelachtige
hoogtepunten
bereikte, waarbij naast de namen der Kennedy's
deze van King
in zekere zin een antipode uitmaakt
: King was geen
iiiaclilmens.
Behalve naar de menselijke
tragiek gaat de aandacin
dadelijk
uit naar de
gevolgen van deze moordaanslag.
Bob Kennedy is in de rush naar het
Witte
Huis tilt'4Rschakeld, na een te late intrede in de arena en tijdens een
moeilijke
klimpartij
over de rotsen van de primaries. Op het eerste gezicht hebben
ettelijke revolverschoten
plots een verwarde situatie eenvoudiger gemaakt, al moet
nog 'dijken wie nu in het demokratische
kamp de prezideniicle
kandidatuur
in
de wacht
zal slepen
: de dubbelzinnige
Humphrey
uj de
intelleklueel
McCcrthy.
Vergelijkingen nnet wereldmachten
e n staten uit de geschiedenis liggen bij
h e t recentste voorbeeld van geweld
voor de hand. Beperken we ons tot
vaststellingen die de
onmiddellijke
praktijk aangaan. De geweldkonstante
die steeds het amerikaanse leven —
ook de politiek — heeft beheerst, kent
de jongste tijd een verontrustende
opflakkering. Het geweld is een erfenis
van de pionierstijd, een element in hèt
nog bezig zijnde geboorteproces van de
amerikaanse natie en houdt ook verband met de geleidelijk
gegroeide
wereidverantwoordelijkheid van deze
superstaat, wiens rijpingsproces als
natie nog extra bemoeilijkt wordt door
de ras,=enkwestie Het vrij bezit en
gebruik van vuurwapens m Amerika
m a a k t het mogelijk dat de eerste de
beste er een afreageerdemonstratie kan
geven van het amerikaanse gun-kompieks en dat er bvb onmiddellijk terug
gevuurd
wordt
Deze
amerikaanse
« gewoonte » wijzigt niets aan het funktioneren van komplotten. waarover in
recente aanslagen geen zekerheid kon
verkregen worden. Daar komt nog bij
de korruptie. waartegen precies Bob
Kennedy tijdens zijn ministerschap te
velde trok
De omstandigheden van deze aanslag
verschillen nogal sterk van deze op
John Kennedy en Martin Luther King.
De moordaanslag op Kennedy werd te
Dallas op een betrekkelijk eenzame en
op dat moment bijna niet bevolkte
plaats gepleegd, deze op King geschiedde vanuit een hoteltuin te Memphis, de
moord op Bob Kennedy gebeurde onmiddellijk na een talrijk bijgewoonde
bijeenkomst van Kennedy-fans, in een

hoteloverloop, in aanwezigheid
van
zijn vrouw, zijn staflijfwacht en vele
belangstellenden.
De
dader
werd
onmiddellijk ingerekend. Identifikatie
bleek niet direkt mogelijk te zijn. Door
de aanwezigheid van een dader schijnt
deze aanslag dus minder misterieus te
zijn dan deze op de prezident en op
King. Maar in het Amerika der jongste
jaren
dreigen
politieke
aanslagen
misteries te blijven, hoezeer men er
ook zeker van is dat het wel degelijk
om politieke misdrijven gaat. Op de
duur echter moet de niet-opheldering
van moordaanslagen verlammend werken op de amerikaanse politiek en
dreigt zich een verwilderingsproces voor
te doen, dat ongetwijfeld ook zijn weerslag,-op de wereldsituatie kan hebben.

WAT NU ?
Bob Kennedy werd neergeschoten
vlak nadat hij 46 % der stemmen in de
primaries van Kalifornië, de meest bevolkte staat van de Verenigde Staten en
als zodanig in deze reeks voorverkiezingen zeer belangrijk, had behaald tegenover McCarthy, die 42 % behaalde.
Een nipte overwinning dus na zijn nederlaag in Oregon. Kennedy zelf had
verklaard, van verdere pogingen af te
zullen zien indien hij geen afgetekende
overwinning in Kalifornië behaalde.
Blijkbaar beschouwde hij de cijfers van
Los Angeles als afgetekend genoeg, tenzij — en dat zal wel dichter bij de waarheid zijn — zijn verklaring vooral bedoeld was om alsnog het sinds Oregon
ongunstig geworden tij te doen keren
door het verwekken van een schokeffekt : een kiesstrijd zonder een Kennedy
zou ondenkbaar zijn. Men mag van

EUROPESE TOLUNIE
1 juli 1968 zou een belangrijke datum
in de europese integratie moeten zijn,
omdat deze datum op grond van twee
verdragen werd gekozen voor de beslissende afbraak der inter-E.E.G.-tolmuren. We zijn zeer dicht bij deze datum
genaderd doch we stellen vast dat er
een krachttoer zal moeten geleverd
worden om zich aan de afspraak te
houden. Twintig dagen vóór de vervaldatum is er nog geen akkoord over de
industrie en in de landbouw en deed
zich bovendien in Frankrijk een ekonomische inzinking voor, die men tans nog
niet eens kan schatten, doch welke inzinking niet zonder weerslag kan blijven op het verder verloop van de europese ekonomische integratie. Men mag
de betekenis van personen nooit overdrijven doch het is toch tiperend dat
aan het hoofd van het departement
Buitenlandse Zaken tans een Debré
staat, die zeker een nog stroever figuur
is dan de als onderhandelaar ver van
gemakkelijke Couve de Murville, die
Debré vervangt op Financiën. Duidt dit
op zich zelf al niet naar een verstrakking van de franse houding met het oog
op de komende in-extremis-onderhandelingen ?
De regel Is tot nog toe geweest, dat

men streefdata voorop.stelde en dan
door middel van uitputtende nachtzittingen op veel te korte periodes vóór de
vervaldata de onderhandelaars dwong
over de brug te komen. Dat een dergelijke procedure tot kortsluitingen kan
leiden heeft het E.E.G.-verleden al genoegzaam bewezen. Het is nu de vraag,
of men met t juli 1968 nog eens met de
hakken over de sloot zal geraken of de
sprong zal moeten weigeren.
Om te beginnen zijn er naast de franse krizis al moeilijkheden voor de Italianen en wellicht ook nog voor ons
land. De italiaanse verkiezingen en het
besluit van de socialisten zich uit de
koalitie met de kristen-demokraten terug
te trekken laten niet vermoeden dat er
vlug een italiaanse regering komt. Naar
alle waarschijnlijkheid zou er tegen medio juni een belgische regering moeten
zijn. Tn ieder geval is het zo, dat in de
huidige omstandigheden pas tegen 20
juni te Brussel de .slotonderhandelingen
op agrarisch en industrieel vlak zouden
kunnen plaats vinden, met ministers die
werkelijk (en niet half of slechts pro
forma) hun land vertegenwoordigen.
Een tweede mogelijk struikelblok zal
afhangen van de houding van Frankrijk.
Bij herhaling hebben de jongste maan-

Robert

F. Kennedy, 42 jaar oud, neergeschoten
daags nadien gestorven. Amerika

te Los Angeles
verslindt zijn

op 5 Jimi 1968 en
leiders.

DEZE WEEK IN DE WERELD
Bloedige botsiiisen tussen politie en studenten te Beljjrado.
Gentlemen.s agreement tussen Dubcek en Kossygin afgesloten over de te volgen
koers in Praag.
Geleidelijke werklier\atting in Frankrijk na parlementsontbinding en regeringsom.
vorming.
Gematigder toon van Vietnamese afvaardiging op de onderhandelingen met Amerik»
te Parijs. Verbitterde gevechten te Saigon.
Lsraëlische luchtmacht bombardeert Jordaanse stad Irbid. Incidenten te Jeru.«alem
op eerste verjaardag \an juni-oorlog '67.

den fi-anse ministers verklaard dat de
europese tolunie voor industriële produkten er pas kan komen, wanneer er
een europese landbouwovereenkomst is.
Nu staat deze voorwaardelijkheid in de
twee verdragen voornoemd nergens te
lezen, zodat Frankrijk in geval het aan
deze voorwaarde vast houdt kontraktbreuk zou plegen. Einde mei werd weliswaar een akkoord over de europese
melkprijs te Brussel bereikt onder druk
van de europese landbouworganizaties :
de melkprijs werd niet verlaagd. Dit betekent echter een subsidie meer voor de
grootste melkproducenten en een aderlating voor de landen, die een geringe
melkproduktie hebben. Dat schept uiteraard reeds een wanverhouding, die mettertijd zal moeten verdwijnen wil men
het integratiemekanisme niet opnieuw in
het gedrang brengen. De volgende landbouwkonferentie zou nog de kwestie
van de rundveepiijs moeten regelen en
de egalizatie der tolrechten in de landbouwsektor.
Het grofjtste slniiUelbli)k zou wel eens
de tolunie voor de industriële piodukten kunnen zijn. Xu de Fransen minder
de landbouwmoeilijkheden kunnen inroepen zullen ze na de beroering der
meidagen zeer waarschijnlijk uitpakken
met de verzwakking van him konkur
rentiële pozitie- op industrieel vlak.
Reeds zonder de huidige aanzienlijke
loonsaanpassingen en nieuwe sociale
voorzieningen hadden «Ie franse indu.striëlen een panische schrik voor 1
juli 1968, omdat na deze datum de duitse, italiaanse en Benelux-industrieën aan

vrije konkurrentie zouden kunnen doen
in F'rankrijk. Men mag verwachtcyi dat
de Gaulle's binnenlandse moeilijkheden
en de prijs die hij via het trans bedi'ijfsleven aan de arbeidersklasse voor een
terugkeer naar de orde zal moeten betalen, hem ertoe zullen aanzetten een verdaging van de tokniie aan te vragen. De
regering Pompidou zal geneigd zijn, de
franse industriëlen, landbouwers, middenstand en burgerij zoveel mogelijk
gerust te stellen nu tot vervroegde verkiezingen werd'besloten. Het is niet alleen de -schrik voor een kommunistisch
alternatief die de verkiezingen zal beïnvloeden, van groot belang is ook de po
zitie van de franse frank en de toekonisf
van de franse industrie.
De europese tolunie houdt ook \ci
band met de Kennedyronde. üvereenge
komen was dat, eens een westeuropesc
tolunie tot stand gekomen, er tot een
wederzijdse verlaging van de buitentoltarieven zou overgegaan worden tussen
.Noord - Amerika
en
West - Europa
(E.E.(i.). Vermits de interne tolmurenafbraak in West-Europa eerste voorwaarde was om tot de start van de Kenned.v-ronde te kunnen overgaan, ligt hel
voor de hand dat een eventuele verdaging van de europese tolunie automa
tisch een vertraging van de Kenned>
ronde inhoudt. Aldus beschouwd ver
werft I juli 1968 een grote betekenis als
belangrijke datum' voor de wereldhan
<lel. Het valt nu te bezien of men tegen
die datum met 6 a 8 ministerkonferen
ties de hoofdzakelijk franse handicap ?•'
kunnen wegwerken.
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LANGS OMWEGEN
Het
Ullbricht-regime
is
Uiteraard niet ingenomen met
de koerswijziging m Praag.
Sinds geruime tijd wordt dan
ook in alsnog bedekte vorm
kritiek op de «nieuwlichters
van Praag» in de D D R uitgebracht. Wat
Oost-Berhjn
vooral dwars zit is (luidens
een artikel m het jongste nummer van «Die Volksarmee»)
het vergemakkelijken van het
grensverkeer rondom TsjechoSlovakije door het verwijderen
van allerlei hindernissen.
Het is gebleken dat tans
Oostduitsers die naar het Westen willen, er een omweg via
Tsjecho-Slovakije en Oostenrijk voor over hebben om
aldus in West-Duitsland of een
ander westeuropees land te
geraken De liberalizatie in
Praag heeft dus tot gevolg dat
het IJzeren Gordijn onverWacht van « bevriende zijde »
gaten bijgekregen heeft. Van
je vrienden moet je het
hebben...

EN DE LIJFWACHT ?

De linkse ';tudenteii aan de stockhoUii'ic iniheisUeit wihlen iiiel achteibh;\en bij de internationale protestgolf. Ze liegen echter twee woilen tegenstie\ers : de politie en de massa der
Studenten die dreigden, de bezetters eigenhandig uit de gebouwen te zullen zetten.

Op de prezident van dé
Bondsrepubliek werd twee weken geleden een «aanslag»
gepleegd Ongevaarlijk en ia
zover ook onbelangrijk, en
daarom wellicht kreeg dit
voorval ook helemaal geen
aandacht in de pers De feiten
zijn heel eenvoudig : toen
Lubke zijn toespraak tot een
vergadering duitse geneesheren had beëindigd, sprong een
deftig geklede oudere man op
hem toe, maar de gehele « aanslag» bestond in een poging
om de prezident met water te
bespuiten Iets wat bovendien
maar ten dele lukte omdat een
prof de 67-jarige « aanvaller i
kon opzij duwen.
Gedurende de gehele vergaring, en ook tijdens de «aanslag» zat de persoonlijke lijfwacht van de prezident op een
van de laatste rijen m de grote
zaal... Het was natuurlijk maar
water, maar dat wist toch niemand.

FRANSE AARZELING

HERBERT D. DOAN
Een dn vieselijkste
loapens die in de modo yie OOI logen — en vooial in Vietnam —
gebimkt
u01 den, is de napahnl^jm
Een tut
een vliegtuig
afgegooide
napalmbom
ontploft van zodia ze de giond raakt; de bi andsla j lüoidt over een cirkel met een sliaal
tan 100 m. veispieid,
blijft oveial aan kleven en ontiLikkelt
bij de leibianding
een
hitte van meer dan 2 000 gulden
Celsius
Er bestaat tegen napalmbiand
geen
enk:l
blusmiddel.
Napalm
heeft, evenmin
ah een
indiiik
nekkende
leehs andere modeine uapens, de
VS in Vietnam diclitei bij de
overwinning
gebiacht. De win bom is werkzamer op het
propagandafi\3nt
— tegen de V S : hel gebunk van napalm bezoigl de
Ameiikanen
steeds opnieino de lepiilalie dal ze in Vietnam een onmenselijke
ooi log voeien.
Men
moei helemaal
geen felloio tiavellei
zijn
om met die vaststelling in te
stemmen.
Tijdens
de tweede
weieldooilog
lueid
een begin gemaakt met het gebruik van napalm en napalm achtige xcapens.
Ka
de
001 log heeft men kunnen vaststellen dat het
massaal gebruik
van bijvo\)i beeld de beruchte < Phosphorkannistei
» de
bevolking
van de gebombaideeide
duitse steden eerder gestijfd had in haar verzet dan haai
kapitiilatie rijp te hebben gehiand
De vaslslelling heeft ei niet toe geleid
^paaizamcr
om te spnngen
met uapens die xooial de
biirgeibevolking
vieselijk tuflcn
en desondanks (of juist daaiom ') lodi niet
balissend zijn bij de ooilogsvoeung
napalm
u\)idt vandaag méri dan ooit gebiuikl
en
de « napalintakliek
» heeft zijn
eigen
hoofdstuk
tn het handboek
der
vernieling
Het Pentas,oon heeft at vaker beweerd,
niet
te beschikken
over cijfets betreffende
het
aantal vioimen
en kindeien
die in Vietnam gedood of Vleselijk vciminkt
xieulen
dooi nafmlin
Een schatting is
onmogelijk,
maai de meeste neutiale naainemeis
houden het ei hij dat er eltelql e
duizenden
huiireilijke
nafialm slacliloffen
zijn
Ihl
amenkaans
luchluapcn
springt kuislig
om
met de ouuiboin en gcfiit ze af op hel klein
ste Vietnamees
gehucht
v am ni
lulloii^
ueeistand
is gesignaleeid
Om het gebiuik van hel vrijirn te lecht
inaidigen,
iioidt (eens te nieci) de ctnisdnTekening gemaakt met eigen en
aiideiman^
lijleii
\tij)atm,
o lic I het, moet
gebuiikl
•noidrii
niiidtit
tiet aineiilaaiise
lei "ns
sj/a/nt ! (Ill nioicil sUindpuiil ml \ /lil (t i
iicsehjke
icdineiiiis.,
nant me zat zegden
hoeveel lijken of oiiht istetbaar verminl ten
aan de andtie
kant de piijs moeten
zijn
Tan één anunkaam
leien?
l an
hisloiisch
standpunt
uit is lid irn int Ie
udcntinis:
7e weid om gibiuikl
toen
aloointxiininen
afgegooid weiden op Htiosjima
en Aaga^i
ki, ook toen Incite hel dal door de « verkoiling > eau de ooi log veel amaikaanse
le-

vens werden geied. Sindsdien
!s hel zelfs
geen publiek geheim meer, doch een algemeen aanvaaid feit dal Japan reeds vdür
het afioeipen
van de A bommen
zich beteid veiklaard
had om over viede Ie praten en dal de twee kemuapens
afgegooid
Il ei den ten eeisle als dooislaggevend
aigument tegenovei nissische politieke en milttan e aaiispiaken
en veivolgens
als pioefuapens
xiaaibij een kuail miljoen
Japanncis ongeviaagd mochten fungeicn als menselijke « gninese biggen > in hel
laboialoiiiim van de
onmenselijkheid.
De fabnkage
van < Zyklon B >, het gifgas naai mee J<oden als ongedieite
veidtlgd
xiciden, en van de eeiste A-bommeiij
waarbij de politiek in een ontaarde
uelenscliap
Zijde tl achtten te spinnen, zonden ons eens
en vooi altijd hebben moeten genezen
van
leaktieen hilickloos
de argumenten
te
aam aai den, ivaaimee het gebruik van onmenselijke
middelen
tuoidt
goedgepraat.
Het blijkt echter met zo te zijn!
In
Ameiika
is de napalm pi\)duktie
in handen van de Dow Chemical
Co, waai van
Hei bert D. Doan manager is. Deze achteiisuaaidige
heer veidedtgt
zijn
napalmbussiness met de beiueiing « dat het een
goed wapen is \3m mensenlevens
te ledden >. De heer Doan heeft, builen
deze
flinke ledeneiing,
nog e(n
paar
andeie
middeltjes
om zijn geweien Ie sussen : de
napalm veikoop
biengt zijn fiiina
slechts
300 miljoen — hetzij met eens de volle
0 4 t h van het hele Dou zakencijfer
—
op (n bij de fabnkage van het goedje zijn
niet eens 10 pei solicit uit de 36 000 man
steike konceiii bezettina;
beliokken
De veiuijzmg
naar de geiinge vnisl die
Dou Chemical
maakt dooi de
ptoduklie
lan de — iiideidaad
spoli^^edkope
— napnhn bieiigt de diskussie onmiddellijk
cp
ecu nii/lei x h.k De heei Doan doel lid niet
looi dl (inlen
hij doel liet int
patnoltisme De heei Donn bei iep zich heel midi ukkelijk
op zijn « etisrhe » molleven
:
« Zelfs uanneei
L)tido7i Johnson latei een
iiiassniiinnidt iia/n en ooi\)gsinisdadiger
zou
blijleii
I
ijii dun nog zullen ue
met
vieiigde b(kennen
dat we gehandeld
hebhen in het geloof aan hel moreel lerht x an
ons land >.
Aan dezt (op •• ?i -ai hl I ^ end
UK ik
waaidij^t ) II I lul lil j, t\ mui l iri hl hn I
aiideie dinoiu
fin x cisrhi il I dijl e join
d( heel Doan maakt ueUicht slechts e,eiinnr nul
up het i*>i dkojje piodiikt
nft
palm maai hij mnaki xtiiist' ]\ iiisis,'x (ii l
pnliiollisme
i ruis i > o I Miiipali/I
Het
Il lil ons In imiiii el, uaiiiieii
op de keer
zijili
audi
i nislbalans de veibiande
vioiiueii en kind/ieii
piijken
« ritelijke
duizenden >, zoals neutiale xxaainemers
stha'
ten
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Terwijl in Frankrijk de
grondwet aan het staatshoofd
uitgebreide volmachten verleent «in geval van nood» —
en de Gaulle aarzelde in zijn
korte en dreigende radiorede
van vorige week met, in voldoende duidelijke bewoordingen daarop te zinspelen — was
Frankrijk van de drie bezettende westelijke machten in
West-Duitsland het enige dat
aarzelde, om zijn toestemming
tot het invoeren van een
noodtoestandwetgeving in de
Bondsi epubliek te geven Deze
nieuwe wet werd mede onder
de indruk van de gebeurtenissen in Frankrijk in definitieve
lezing door de Bondsdag goedgekeurd De reden van Frankrijks aarzeling dient gezocht
m het feit dat door de aanvaarding van de nieuwe wet
op de noodtoestand de gewezen bezetters verzaken aan hun
bij de akkoorden van Potsdam
voorziene recht tot ingrijpen
in binnenlandse aangelegenheden van de Bondsrepubliek
Daaraan is nu de jure door de
aanvaarding van de wet een
einde gekomen.

MAHARiSHI MAHESH YOGI
Er is een tijd geweest dat
alle katolieke instituten en
zelfs parochies gonsden van
de « geestelijke leider^ » Sinds
een aantal jaren zijn die spoorloos verdwenen Zelfs de naam
alleen al schijnt onuitsprekelijk geworden te zijn «Goeroe» doet het echter nog wél.
Zozeer zelfs dat de Beatles
hun grote goeroe Maharishi
Mahesh Yogi naar Indie zijn
gevolgd om er een nieuw levensinzicht en nieuwe inspiratie te vinden
Maar ook die idylle eindigde «HIJ is slechts een mens»,
hebben de Beatle« verklaard
toen ZIJ zonder meditatiediploma
vroegtijdig
teiugkeerden
De welgevoede en zeer zakelijk aangelegde goeroe maakt
inderdaad geen al te «vergeestelijkte » indruk Maar de
ontdekking van de Beatles is
ook met om slapeloos van te
blijven. Trouwens, bij hun
terugkeer hebben zij zich dan
maar hals over kop aan het
geld verdienen gezet « Zij zijn
ook maar mensen »..,

1\0

De « rots» • eeuwige twistappel tussen Spanje en Engeland.
Franco op of neer : de bezetting van Gibraltar door de Britten
IS een ergerlijk overschot van binnen-etiropees kolonialisme^

12
De naam Gevaert is wereldwijd bekend en wij geloven niet dat wij aan
onbetaalde
reklame doen wanneer wij daarmee ook de firma vermelden, die door Lieven Gevaert gesticht werd en zijn naam draagt, deze schepping van een man die een der
belangrijkste
vlaariise 'figuren
dezer eeuw is geweest, een der grootste <( captains
of industry n in dit land en die daarenboven,
buiten zijn industrieel en
ekonomisch
werkterrein, 7iög een belangrijk aandeel gehad heeft iti de ontwikkeling
der ïJlaamse
beu'eging en haar sociaal-ekonomische
oriëntatie.
Het is honderd jaar geleden, dat Lieven Gevaert werd geboren te Anltverpen
op
- 28 mei 1868. Zijn vader was afkomstig uit Henegouwen,
van vlaamse ouders,
en
woonde aan de Kleine Markt. Vader Gevaert was vergulder van beroep en zijn bedrijvigheid bestand vooral in het inlijsten va7i schilderijen
en prenten.
Wanneer
Lieven drie jaar was, stierf de vader. Moeder zette het bedrijf met behulp van een
meestergast voort. Van in die jaren dateert de eerste grote ontwikkeling
der haven
van Antwerpen na de heropening van de Schelde, en ook de expansie van de handel en een daarmee gepaard gaande stijging van de welvaart.
In die jaren nam ook, iiaast vele andere uitvindingen,
de fotografie meer en meer
uitbreiding en het aantal fotografen groeide aan. De jonge Gevaert besloot fotograaf
te worden nadat hij enkele jaren lager en middelbaar onderwijs gedaan had aan hst
ScheppersinslituutteMechelenenaanhet
Klein Seminarie te Hoogstraten.
De eerste beginselen der kunst kreeg hij van een meestergast en met zijn spaargeld
kocht
hij boeken en tijdschriften over het vak. Hij zag de noodzaak in om scheikunde te
studeren en zijn talenkennis uit te breiden en te itervolmaken : benevens Frans leerde hij ook Engels en 'Duits. De teoretische kennis werd in de praktijk
aangevuld
door een « stage » als leerjongen bij de fotograaf Bevière, die een der zeldzame fotografen was die met behulp van kooldruk onverbleekbare
portretten kon maken. Met
zijn 19 jaar werd Lieven Gevaert operate ur-reioucheur in Brxigge en verwierf naast
praktische ook heel wat teoretische kennis door een voortgezette
studie
en door
proefnemingen
met platen en papier.
In 1890 opende hij samen met zijn moeder een foto-atelier in de
Montignystraat.
De fotografie was echter nog een luxe. in. die dagen en vooral, het bazismateriaal, hel
fotopapier,
was tamelijk duur omdat het uit het buitenland
moest ingevoerd worden tenzij me7i het zelf ver-vaardigen kon. Dat zou Lieven Gevaert proberen.
Het
zou ons te ver leiden heel het procédé dezer bereiding (bai-ylage van het papier, bereiden van de emulsies, aanbrengen der emulsies op het papier en tenslotte
snijden en iiipakken) uiteen te zetten. In de eerste tijd had de fabrikage wel eens met
onvoorziene
moeilijkheden
af te rekenen. Weldra werd het huis aan de
Montignystraat echter te klein; men verhuisde naar de Schijf straat op het Kiel, maar ook daar
bleek het huis na enkele tijd niet meer geschikt en men besloot te verhuizen
naar
de Anselmostraat. Het huis werd in-orde gebracht, er werd een kantoor ingericht en
centrale verwarming -aangelegd en een- reiziger aangeworven.
Lieven Gevaert had
grootse plannen met hel kleine bedrijf: Hij vond in Armand' Segers een financieel
raadsman en na h€l bijenbrengen
van -'eii begin-kapitaal
van 20.000 fr. werd de
firma L. Gevaert en Cie gesticht op 28 juni 1894. Men begon, over de grenzen te kijken en een eerste bijhuis werd .gesticht in Parijs.' IntM.s.tén was hel atelier in, de Anselmostraat te klein geworden en men verliuisde naar de Kerkstraat te Mort.sel, waar
een kleine fabriek gebouwdverd.
Aldra kende:de firnia een grote uitbreiding,
veroverde de internationale
markt en werden overal filialen, opgericht. Tijdens de oorlog x'erb leef Lieven Gevaert in Nederland, in den: Haag. met zijn gezin. Hei bedrijf
werkte verder, maar met fel-ver min derde kapaciteit. In- 1919 stierf Lieven
Gevaerts
moeder. In 1920 werd de firma tot de N.V. Gevaert Photo-Prodnkten
omgevormd.
Een terrein icerd aangckoclil te Heultje, ivaar een bedrijf voor de bereiding van ni
Irocellulose ïuerd
opgebouwd.
De verdere opgang van de venootschap e^ing gepaard met steeds gioif kullurele aktivileiten van Lieven Gevaert. In 1925 verloor hij zijn vrouw. In 1930 werd liet St.
Lievénskollege
geopend, nadat reeds het vlaams middelbaar onderwijs voor meisjes,
met de St. Ludgardisscholen,
onder zijn impuls belangrijke uitbreiding genomen
had.
In 1931 werd de eerste steen der St. Liidgardis.school te Merksem door Lieven Gevaert gelegd. Op deze akliviteiten
van Lieven Gevaert — die in de uitbreiding
van
het v'aams middelbaar onderwijs een sterke faktor tot vlaam.se beivustieording
zag
— komen wij seffens terug.
^
Liexien Gevaert stierf in 1935. maar het werk dat hij verwezenlijkt
had tijdens zijn
leven was zo sterk en duurzaam dal het niet het geicone generatie-verloop
van opbouw, hhet en teloorgang onderging, maar zelfstandig voortleefde in zijn geest en onder zijn naam en dal hel een faktor in het vlaamse ekonomische leven is geworden en
gebleven.

De hele opgang van een bedrijf, do
hele omvang van een bedrijvigheid te
schetsen die leidde van een mansardekamer in de Montignystraat tot de grote firma met internationale bekendheid
en spreiding : dat kunnen wij hier niet.
E \ e n m i n is het ons mogelijk de hele
aktiviteit van een op zoveel gebieden
aktief en dinamisch man als Lieven
Gevaert volledig te beschrijven. T o c h
zijn er voor ons, Vlamingen, naast de
realizatie van zijn industriële droom en
de daarmee gepaard gaande ekonomische ontwikkeling, twee belangrijke gebieden waarop het werk van Lieven Gevaert van bijna even grote betekenis geweest is voor de verdere evolutie. Lieven Gevaert is de stichter en grondlegger geweest van een industrie die nu
nog een faktor van betekenis is in ons
ekonomisch leven. Maar daarenboven
was hij een bewust Vlaming en zijn inzicht in de maatschappelijke verhoudingen en zijn realisme sterkten hem iii de
overtuiging dat in vlaamse ontvoogding
de ekonomische machtworcling en de
kulturele ontwikkeling beide noodzakelijk waren. Prof. Pinxten wees op het
feit dat, bijaldien na de tweede wereldoorlog de vlaamse strijd een sterke sociaal-ekononiische doelrichting kreeg,
dit in de grond niets nieuws was : een
halve eeuw geleden beklemtoonden McLeod en Lodewijk De Raet de onderlinge afhankelijkheid van de verscheidene levensgebieden der gemeenschap,
bijzonder van het kulturele en het sociaal-ekonomische.
Lieven Gevaert wist dit eveneens.
Ekonomische machtwording veronder-

invl^raieren
stelde echter een aanwezige industriële
bazis of ten minste de mogelijkheid tot
inplanting.
Maar dat was niet genoeg : de uitstippeling van een vlaamse sociaal-ekonomische politiek én de verdediging ervan door een georganizeerde industriële
en handelswereld was even nodig. Zijn
persoonlijke bijdrage tot de ontwikkeling der vlaamse nijverheid was zeker
niet gering. Voor de organizatie van het
ekonomisch leven zou hij eveneens een
belangrijk initiatief nemen. De flamingant — als jongen lid van de Vlaamse

d u u r d e het lot 1926 vooraleer de officiële akte van stichting notarieel kon
opgesteld worden. Naast Lieven Gevaert bemerken wij bij de stichters Jef
Goossenaerts, Baldewijn
Steverlynck,
Oktaaf Engels, Karel de Baerdemaeker.
Vanaf september 1926 veischenen de
« V.E.V. Berichten ».
Uit het Vlaams Ekonomisch Verbond
zou weldra, in 1928, de Vlaamse Ingenieurs-vereniging ontstaan en in 1929
werd de Kompensatiekas V.E.V. gesticht.
Hiermede werd de eerste stap gezet

LIEVEN
Wacht — die lid was van het .4.N.V.
deelde i-eeds in 1907 aan Leo Meert zijn
inzichten mede omtrent het stichten vaa
ëen Vlaamse Kamer van H a n d e l en Nijverheid, die haar aktiviteit over heel
Vlaanderen zou uitstrekken en hij onderstreepte bij die gelegeniieid ook het
belang van een vlaamse kapitaalvorming
en een vlaams bankwezen. O n d e r zijn
impuls werd dan in 1916 te Gent het
Vlaams Ekonomisch Verbond opgericht : hij werd tot vooizitter benoemd.
Vermits hij echter in het buitenland
verbleef en de omstandigheden kort na
de oorlog voorzeker niet gunstig waren
voor de uitwerking van het
projekt.

naq.r de uitbouw van een sociale organizatie. W a n t het inzicht in de macht
der ekonomie deed deze « kapitalist ».
nooit vergeten d a t zij een dienende
funktie heeft en dat het belang dat wij
aan haar moeten hechten in
funktie
staat van de mens en van de menselijke
gemeenschap in h a a r hogere vormen. I n
dienst dus van het geestelijke dat deze
mens en gemeenschap verheft : van d e
k u i t u u r in het algemeen. Ekonomie in
dienst van de mens betekende tevens,
dat de sociale pozitie van de werknemer
— zowel zijn materiële als morele pozitie — diende herzien te worden na haast
een eeuw liberalisme. Gevaert sprak zich

JS
resoluut uit tegen het paternalisme, en
in tegenstelling met veel patroons begreep hij de tekens van de tijd en zag
in de sociale wetgeving en de voorzoig
geen bedreiging voor het bedrijfsleven
zoals zovelen onder zijn kollega's dat
toen — en nu nog — deden en doen.
Hij begreep, dat een sterke ekonomie
niet o p de ekonomische zwakheid van
de werknemers kan gebouwd %vorden en
d a t liefdadigheid geen alternatief is voor
rechtvaaidigheid. Reeds in 1905 wer'd
in de firma een maatschappij voor ondeilinge bijstand opgericht en werd de
verzekeiing tegen ziekteriziko's georganizeerd. Lieven Gevaert was daarenboven een der eersten die een deelname in
de winst \oorzag voor het personeel.
Veel belang hechtte hij ook aan de kindei toeslag : reeds in 1917, lang voor de
wet tegemoetkomingen voorzag voor
kinderlast, werd een sociale loonregeling
uitgewerkt die de kinderlast mee in de
berekening betrok En zeven jaar voor de
wettelijke uitbetaling van kindertoeslag
werd het stelsel reeds ingevoerd in d?
fabriek.
Een werkelijke sociale bekommernis
g a i t echter niet alleen naar de financiële pozitie. maar ook n a a r de moiele
pozitie van de werknemer. En hierin
lag, naast een realistische vlaamsgezindheid, de reden van Lieven Gevaerts streven naar vervlaamsing \ a n het bedrijfs-

rechtstreeks of onrechtstreeks op toeleggen L i m b u r g zijn vlaams kaïakler ce
d o e n verliezen... Oordelende dat de belgische staat tot plicht heeft de bedieigde Vlaamse volksbelangen te \cidedigeu
en te beschermen en dus de \ c i d e i e exploitatie der ondeigrondse lagen alleen
mag geschieden met volledige waaiboig
der Vlaamse ekonomische en kulturele
belangen... beslist de aandacht der
openbare machten en van de vlaainse
volks%ertegenwoordigers op deze ond u l d b a r e toestand te vestigen... ».
W o i d t hier niet het \ e r b a n d tussen
ekonomie en k u i t u u r duidelijk vastgesteld en ingezien ?
Maar niet alleen de regionale ontwikkeling had de belangstelling van Gevaert en van het V.E.V. dat onder zijn
leiding tot een gezagvolle spieekbuis
voor het vlaamse volk en zijn ekonomische en kulturele belangen werd. De vervlaamsing van het Hoger Handelsinstit u u t en van het handelsonderwijs w a a r - '
voor het V.E.V. ijverde, d i u k t e haast
smibolisch de dubbele bekommernis uit
van Lieven Gevaert : de vlaamse ekonomische en de vlaamse kulturele ontwikkeling
En hiermee zijn wij op een tweede
belangstellingslerrein gekomen dat buiten het direkte aktiegebied van d e industrieel en zakenman lag : dat van het
ondeiwijs. Ook hier nam hij initiatie-

GEVAERT
leven. Tussen de bedrijfsleiding en de
ai beider mag geen sociale taalgrens bestaan 1 T o e n heel de handelswereld en
het bedrijfsleven in het Antwerpse nog
h e t Frans gebruikte, besliste hij dat het
Nederlands de officiële taal van de firm a zou zijn e n stippelde daartoe zeer
konkrete richtlijnen uit. Zijn firma zou
een vlaamse finna zijn : 11 juli werd er
officiële feestdag en toen hij een nederlandsonkundig inspekteur o p bezoek
kreeg, zond hij hem wandelen !
Lieven Gevaert zou het bewijs leveren dat een bedrijf in Vlaanderen in het
Nederlands kan geleid worden van hoog
tot laag en dat de vernederlandsing van
het bedrijfsleven in Vlaanderen in genen
dele de ekonomische expansie in de weg
staat Dit voorbeeld was, meer dan alle
argumentatie, een stimulans voor andeie
b e d i i j \ e n die nadien schoorvoetend zouden volgen, toen zij zagen hoe een bedii|f met internationale standing en
faam naar taal en <>eest vlaams kon zijn
Het feit dat velen, die na de tweede
weieldooilog tot het flamingantisme
kwamen, weinig veitrouwd waren en
nog zijn met de weikelijke geschiedenis
der beweging tussen de twee ooi logen,
is een der hoofdoorzaken van de onjuiste en zelfs beledigende bewering, dat
de flaramganten in 't algemeen en de
nationalisten in het bizonder vroeger
geen ^in of belangstelling voor de sociaal ekonomische aspekten van het
maatschappelijk leven zouden gehad
hebben. Lieven Gevaert weerlegt deze
bewering niet slechts door zijn indus
triele prestatie die hij als een belangri]lse faktor in de vlaamse ontvoogding
zag, maar ook door zijn bclangsielling
voor de hele sociaal ekonomische proble
matiek van toen, die gedeeltelijk nog
de/clliie is gebleven
Denken wi) slechts aan de legionale
ekonomische politiek Reeds in 19;il het
Lieven Gevaert aan de algemene veiga
dering van het V.E.V te Hasselt van
uit zijn verblijf in Scheveningen een
dagoide voorleggen, waaiin o.m. gezegd
woidt <c Oveiv\egende dat in Limbing
een abnoimale toestand is ontstaan door
het leit dat de exploitatie van de ondergiondse rijkdommen is veigund aan financiële o n d e m e m i n g e n . die meestendeels vijandig gezind zijn tegenover de
ekonomische en kultinele belangen der
vlaamse bevolking, en die er zich zelfs

ven die door h u n realizatie tot een sterkere vlaamse bewustwording zouden bijdragen.
De onderwijssituatie te Antwei-pen —
zoals trouwens in heel het vlaamse l a n d
>— was voor de eigen taal en k u i t u u r
vernederend en zelfs dodelijk. I n Antwerpen was er geen enkele vlaamse
school voor meisjes : wie zou er trouwens zijn kinderen naar toe gezonden
h e b b e n ? De verfranste burgerij, die
toen nog het grootste aantal leerlingen
leverde, zeker niet. H e t zou nog lang
d u r e n eer tengevolge van de wetgeving
de volledige vervlaamsing van het middelbaai onderwijs zou doorgevoerd zijn.
Gevaeit kende — van in Nederland —
de mogelijkheden van het Nedei lands
als onclerwijstaal en de kracht die van
een eigen beschaafde kultuurtaal uitgaat voor de geestelijke ontwikkeling en
de kulturele standing. Hij kende daarenboven het hoge peil van het ondeiwijs
in Nedeiland en hij besefte tenslotte de
onmogelijkheid van een vlaamse hogeschoolpolitiek en een vlaamse ekonomische politiek, indien het middelbaar onderwijs en rlaarmee de komende kaders
zouden verfranst zijn, naar taal en waarschijnlijk ook naar geest..
Zijn belangstelling voor het onderwijs
en de kultuui waren dus zowel door een
idealistische liefde vooi het eigen volk
als door een realistische kijk op de mogelijke evolutie ingegeven.
In Antwerpen was de noodzaak tot
dit vlaams onderwijs ook door anderen
reeds ingezien. Mejuffei
M Belpaire
opende in 1908 in de Sanderusstraat een
school voor kinderen van vlaamsgezinden met het Nederlands als voertaal,
waar een hoogstaand onderwijs zowel
voor lager als middelbaar zou gegeven
wolden Het aantal leerlingen was ech
ter allesbehalve een sukses . de vlaamse
vrees om-andeis te zijn haalde lu t nogal
vaak op de goede wil Om die vrees te
overwinnen en piopaganda te maken
voor de nieuwe school, werd een oudeiveicniging opgelicht Van C a u u c l a e i t
was vooizittei, Lieven Gevacit ondervoorzitter In 1910 weid de '^nt End
gardisschool gesticht De ooi log kwam
als spclbieker. Na de ooi log hervatte
de oiidei_sbond de aktiviteit ten bale van
het vlaams ondeiwijs en v\eid (nuier impuls \ a n Gevaert de inaatschajDpi) I ud
gaici ,1 gesticht, die in 192<S weid om
gevoimd tot de v.z w katoliek Vlaams

Onderwijs welke o p heden nog de verscheidene St. Ludgardisscholen in de
antwerpse agglomeiatie beheert : lagere en middelbare afdelingen in Antwerpen en Merksem, openluchtscholen in
Schoten en Biasschaat. Ook naar het
hoger onderwijs ging zijn belangstelling:
als beheerder der «Vlaamse Leergangen»
in Leuven en voordien reeds, door de
oprichting der Katolieke Vlaamse H o
geschool voor X'iouwen te Antwerpen
die ontstond in septembei 1919. Wat
het ondetwijs vcwr jongens betreft blijft
zijn naam verbonden aan hel St Lie
venskollege, dat in 19;')2 officieel werd
geopend en dat zonder Gevaeits initia
tief en financiële steun niet denkbaar
zou geweest zijn Gevaeit — die een bui
tengewone bel IIIS;NU lling voor onder
wijsptoblemen aan de dag legde en pe
dagogen als Foerster las en bestudeerde
— had nog andeie plannen en droomde
van een gioot vlaams kollege in het hait
van Brussel Door zijn dood in 1935
kon dit plan niet meer uitgcueikt worden.
Lieven Gevaeit, industrieel en /akenman, een der belaiigi ijkste c( cajjtains )t
industiv " die dit land gekend heeft.
IS tevens een der bel.umiijkste vlaamse
(iguien van deze eeuw geweest Zijn
vlaanis^c/nullicicl samen met de dooi
geest en aibeid vctvvoiven po/itie in de
maatsch.ipjjij hebben de bazis gelegd
vooi heel wat latei e re/ultatcii zowel op
hel kultuiek als op hel son i.d ekonomische vlak De blijvende gttuigen van
d u Icvensweik zijn naast /ijn bediijt de
bloeiende vlaamse scholen dit hij NIUIH
tt en de sterke i)ig<im/alic die het
Vlaams 1 koiKinusch \ c i h o i u l i^ üewor
den
/ i | iictiiigen Icvciis vooi lul (tit dar
de stiijd \(mr de vol! soiitvoogding en
volksbewustwonling
veleilei
lacetlen
veilooiil en d.u oj) menig iciieiii «.^e
welkt iiiuel wolden Gevaeit wisl dit

maar hij kende ook de rangoide der
waarden en wist dat de ekonomie evenals de politiek slechts hulpmiddelen zijn
voor de menselijke ontvoogding, voor
de geestelijke verheffing. Hij wist dat
in de rangorde der waaiden de kuliuur
primeert, als geestelijk gelaat van een
volk. Hij was er zich van bewust dat
elk toespitsen op één terrein zij het het
politieke of het sociale of het ekonomische, naar totahtaiisme leidt en dat een
ware beweging tot volksbevrijding alle
krachten en alle aktiviteiten op h u n
specifiek terrein dient te erkennen e n
te waaideien VVij willen wijzen op d e
uitstralingskracht van een giote figuur,
ep de menselijke en morele waarde die
zij betekent en die vaak opweegt tegen
veel gekombineerde kracht elders. In de
rij der figinen die tussen de twee weleldooilogen de vlaamse beweging naast
een moiele waaide ook een effekiiel gezag gegeven hebben, elk op hun terrein,
staat Lieven Gevaert zeker niet bij d e
laatsten Want wat er van zijn leven en
zijn weik is gebleven is groot genoeg
om hem bij de giote Vlamingen te lekenen
In de Lieven-Gevaeit kantate van Jef
van Hoof. op tekst van -Vugusi van Cauuelaeit, st.iat één zin die frappant zijn
betekenis omschii|ft
• << hij bouwde
vveik van waarde en duui
».
Want wat er van zijn leven en werk
is gebleven is groot genoeg om hem bij
deze gioten uit ons volk te rekenen ;
naast de kunstenaar de dichter de denker en de politicus staat de industiieel
en zakenman die /ijn weik en g.ivcn iil
dienst \dn zijn volk stelde.
D.
Voor de feitelijke sreoevem in <ht arttkel hebben «•// nebiiiik gemankt van
hel (W'deiikboek Lux'cii Gevaeit. <liH tn
1955 bi] hel Davidsjonds
vencheeii.
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Hopelijk, nee zeker, heel zeker reikt uw koketterie verder dan een nieuwe
hoed voor de kommunie, lippewitift op zondag en koffie zonder suiker. De
schoonheids pagina van uw dainesjoernaal laat u vast niet onverschillig, en
misschien telt uw boekenrek wel een handleiding in de trant van « Mooi zijn en
blijven » Gezond en wel allemaal; de enkele verdorde punteiten of izegrims
die tl hierom scheef bekijken zijn waarschijnlijk de wereld uit of houden zich
wijselijk koest. Maar hebt u wel eens uitgeknobheld hoeveel tijd het vege lijf
van tl zou vergen moest u alle richtlijnen en wenken daaromtrent netjes tn
praktijk brengen ?
Van de ochtendgimnastiek over het
tniddagslaapje tot de avondmassage,
met alles wat daartussen hgt aan baden
en betten, aan schaven en schuren, aan
kneden en knijpen ' Beroeps- of huiselijke bezigheden ? Die zouden in het
schoonheidsschema niet meer passen,
tenzij dan misschien in kombmatie met
fikse turnoefeningen, zoals ritmisch
dossiers klasseren op kantoor, of thuis
de stofzuiger hanteren in buig-en-strek
tempo.
Ontspannmg ?
Toegestaan,
maar
steeds dienstig aan de schoonheid : het
vieruurtje nuttigen met de (ruwe) ellebogen in een oliebad, TV. kijken door
de spleten van een aardbeimasker en
zonnebaden met krulijzers onder de
Strohoed
U glimlacht . en toch zijn er nog van
die vrouwelijke luxewezens die leven
om zich te verfraaien, hun uiterlijk als
een investering beschouwen. Mannequins dacht u ? Mis, die werken te
hard, als het er goeie zijn tenminste.
.Wel een ras van society-dames wier
budget en gemis aan belangstelling
voor andere bezighedeti
dergelijk
exkluzief tijdverdrijf
toelaten. Zo
iemand is b.v. de Italiaanse prinses
Luciana Pignatelli, 33, die haar leven
wijdt aan het verdienen van een plaatsje op de lijst der Bestgeklede Vrouwen
ter Wereld. Een verheven doel voorwaar, waarbij de konkurrentiestrijd
hard is, omdat het prilste haartje op
een been, de flauwste rimpeling in een
rok of de minder weldoordachte keuze
van een paar nylons... een kandidate
ten val kunnen brengen, dus uitsluitende aandacht vergen Een voorbeeld van
de dagindeling der prinses, welsprekender kan moeilijk :
Van 9 30 tot 1 opstaan, ontbijt, makeup en haar. Van 1 tot 2 30 lichte lunch,
turnen en massage in het instituut. Van
2 30 tot 4 naar de kapper Van 6 tot 8
epileren, transpireren, baden, relaxeren, make-up en kapsel bijwerken.
Daarna het society-avondleven, echter
nooit te laat want weer thuis om half
twaalf voor nazicht en onderhoud van
de kledij (door de meid wel te verstaan), avondturnen, wassen, invetten
en slapen.
Een dagschema dat natuurlijk heel
vaak onderbroken wordt .. voor de
gebruikelijke modeshows, het kiezen
en passen en kopen van de uitgebreide
gamma attributen ter verfraaiing van
het lichaam. Welbeschouwd rest de
prinses dus weinig tijd om van het
rezultaat te genieten of te laten genieten Dat rezultaat in haar geval : een
puntgaaf uiterlijk met alle cliché's die
bij haar status horen, blond en rijzig,
slank en gepolijst van de keurige haartop tot de smetteloos gepedikuurde
voetteen.
Oppervlakkig en ijdel ? Niet zo volgens de prinses, die het zakelijk
beschouwt want «In Itahé kunnen de
Vrouwen nog een luxe zijn Elders zou
men een vrouw als ikzelf nutteloos

achten Maar volgens mij zijn je figuur
en uiteilijk een investering »
Ongeinspireerd en mechanisch ? Nee,
want de prinses heeft oog voor alles
wat nieuw is, en stort zich met haar
avontuurlijke zin in tal van schoonheidsexperimenten. Ook geeft ze soms
blijk van haast geniale invallen want :
« Op een dag toen ik me erg verveelde
heb ik alle beenhaartjes met een epileertangetje een voor een uitgetrokken.
Sindsdien doe ik het altijd zo, omdat
het de beste metode is »
Egocentrisch en onsociaal ? Nogmaals
nee, want binnenkort kan iedereen wie
het zint van haar ervaring profiteren
door het lezen van een boekje dat haar
naam draagt Een voorbeeld ; «De
eerste schoonheidsregel luidt : haast en
spoed IS zelden goed. Het maakt je
vroegtijdig oud en is dodehjk voor het
Uiterlijk Relaxeren is het ware geheim
van jeugd en schoonheid Doe alles met
zo weinig mogelijk inspanning of het
nu een boek lezen is, of een deur openen »
Ach, boeken lezen of deuren openen
hoeft echt niet zo inspannend te zijn.
Moeiteloos een vloer boenen of na kantoor achter je bus aanhollen is lastiger
natuurlijk, maar daartoe heeft de prinses geen tips voorzien Een duidelijk

Het hoeft niet altijd een fraai kind in bikini of modieuze nieuwigheid te zijn.
Anastasia Prokopjevna is 94 jaar, woont in het Siberisch dorp Ayanka en oefent
nog dagelijks haar beroep uit, de jacht. Wie doet het haar na ?
mankement in haar betoog, geef nu
zelf toe!
Verdere gebreken ? Een psichiater
zou misschien van obsessies gewagen
die op zekere neuroses wijzen, een
moralist zou Wat doet het er verder
toe Laat de prinses en haar soortgenoten maar hun prachtige, volmaakte
uiterlijke zelf zijn. Als wat daarachter
en daaronder zit voor henzelf toch niet
de moeite waard schijnt om ontdekt en
misschien bijgeschaafd te worden Voor

VAKANTIEPLANNING...
We zijn geen maand meer
verwijde) d van hei giool veilof De vakantieplannen ?.ijn tn de maak — er zijn
e> du <il nuiiindi n "i leden oj n\)g
vioigi)
liiui « (hooinniaand
» iiitgesUl)peld luhixii — x)ooilopig zit men
in de eksamenkooUs
maai die leoidt
xioJicht met
zonnige
veigezuhlen,
111(1111 ple men xiaa) men hel zelfde —
a j>e II j)ie^ — (eileiopt
ah ten onzen!
eloeh 11(1111 elfi een oe e i tuigde
niet uinkelaai
belangiLelhna,
opbtengt. En zo meer
Vakantie met kmdeien
biengt piy>blemen mil
zirh Tiet is een sooH
veihii
iii^ III he III
lOüial tils
men gaal kampeien
Hel k\}mt ei op
aan,
alles nat nodig is voor een gezin op liektocht mee Ie nemen en de
oi'eibodige dingen thuis te laten Pas
na enkele vakantietnps
kiijgt
men
in de galen wat men thuis kan laten
en wat niet. Dat hangt ook af hoe de
familie zelf evohieeil, K>f er « planirekkeis > ondei de jongste
aanirinslen zitten ofxcel of ei zulke
naturen
bij hel opgloeien
te voo)schijn
komen.

Cchuudc
mannen en familtee aders
hebben ucl eens de onhebbelijke
geiteioiile, te heweien, dat ze van de^e
familie iiileinlies hel slaehloffer
zijn.
Ze moeten — ahoeer —
chauffeur,
pakjLsdiagei,
tentbouwheer
en bcvooiuidci
spelen rn e kunnen
—
naai liet sehi/nl — met eens het Void
mil ie-e II, iKieii h I x ei lof al dooigebiaehl
uoiden
Dat is
natuuilijli
07 Cl dl even, neiiil ze genieten
eventeel van die veiblijven
m die eenscn vooigoed gevonden
pleisterplaatsen,
XI aai mama zo gek op is en de
linde ie n ook Want manlief heeft ci
Ie II) V ;/ oji^ s(linii('e' die zoxiel in
de plaatselijke politiek, het
hengelen,
een of ander gelijkaaidig
beioep Kif
doodgexüoon
in het infi I inlijf
tot
keniiisinakiii^
ie>ii<lluiii!^r ii
Missel I II eit hel dil jiini t ooi h"
woiideiaais van'hel leven tn « de Mi
dl > andeis uitvallen. Fianhijk's
toeiisme duigt
een zeer zxiare klap te
kiijgen dooi de bij oiue
zuidciburen
ontstane e haos \i(iii(uid
houdt
er
van,
f>i\jts can de buitenwereld
afge'
sneden te woiden, ook al is men nog

mij hoeft de prinses echt geen kleuters
op te voeden (ze heeft er twee, maar
die passen blijkbaar slecht in het
schema), of potjes te koken of brieven
uit te typen Tenslotte kunnen ook die
dingen even zielloos en ongemspireerd
gebeuren .. voor wie de natuurlijke
aanleg en belangstelling mist. Maar dat
is een ander paar mouwen, waaraan op
deze bladzij later wel eens getornd
wordt
ANNIE.

zulk een bexcoiideraar xmn het
leien
m de uiije, wanne, gioene,
blauwe,
zonoveigoten
natuur. Hel zou kunnen dat de mzieinakende
Fransen
sommige huisvadets
het
argument
aan de hand doen torn nu eens met
nog eens naai dat « heeilijle
plekje » ie gaan. Het zou kunnen
dat
zelfs moedei de vrouw het
roeiend
eens 15 torn met man en kroost naar
het oosten, liet westen of naar het
noot den te tiekken, ten luare ze plots
ook de charmes van Italië en Spanje
zou aanvoelen
En wat is nu in deze
tijd nog vet ? Ce que femme
vent..
Het zou ook kunnen,
wanneer
de
ft
a n s e krizis tegen het begin
van de giote vakantie
over is, dat
dan de vreemde toenst wetkrhjk
ah
« God m Fiankujk
» zal
ontvangen
luoiden, omdat htj ei niet m dichte
dtommen
zal londzieerven,
vermits
de scliiik- of komfoitiefleks
bij de
meeile II de (i hou iiii iieiloies 't ~nl
halen op de « diang naar avontuur »
Stel U voor, dat men volgend
seizoen
tn Fianknjk
met een heel gezin, zelfs
met kat en hond inkluis, op alle tuegen van la iA)uUc Fiance dooi ah
knipmessen
buigende
hoielieis,
restant atiehoudeis
en zelfs
vriendelijke
kelneis zou uitgenodigd
woiden
bij
lien uxü intrek ie nemen, telkens te
gen veimindeide
pnjs, omdat
men
wen in liet londe de eerste
toeiislisclie vcischijning
zou zijn sinds een
maand. Ach wat, nu ben ik xvarempel
aan het dagdromen ..

KULTURELE REVOLUTIE?
Het siiteem
van protest,
op de zogenaamde
«vrije verg
jringen»,
die
doorgaans gepaard gaan met de bezetting
van gebouv\>en
(universiteitsgebouwen,
kulturele
centra e.d.) maakt de jongste maanden school in Europa.
De
regen te Parijs heeft het natuurlijk
te Brussel doen druppelen;
men kan er
in onze hoofdstad
nu eenmaal niet onder uit, te doen zoals de grote
latijnse
broeders
doen. Meteen weze vastgesteld,
dat wat einde tnei in liet
brtisselse
Paleis voor Schone
Kunsten
gebeurde, niet eens origineel is.
Een tweede vaststelling
is dat Brussel ook in het kader van een al dan niet
ernstig te nemen « kulturele
revolutie » er niet in slaagt, het onderscheid
te
maken tussen wel degelijk twee onderscheiden
kuituren. Dat deze twee kuituren in de beeldende
kunsten
van franstalige
zijde de hardste
schreeuwers
opleveren,
terwijl de wezenlijke
kunstproduktie
(om een lelijk woord
te
gebruiken)
precies
bij de nederlandstalige,
heel wat minder
hardschreeuwerige partner is te zoeken, is de zoveelste belgische
paradoks.
Is daarom het verschijnsel
als zodanig af te wijzen ?

STAD DER
« 0HBE6RENSDE MOGELIJKHEDEN »
Wie in deze dagen het Paleis voor
Schone Kunsten bezocht zal wel het
hoofd geschud hebben, ook al is hjj een
e n ander gewoon. In het zelfde gebouw
ging een gedeelte van het publiek aan
h e t jouwen toen de uitslag van de
Koningin Elisabeth-wedstrijd ook in
het Nederlands werd bekend gemaakt.
E e r zaal verder woonde een m e t te
onderschatten
aantal
franstaligen
enkele lezingen bij, gehouden in het
kader der Nederlandse Dagen 68. In
een derde zaal bezetten een 200-tal
artiesten m e t of zonder baard en lange
h a r e n de ruimte, die ze vol hingen m e t
slogans en waar ze een doorgaans verw a r d e diskussie hiel4en over de toekomst van de kunst en de kunstpolitiek van de staat, die uiteraard werd
veroordeeld als klasse- (centen-) kuit u u r en als diktatuur van de ambtenarij. Hier werd gestreefd n a a r tweetaligheid ..
Vhsschien was dit rumoerig kunstvoikje welkomer bij de Nederlandse
Dagen dan bij het hyper-bourgeoispubliek van de muzikale wedstrijd, die
d a n toch weer (en alweer) sovjetrussiEche onderdanen als laureaten bekroonde Men kan stellen • de muziek is
•internationaal, heeft m e t s te maken
m e t regime, is aanleg, die ook op de
schaal van volkeren bemerkbaar is en
dergelijke meer. Dat het sovjetsisteem
echter een weldoordachte muziekvorming tot en met het oog op het beha-

Tweetalig protest tegen de klassekultuur
de kultuurpolitiek.
Gaat het bij

len
van
internationale
suksessen
nastreeft, waar zulks in de « bourgeoisstaten » nog niet (of nooit) het geval is,
verleent aan deze konfrontatie wel een
pikant aspekt. Maar kom : m e n kiest
zijn eigen gasten en zijn eigen laureaten en russische en amerikaanse laureaten zijn voor de brusselse highlife
nu eenmaal aantrekkelijker als internationale fenomenen dan eigen artiesten, die via jonge monden een decenniën oud ressentiment tegen een eenzijdige, dorre en vooral te sterk financieel belaste kultuurpolitiek aanklagen
en verwerpen.

GEWEniGD PROTEST
Afgezien van de emotionele bijklanken, die er nu eenmaal bijhoren, is het
verschijnsel « vrije vergadering » (dat
naar de vorm een soort afkooksel is
van de sovjets of raden van 1917) in
deze tijd van protest tegen oude vorm e n en voorbijgestreefd paternalisme
op meer dan een p u n t welkom. Het
belgisch establishment is in zowat alle
domeinen konservatief en autokratisch,
onder andere omdat het persé de volk.se realiteit in dit land wil miskennen
en dus wel konservatief MOET zijn,
niet alleen ten opzichte van de kulturele en sociaal-ekonomische verzuchtingen van Walen en Vlamingen doch
ook tegenover alle domeinen van het
openbaar leven, waarin deze twee
volksdelen zich nolens volens doen gelden op hun eigen manier of dat steeds
meer en meer op die eigen manier wil-

len doen. Een kultuurbeleid dat bvb.
de voorloper en vader van het vlaams
expressionisme
negeert,
kan
niet
anders dan reaktionair zijn, niet alleen
ten opzichte van een Servaes doch ook
ten opzichte VAXI vele andere scheppende kunstenaars
De kern van het protest komt hierop
neer, dat de kunstenaars de voogdij
van de ambtenarenwereld van zich willen afschudden De artiesten en het
publiek moeten de kuituur bepalen,
niet de administratie. We hebben in
deze rubriek niet zo lang geleden eens
een lans gebroken voor een betere, een
vlottere on vooral efficiënter s t r u k t u u r
van onze kultuurpolitiek, door o a het
betrekken van de kunstenaars bij het
vormen van aankoopkomitees, jurys,
zelfs in de administratie. Men m a a k t
zich begoochelingen indien men denkt,
dat een kultuurpolitiek zonder ambtenaren kan gevoerd worden Maar het
is inderdaad fout, het geheel uitsluitend aan « kultuurdiktatoren » over te
laten.
Dat is nochtans zo ;n de literaire
e r plastische kunsten-wereld, zonder
de televiziewereld te vergeten, waar
men eveneens een kaste van altijd
dezelfde kritici en essayisten heeft
opgebouwd die niemand anders aan
het woord laat In dit alles is de kleurpartij-horigheid bepalend geweest, wat
ons ook op het vlak van de informatie
brengt en tegen welke verstikkende
machtspolitiek de Volksunie steeds te
velde is getrokken.
In enkele vlaamse steden hebben de
kunstenaars zich solidair m e t de beweging van Brussel verklaard Het ware
wenselijk dat dit zich nog meer zou
prononceren ten einde te vermijden
dat te Brussel andermaal het tipisch
etnische element in het amalgaam van
Brussel-Frans ten onder gaat. Het is al
verkeerd dat men zich via een zogenaamde tweetaligheid voegt naar een
establishment, dat men als zodanig
niet mag aanvaarden Indien de « vrije
vergadering» van het Paleis voor
Schone Kunsten het wat de grond der
zaak betreft juist voor heeft, dan
zich aan hetzelfde euvel als het ambtezich aan het zelfde euvel als het ambten a r e n n j k , waartegen het te velde

in het brussels Paleis voor Schone Kunsten, maar slechts
de * kultuurrevolutionairen»
om de klassiek-belgische

eentalig Frans tegen
«vergetelheid»?

t r e k t : de niet-erkenning van de volkse
diversiteit, die in de beeldende kunsten
in België nu eenmaal zo is gegroeid,
dat het franstalig-waalse aandeel in
omgekeerd evenrechtige
verhouding
staat tot de grote mond die het opzet.
Om elk misverstand te vermijden
moesten deze beperkende opmerkingen
gemaakt worden, de beweging op zich
zelf is als verantwoord aan t e voelen.
Misschien zal ze toch een pozitief
rezultaat hebben op aigemeen vlak, i a
afwachting dat door het afdwingen
van de totale kulturele zelf-jtandigheid
vele euvels (niet a l l e ' ) eigen aan h e t
unitaire kultuurbeleid, als vanzelf zullen verdwijnen.
RC.

Het piibhek klaagt ei — met ten
onrechte — over dat kunst veel te
duur ts. Het gaat hieibij nog niet
eens om de astronomische bedragen
die op veilingen voor nfodeine vedetten betaald worden. Gehjk welke
« normale » tentoonstelling vergt
voor geivone beutzen bedragen, die
deze bewzen niet kunnen diagen. In
doorsnee hK>st een goed schilden] tussen de 8 en 12.000 fr. Ook tekeningen
en grafisch weik zijn relatief duur.
Dat schijnt men in de kunstweield
wel te hebben ingezien. Meer en
meer organizeeit men groepstentc^onstellingen, waai op de werken afgeprijsd wolden. Dat gebeurt dooi gaans
rond de jaantnssehng, geschenkentijd
bij uitstek en nu ook al voor het
groot verlof. Zo organizeert momenteel het steeds gunstiger bekend kultui eel centrum « Caiyatide > te Btussel(Vrijheidsplein, 100 m. van de Kongrefkolom) een salon onder het motto « Voor ieders beurs ». De prijzen
variëren tussen de minimumpt ijs van
600 naar de maximumprijs x:an 6000

VOOR lEOERS
BEURS
fr. Het gaat om tekeningen, giavures, gouaches, collages, akwaï ellen
olievei f schilden jen en houten of metalen skulptuien.
Tot einde dezer maand kan men
daar een keus doen tussen 100 werken van 28 kunstenaais. Dat het pu
bliek dit initiatief op pi ijs stelt bltjkl
uit het stijgend bezoek en uit de verkoopscijfers.
Enkele expozanten stellen we hier
graag voor. Eregast is de vorig jaar
overleden Tom Pajot met figuratieve
tekeningen. Maurice Haccuna is vertegenwoordigd met abstrakt werk en
skulpturen, Fians Mtnnaert stelt gouaches in zijn tiptiche kleurenwereld
ten toon.
^
Helene Riedel n vei legenwoordigd
met haar katedraalachtige kompozities, Geo Sempels stond enkele specimen af van zijn *> kleuirijk spuitwerk. Renaat Say brengt zijn fraaie
schelpen- en zwammenstillevens, Luden Van den Driesch ts present met
twee werken uit zijn serie * De Steden » (olie). Twee gouaches van Jan
Cobbaert situeren hem bij de postCobragroep, het zwaar expressionistische werk van Noël Matthys is er
eveneens (deze artiest stelt trouwens
ten toon te Aalst op dit ogenblik).
Ragfijne, kosmisch opgevatte kompozities van Werner Sarlet zijn eveneens enkele Ifoogtepunten uit dit ensemble.
Het zou ons te ver voeren alle ex
pozanten te vermelden, dat is ook dr
bedoeling niet. We willen slechts onderlijnen dat men voor een betrekkelijk laag bedrag via deze gioepstentoonstelling een aulentiek kunstwerk
kan verwerven, lievei dan dit geld te
besteden aan minderwaardig seiiewerk of aan reprodukties, hoe fraai
deze ook kunnen zijn.
R.C.
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lilfiaiuu)
kan m de politieke en nationale strt]d een belangnjke
lol spelen
niemand
zn' hijvooibe^ld
de diepgaande invloed van een uerk als Consciences « Leeuw van Vlaandeien » ontkennen
En bij hoevelen onder ons hebben veizen van Veischaeve, De Clercq
oj H les Moens, of lektuur van oa < Celbneven
> of «. Fer Vlaandeien
vergaat » met de
eeisle ilam van het flamingant isme ontstoken^
Et is De Costeis Uilenspiegel,
een l\>ek
dat figmen tchiep die tot nationale simbolen gewoiden
zijn
liteiatmn
heeft als opioep tot en bezieling van onze nationale stiijd een belans,u]ke >ol
gespeeld, vooral dan m de tijd toen de huidige iriassa media nog niel bestondin
of t\)g
met zulke veispieidmg
kenden

VLAAMSE

B E W E G I N G EN

De i^rote histousrhe ueiken
die ueikehjke
inx/loed uitoefenden
en ueeiklank
vonden, zooL Consciences < Leeuw van l laandei en > en De Costeis « Uilenspiegel », ueiden
nadien
tn^-ake spreiding en invloed niet meer oveilioffen
Maai met de gioei der vtaomse beuie
ging kuam een andei scXiit liteiatuui aan bod dat, wauiin deze benegbig zelf gescliildeid
ucid, waarin mensen en gebeurtenissen
ml die beweging weeigegeven
weiden en — nat
tenslotte de bedoeling xias — unaiin de gedachten der beueging vooigesteld
en veidedit!.d
u ei den
Deze tendenslileialinir,
dit engagement avant la leltie, lueid dooi de kutiek iaak
nogal
gei'ngschattend
behandeld en enigszins tn de hoek geduwd en hieibij werden dikiiijls be
Ziust tema en aitistieke waaide van elkaai afhankelijk
gemaakt
Dat het niet
gemakkelijk
lias, 'n aitistiek verantwooide
loman te schujven
lond een nationaal gegeven, tueid be
tiecen dooi de talrijke mislukte of minder gelukte pogingen
Dat het ondenueip
zich etii
tei leent \>l episch gestalte geven, ueid eveneens beiiezen
In een kort overzicht
zullen
V Ij enkele weiken van diveise aaid en uaaide vernielden
liet kan zijn dal wij er belang
rijke looibijgaan
en mmdei belaiioiijke
naai voien halen
wij maken geen
aanspiaak
of) volledigheid,
zelfs niet lan de belangrijkste
werken
Ons enig doel ts Ie uij^en op de
ditersileit en de vaak niet voldoende gekende kitantitatief
en kuahtatief
met Ie veiuaar
loun
liteialuin
ovei onze nationale
brueging
l o l o p heden is het aku\isnie — en de
d a a i m e e in tijd en idee vei bonden Fiont
beweging - de belangrijkste
historische
gebemtcni'. geweest in de vlaamse bewe
giiig omdat ZIJ a h w de diaaischijt wa";
w n i d u e r s e siroimngcn en
bewegingen
mci \ei leden en totkoiiist veibinding k i e
Hel was de eeisle zeltstandige vlaamse
politieke daad sinds een eeuw Van/elfspie
k t n d iiou A\t gebtiiien dan ook liteiaire
weeiklank kiijgen o p het epische \ l a k Het
belangrijkste werk u u en over die periode
IS we! Jef Simons « t e r Vlaandeien ver
g i i i » dal na (consciences en De Costers
boek in zekcie n n ons dei de nationaal epos
kan genoemd vvoiden Piofetisch klinken
ons de woorden tegen o p het einde van
het boek « ü e ikiivistcn hebben in Vlaan
dei en neei gelegd
het feinicni der zelf
slaiidigheidsgtdachte Die kii|gen de \ i ) i n
den nooit meer kapot >
Builen lomans verschenen er ovei die
pci locle en de daaropvolgende lepicssie
mcnioiits dagboeken brieven enz l ï e t li
tei iir belangujkste
en
meest bekende is
v e l « Celbneven > van Wies Moens Vei
noemen vvij in dit verband nog Borms
boek over zijn verblijf in de be'gische gt
\ mgenissen \ an dei He^de-- « D u e Jaien
m een belgische Bisulle ^ enz
In het l o m a n g e n i e
zijn
verscheidene
wei ken — hoe eigenaardig d u ook moge
klinken — in het Trans en in het Dims
veischcnen ovei die p e u o d e bij zoveire dat
zi) kwaniuatief h a i s t de eigen « p r o d u k
tit » oveilreffen ook aitistiek Ik denk hier
aan het boek van A B Rodenbeek « Rigi
na de Donkermeer », dat te Rijscl bij (L
Mercuie de H a n d i e verscheen en d u Ie
vlaamse strijd, het a k t u i s m e en de m o o r
logse vervolging o p een sterk lomanlisi he
en simbolmische wijze weergeeft Duitstalige lomans ovei de vlaamse beweging u\n
ei \eischeidene
er is o m het boek van
H e i b e i t Martens en ei is de in 10')5 ver
schenen loman «Flicgt der Blaufusz '» van
de Ri]nlander O u o Bi nes die de vlaamse
beweginj; tot kadei en o n d e i w e i p van zi)n
vcihaal koos Brues kende Vlaandeien zo
als trouwens menig diiits auiciii
\ in
Blunck tol T u g e l vanuit de eerste wen ld
oorlog Zowel Blunck als Tugel licicii n o u
wens menig verhaal zich afspelen in Vlaan
dei en
Over d u ooi logs \ laandcren schreef o m
H T U S \ \ l i n k e schreef Biuno Sdiwieizke
die in zi|ii « Sommei mond in H a n d e r n >
de vlaamse stn)d en de helde tussen twee
jonge mensen zeei zuiver en li iimonieus
dooi eeuw eeft
In ons eigen taalgebied weid h e i h n d e
li|k getracht een epische tegenhingci \ i i
Simons « Fer Vlaanderen verga ii »
e
schrijven, zodat frontbeweging en iktivis
me in onze lueraiiiur h u n waaidioe epische
gestalte zonden gekiegen hebben \\\\ den
ktii hierbi] aan een boek als \ Broek leris
« Roonidale s jongelieden » dat zeer goed
de situaties weergeeft en zeer zuiver en
kele figuren schetst (zo o m E P De («roo
te die ons aan Stracke h e n n n e i t )
maar
d a t met ten volle als loman zelf voldoet

omwille van het tekoit aan innerlijke een
heid en h a i m o n i e Het blijft m ieder ge
val een merkwaardig boek dat nu nog
voor menig jongere zeer leerzaam kan zijn
Koit voor de tweede wereldooilog ver
scheen een werk dat als onderiitel « volks
r o m a n » dioeg maar dat een rasecht ver
teller verraadde een schrijver die wist hoe
een l o m a n diende gekoncipieeid te wor
den H e t was « D o n d e r k o p p e n » van Fili
b e n van H a v e i b e k e schuilnaam \ o o i de
tijdens de repiessie periode om zijn moed
en liefdadigheid bekend g t w o i d e n dr Ed
gaid Muyle Deze l o m a n bthanclelde de ak
tuahteit der vlaam«e beweging
met een
steike sociale inslag
Omstieeks dezelfdt
tijd verscheen een vseik van een heel an
deie lAid, meer romantisch en litei tir doch
m u i d e r steik als r o m a n
« Miele keert te
rug T> van de Zeeuws Vlaming Emile Buvsse
In het begin van de oorlog zou Maicel
Matthijs, die met « De G o u d e n Vogel >
een w o i p deed naar het vlaatns nation ile
en sociale thema een uitgesproken politieke
roman schrijven over de ooilogsgebeurtc
nissen H e t werd geen literair sukses 7ijn
boek over de repressie echter « O n d e r de
toien » werd een der schrijnendste aan
klachten tegen de onmenselijkheid ooit in
onze liteialuur geschreven
W I J hebben destijds aangestipt dat de
oorlog d f in a n d e i e literatiuen toch tot
een ware stortvloed van goede minder
goede en slechte literaiie weiken inspiiecr
de in onze eigen l i l e n t u u r weinia; weer
klank \ o n d tenzij dan o p het individuele
vlak getiaiisponecid D m weid het gebeii
ren dan cfekoi of deus ex ni ithin i v m bui

ROMANLITERATUUR

tenaf in het persoonlijke leven i n g i i j p e n d
maar zelden kreeg m deze ooilogsvcihalen
de idee zelf gestalte m de mens Zowel aan
de ene als aan de andere zijde o n t b r e e k t
het aan a a n v a a r d b a r e uitbeeldingen o p dat
gebied Al te vaak het de a u t e u r een o b
jekliveiend engagement (dat een belang
iijke artistieke taktor kan zijn) los of lie
vei het engagement oveiwcldigde h e m zodanig dat zijn mensen niet meer levend
v\aren doch slechts s p i t e k b u i s voor zijn
eigen oveiiuigingen en gedachten
H e t veihaal o n t a a r d d e d a n literair in
een pamflet, zonder de eigenschappen van
d u oveiigens eerbiedv\ aardig genre te be
zitten
H e t kan toeval zijn ol kv\estie van een
direktei kontakt met de ooilogswerkehjk
heid maai leit is d a t de belangujkste ro
mans over de oorlog vanuit politiek ge
zichtsjjunt uit het k a m p der « koUaboiatie » komen Wij weten dat men d a a r l e
genover n a m e n zal noemen en titels citelen van auteurs en weiken als D e m e d t s
« De levenden en de doden > L a m p o s
« De ruiter o p de wolken » D u n b i e u x
4 De zure druiverv > enz Bij een vergelijking echter met weik als D Van Rietveldes « Bloedgroep O > of VV'aid H e i m a n s '
« J a n Van Gent » blijkl reeds het verschil
w lar WIJ o p doelen
Het IS ons ei hiei niet te doen om de
- onniiskenbaie — artistieke waarde van
de laatste weiken af te wegen tegen de
eerste wel echter om het essentiële verschil
in opvatting van de auteurs m h u n bedoe
Img te onderstrepen
Blijft het epos van onze strijd kort voor
en g e d u t e n d e de tweede wereldoorlog tot
op d u ogenblik nog ongeschreven toch zijn
de hiei bovengenoemde wei ken zeker zowel
naar vorm als naai opvatting een bijdiage
tot het ailistiek v\eeigeven van een niet
uit onze stiijdgeschiedeni'; weg te denken
cpfzode
Een boek d u deze tiagische epizode o p
ecu bijii 1 f ilensjjicgcli lanse wijze sami n
vTt en doet beleven in de gestalte van zijn

held Bert Van D a m m e is de in het Duit»
geschreven lomaii « Die N a c h k o m m e n des
Ulenspicgel > van de vlaamse a u t e u i I lor e n t de C u ) p e r e r o m a n d i e verscheen in
1961 bij l a n g e n Muller iri M u n c h e n Achter het pseudoniem verbergt zich een iii
1911 geboren antwerpse k u n s t e n a a r
die
vooial a h musicus bekend maar ook o p
het liteiaire t e n e m aktief was
in 19'59
verscheen een d i c h t b u n d e l van hem W a n neer WIJ er n o g AAU toe voegen, dat zijn
m e l d i n g voor het Oostfront tijdens de oorlog met speciale titels in d e pers vermeld
weid en d a t hij ooilogsverslaggever w e i d ,
d a n weten de meesten die tijdens de oorlog tot de j a i e n van verstand g e k o m e n
waren wie wij hieimee bedoelen
Er IS een specifiek vlaamse h u m o r in d i t
boek, die de tragiek d e r gebeurtenissen relativeert en die \ r i j \ a n alle bitterheid ook
d e vaak met zoveel dodelijke en d o d e n d e
einst gehouden nioializeiende haaiklieverij
ver achter zich laat en v a n o p kritische ifsiand bekijkt
W i e gewoon is in h e t Duits alleen m a a r
de gefoiceerde zelfkritiek van een Boll een
Grass of een W alser en h u n wrange van
hiimoi o n t d a n e b m e i h e i d te o n t m o e t e n ,
die zal v e i w o n d c r d staan zo iets in h e t
Duits te lezen w a n n e e r hij niet weet d a i
d e a u t e u r een Vlaming is Door heel h e t
boek waait deze vlaamse adem \ laains
is het echtei ook n a a r de i n h o u d en h o e zeei het oppervlakkig o p een schelmenr o m a n mag lijken
de geest die door d i l
boek vaart is er een van o n v e i m i n d e i d a
h o o p en van een bijna ovei moedige trots
om dit o n o v e r w i n b a r e van onze rebellisthe
geest Men hoeft met de politieke strekking
die er aan bod komt en met de politieke
vizie van de mensen die erin v ooi k o m e n
niet akkooid te gaan om de o p i e c h t h e i d
en de waaiachtigheid ervan te e i k e n n e n .
Velen die ook in de koUaboratie tijdens
d e OOI log bepaalde s t a n d p u n t e n niet konden b e g u j p e n zullen er een psichologisehe
v e i k l a i i n g voor vinden De jeugd van he-d e n zal er het klimaat en de geest in weervinden van een geneiatie voor wie n lar
Verschaeves wooid « o p het offer een giotcr dl oom staat dan o p de m a c h t »
Vooral in het hoofdstuk over het krijgsgevangenkanip belicht de a u t e u r langs d e
V l a m i n g Steven om duidelijk de geest van
die generatie
In dt kiijgsgevangenkamjjen vioc" men
de gesl igenen
« h e b je aan de zege gelooid ' » Antwoordde men
beve^tiscnd,
d i n kiceg men sHag Antv\ooidde men ontk i n n e n d cHii kieeg men er eveneens want
« d m had je je wajiens maTi weg moeten
weij^en * I oen men dit vioeg a i n m i n nen van de l a n g e m a i i k a n t w o o i d d c n zij •
« I n d e r d a a d en we geloven er nog in \ i n
onze de vlaamse zege » Het is d u onverwoestbaar geloof in de levenskracht van ons
volk dat in d u boek aanwezig is tegelijk
met de zelfspot en de h u m o r die de meestsericuze duigen nog in liun relativiteit
plTTtst D i a i o m
is d u
bock waai ichtig
vlaams hoewel het in het Duits gcschieven
werd en is het een dei be'te ooilogsiomans
u u onze l i t e i a l u u r Uit onze literatuur,
spijts de n a l Wij k u n n e n slechts h o p e n
dat menig jongere dit bock lezen zou om
iets van die geest te begrijjien
Met «Die Nachkoiiimen des Ulenspiegel>
IS de rom i n l i t e r a t u u r over de vlaamse beweging n u l lan haai begin
het is er een
waaiachtig hoogtepunt in en tegelijkertijd
een bewijs dat het nationale tema in staat
IS ook l u e i a i r volwaardig weik te inspireren

n
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TV TV TV TV- TV TV TV 'TV DE BAROK
Clirisiina van Zweden is eindelijk in R o m e beland. H a a r
d r o o m is werkelijkheid geworden. De romeinse leosicn zijn
begonnen. Tweemaal reisi /e
n a a r Frankrijk, l i j d c n s haar
verblijf te Fomainebleau laat K,
in de Galerie des Cerfs van het
kasteel, haar schildknaap Monaldesciii koelbloedig terechtstellen. W'ia.ik voor bedrogen
liefde ? Hoogvciraad ? Wie zal
het zeggen ?
De uitzending geeft vervolgens een beeld van Christina's
verblijf te R o m e ; haar betrekkingen met de pauzen, haar
kunstverzamelingen in het Palazzo Riario, haar belangstelling
voor muziek en opera, haar liefdesavontuur met Kardinaal Azzolino; ook een beeld van de
laatste dagen toen ze, over alle
illuzies
en
ontgoochelingen
heen, haar leven en de wereld
waarin ze geleefd had, ovei'sthouwde.
Christina is gestorven in 1689.
Zij werd met pracht en praal
begraven in de Sint Pieterskerk.
H a a r lichaam werd bijgezet in
d e krypte waar de pauzen voor
imiirer rusten.
(Donderdag 6 juni om 21 u u r
40, Brussel Ned.).

TROEBADOURSAYOND
H e t is een programma waarin de televizie een beetje radio
en de radio een beetje televizie
wordt. Dat komt doordat er zowel bij de radio als bij de televizie jongens en meisjes zitten
die meestal, als de mikrofoons
niet luisteren en de kamera's
niet loeren, h u n hart ongekomplexecrd uitzingen. Vanzelfsprekend moesten die elkaar vinden,
niet enkel tussen pot en pint,
zoals dat gaat, maar vanavond
voor de mikrofoon-oren en kamera-ogen. Die troebadoerende
troep van tv- en radio-mensen
(tv plus omroep Brabant) vindt
namelijk dat het best kan en
mag. En zo hebben Bob Boon
(van O m r o e p Brabant) en Jef
Vandenbeig (van de tv-onlspanningsdienst) een heleboel gelijkgestemde zielen gemobilizeerd :
T h e Clouds, het T r i o Cassiman,
T h e Five Palls, de Elegasten, de
Bob Boon Singers, Elly Nienian
en Miei Ck)ols. Ze vinden het allenraal verrukkelijk, zo samen ie
zijn. O p het laatst zingen ze al-

TV-TV-

lemaal : we shall o\crcome.
Lode Hendrickx dirigeerde
mikrofoons en kamera's.

Vlaamse T. V.

(Zondag 9 juni om 20 u u r 40,
Brussel Ned.).

ZATERDAG 8 JUNI
18.55 : Zondmonnetje •— 19.00 : Luceot — 19.30 : Tienerkfonken — 19.55:
Mededelingen — 20.00 : TV-nieuws —
20.25 : « Peyton Ploce », ons nieuw
tv-feuilleton. Ie ofl. ; Dokter Michael
Rossi — 20.50 : Zeskamp — 22.00 :
Mannix : Het vierde slachtoffer
—
22.50 : TV-nieuws-

WALDHAUSSTRASSE 20
Dominee Dalstrün is de leider
van de zweedse kerkgemeenschap te Berlijn tijdens de tweede wereldoorlog. Hij zorgt voor
de evakuatie naar het neutrale
Zweden van mensen die door
het nazi-regime vervolgd worden. Dat kost hem het leven.
Zijn opvolger, de jonge dominee T a r n q u i s t , staat voor een
geweten.spi-obleem, want hij wil
zijn ambt waarnemen binnen J e
beperkingen van het regime.
Uiteindelijk besluit
liij de
vluchtelingenhulp
\an
zijn
voorganger xooii ic zciicii. Hij
slaagt erin een groep \er\<)lg(lc
mensen uit de handen \;ni de SS
te redden, maar wordt tenslotte
het slachtoffer van zijn liefdadige akiie.

ZONDAG 9 JUNI
K.OO : Midas — 14.30 : Ali en de komee!
: Dreigend gevoor — + 14.45 ;
Binnen en buiten — 17.35 : Dat was
Humphrey Bogart : Montagefilm voft
Marshall Flaum over Humphrey Bogart
—
18.40 : Klein, klein kleutertje
—
19.00 : Daktari : De hond ~ 19.55 :
Mededelingen — 20.00 : TV-nieuws —•
20.15 : Sportweekend — 20.40 ; Troubadoursovond — 21.55 : Met Peter Scott
naar de Zuidpool -— 22.45 : TV-nieuws.

MAANDAG 10 JUNI
14.00 tot 15.15 : Wielrennen : 20e etappe in de Ronde van Italië : Rome Rocca di Cambio — 18.55 : Zondmonnetje — 19.00 : Het geheim ^an KJtlary Harbour — 19.30 : Jeugd zonder
grenzen — 19.45 : Openbaar kunstbezit — 19.55 : De Weermon — 20.00 !
TV-nieuws — 20.25 : High Choparrol.
Een nieuwe TV-westernreeks. Ie atl. :
Ds roep \Qn het Westen •— 22.05 J
Gast programma. De Kothol ieke gedachte
en actie — 22.35 : TV-nieuws

DINSDAG 11 JUNI
14.30 tot 15.30 : Wielrennen : 21e etappe in de Ronde van Italië : Rocco di
Cambio - Blockhaus (Maielia) — 18.55 ;
Zondmonnetje — 19.00 : Het geheim
\/ar\ Killary Harbour — 19.30 : « Het
lied van Heer Halewijn » en « De vier
Heemskinderen i . * Twee poëtische films
—
19.55 : Mededelingen — 20.00 :
TV-nieuws —
20.25 : De gebroeders
Karamazov. TV-spel naar Fedor Dostojevski — 22.40 : Vergeet niet te lezen
•— 23.1 5 : TV-nieuws.

(\'rijd'ag 14 juni om 20 uur
25, Brussel Ned.).

KEY LARGO
Met deze boeiende gangsterfilm wordt de H u m p h r e y Bogart-retrospektieve ingezet. H e t
is het ver^haal van een man die
dank zij zijn sterke persoonlijkheid een brutale boevcnbcnde
de baas blijft. De kineast J o h n
H u s t o n weet de immorele sfeer
van de gangsterwereld uitstekend weer te geven en de psichologie van de personages is
raak getekend. Met H u m p h r e y
Bogart, Lionel Barrymore, Edward G. Robinson, Lauren Bacall en Claire T r e \ o r . De film
d a t e e n van 1948.
(Woensdag 12 juni om 21 u u r
10, Brussel Ned.).

DE WERELD VAN
CHARLIE DRAKE
Erg komisch is deze inzending
van de BBC voor het jongste
TV'-fesiival te Montreux.
H e t werd om die kw^aliteit bekroond met de speciale prijs van
de stad Montreux.
De wereld van C:harlie Drake
is er één van vizuele gags die
geen vertaling nodig liebl>en.
De weinige liedjes en wooriicn

WOENSDAG 12 JUNI
14.30 tot 15.15 : Wielrennen : 22e en
laatste etappe in de Ronde van Italië :
Chieti-Napels (Arenaccia) —
18.55 S
Zandmannetje — 19.00 : Israëlitischgodsdïenstige uitzending
—
19.30 :
Televisum — 19.55 : De Weerman -~20.00 : TV-nieuws — 20.25 : Kleinkunstacademie •—' 21.10 : Humphrey
Bogaert-retrospective : Key Largo (1948)
•— 22.50 : TV-nieuws.

DONDERDAG 13 JUNI
18.55 : Zandmannetje — 19.00 : Het
geheim van Killary Harbour — 19.30 ;
Zorro : De arend verlaat het nest —
19.55 : Mededelingen — 20.00 : TVnieuws — 20.25 ; Peyton Place : De
ontmoeting — 20.50 ; Ponoroma —•
22.00 : Première — 22.35 : TV-nieuws.

VRIJDAG 14 JUNI

TV-spel

naar de prachtige
romati
van
gebroeders Karamosov » (DinSdag

Doslojevski
11 juni)

hoeft U dus helemaal niet ie
verstaan om U kostelijk te aimizerei).
Charlie Drake is de held van
drie sketthcn. De eerste twee
spelen zich af in een nij>ludub.
]n de laatste dirigeert Sir Charlie Drake de ouverture van 1812
van 1'chaikovsky en dat heelt
verwikkelingen die minder met
ernstige nuiziek te maken hebben...
(Zaterdag 15 juni om 20 uur
50, Brussel iNed.).

«De

18.55 : Zandmannetje — 19.00 : Het
geheim van Killary Harbour •— 19.30 ;
Ziet u er wat in ? — 19.45 : Zoeklicht
— 19.55 : De Weerman — 20.00 : TVnieuws '— 20.25 ; Waldhausstrosse 20.
TV-spel von Maria Matray en Answald
Krüger — 22.10 : TV-nieuws — 22.15
tot rond 23.00 : Ballet met John Cronko.

'N LEEUW
IN
ELKE
STRAAT
Zij zullen hem niet t e m m e n , zingen de Vlamingen sinds generaties.
En zolang h i j tanden heeft, w a n h o p e n de tandartsen m e t . . .
In a f w a c h t i n g dat de Rode en de b l a u w e Leeuwen verstandskiezen
krijgen om te bijten daar waar er moet w o r d e n gebeten, b l i j f t öe
zwartgele Leeuw het doen.
De Vlaamse Leeuwevlag is géén p a r t i j - of v e r e n i g i n g s v l a g . Onder
dit simbool strijden sinds een anderhalve eeuw V l a m i n g e n van alle
gezindte voor de o n t v o o g d i n g en de opgang van de Zuidnederlandse
volksgemeenschap.

«
O p 11 j u l i a.s. k u n t u 'n stille maar veelzeggende w e n k geven aan
de regeerders van « dit land van ons » : hijs 'n Leeuwevlag. De
j e u g d die om Leuven rebelleerde zal dit biezonder attent v i n d e n .
En ze verdient het ook.
Sticht een KERN van de Nationale Bevlaggingsaktie in u w w o o n plaats. Vraagt folders ter verspreiding.

Afmetingen en prijzen
1.

bedrukte vlaggen
(klassieke én moderne
1,5 m X 1,5 m
2 m X 2 m

nylon
vlaggen
moderne l e e u w )
460 F
880 F
m
990 F
m
1.430 F
2.420 F
2.750 F
3.740 F
4.290 F

wollanyl

nylon
geborduurde wimpels '
(klassieke én moderne leeuw)
1 m X 2,5 m (met lussen)
900 F
1 m X 2,5 m ( m e t sloof)
850 F

wollanyl

geborduurde
(klassieke én
1 m X 1 m
1,45 m X 1,5
1,45 m X 2
2 m X 2 m
2,5 m X 3 m
3 m X 3 m
4 m X 2,4 m
4 m X 4 m
3.

katoen
v/ollanyl
leeuw)
310 F
430 F
530 F
750 F

495 F
925 F
1.015 F
1.595 F
2.640 F
2.970 F
3.960 F
4.620 F

990 F
935 F

w o l l e n franjes aan drie zijden ; 15 F per m.
nylon franjes aan drie zijden : 45 f per m.

Zondagavond

.: ontspannende

« Troebadoersavond.

(9 juni om 20. 40 u.).

mi
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in elkaar zit, snappen wij ook
niet zo best.
Dit snappen wij er wel van :
dat er met die jurisdiktie van
de bond handig kan gemaneuvreerd worden.

^l^^^^ooo
GELIJK VOOR DE WET
Men weet dat Anquetil wegens
dopingspraktij'.en twee jaar
koersverbod aan zijn
been
kreeg. Niks te veel voor ons
part, vermits onze « jongens »
he ook krijgen. De « due de
Normandie » kan daartegen nog
il beroep gaan, en dat koersverbod beperkt zich tot het
belgisch grondgebied. Indien de
straf gehandhaafd blijft, kan
Anquetil norrra.il de Ronde van
-Frankrijk niet rijden, zoals
-voorzien is, want die loopt voor
een stukje over belgisch grondgebied. Hier en daar gaan nu
stemmen op om te zeggen dat
de Ronde van Frankrijk een
franse koers is en dat het belgisch gerecht daar niks in te
'zien heeft, zelfs als de Ronde
hier bij ons langs komt. Logika
die we niet zo best snappen.^
Mear ja. in de sport...
Wij hopen dat men hier op
z'in standpunt zal blijven :
geen Anquetil op zijn velo op
belgische wegen !
Wij hopen dat omdat er ook
hier een precedent is : tijdens
de vijfdaagse van Duinkerken
irocht ook Willy Vanneste niet
over de grens ...

minstens « een O te veel ». Indien « Jeuf » ook naar Crossing
zou gaan, dan zouden de mannen van « Meulebeik » met hun
« dobbele Jef » een fameuze
« twee » krijgen. Op papier zov a t de sterkste van het land,
komt het ons voor.
Eer het echter zover is ...

afhing, want de waarde van een
promotie wordt berekend met
honderden duizenden).

KLUCHT

Nadat sportkomitee en beroepskomitee Aalst in het gelijk stelden, was het uitvoerend
komitee van oordeel dat Cercle
Brugge gelijk had. Het verwees
de zaak terug naar het beroepskomitee, dat opnieuw — in de
grond tegen de reglementen
ia — Aalst de overwinning en
de promotie schonk.

Heel die affaire Cercle Brugge - Aalst is een potsierlijke
klucht geworden (waar evenwel voor beide klubs veel van

Naar het schijnt zou dat nu
definitief zijn. Maar vraag ons
niet waarom, want hoe de jurisdiktie van de bond eigenlijk

DOBBEIE JEF ?
De kogel scaijnt nu door de
ki=rk • lef Masor.ust zal volgend
st izoen voor Crossing Mc>lenbeek spelen
Er is een nele tijd twijfel geweest, omdat de Tsjech teechik
ook ondernandelde met een
meksikaan p klub.
In verband met Crossing
w '"-dt ook gesproken over een
3'
re Jef. Jurion namelijk, die
bi Anderlecht zou wegwillen
en wegmag. Niet naar zijn geboortedorp, zoals hij zich eens
heeft
laten ontvallcxi. want
daarvoor zou hij wel wat duur
uitvallen Men spreekt over één
n.iljoen en dat is voor een klein
klubje als Ruisbroek natuurlijk

DITMAAL SERIEUS
In een weekblad iets schrijven over een rittenwedstrijd,
zoals de Ronde van Italië, is
altijd een hachelijke onderneming. De kopij moet dinsdagavond binnen en het blad verschijnt op zaterdag. Wat kan
er ondertussen niet allemaal
gebeuren ?
Maar nu moeten we toch wat
schrijven over de Giro, waarin
ons idool Merckx zo'n daverende prestaties levert. Want
anders gaan we weer moeten
horen dat we tegen « h e m »
zijn.
Merckx won zelf al een paar
ritten, won er al een stuk of
zeven acht met zijn ploeg, hij
staat aan de leiding met een
komfortabele voorsprong
en
hij kan, kort en goed, de Ronde
niet verliezen.
Wat meer is, andere jaren
lazen we altijd dat er weer
omkoperij en kombientjes in
hel spel waren en dat het er
niet serieus aan toe ging in de
Giro. Dit jaar hebben we daarover nog niets gelezen. We
n e m e n dus aan, en dat m e t
veel vreugde, dat het deze
keer serieus gaat. Waarschijnlijk omdat eindelijk een landgenoot van ons de lakens uitdeelt.

BRITS

Te Rocourt
werden
tijdens
de Pinksterdagen
de
nationale
baantitels
verreden.
Het was een zielig schouwspel
: een
minimum
aantal deelnemers,
praktisch
geen toeschouwers
en
een futloze
vertoning...

Jl'at anderzijds de aklieve spoitbeoefening betreft, gaan we ei — zo
hebben luij de indruk — op vooruit.
« De officiële bonden > zien hun ledenaantal nog altijd stijgen. En daarnaast, en dal is belangiijkei, kiezen
steeds meei jongeren de o.m. door
Spoita gepropageerde « txueede xveg >,
de sportbeoefening loutei uil liefhebben j , bij wijze van geXinde viijetijdsbesteding
waaraan steeds meer
behoefte koml. Vergelen we lenslolle
niet dal ook in de s( holen al een
beetje — nog Ie iceiiiig — aan spoit
gedaan ivoidl.
De dei de viaag, of de betgiic'ie
jeugd hu ook in staal is seiieuze pieitalies te leveren — viang die Jacques
Lecoq vooral inleiesseeide — boezemt ons xoeinig belang in. Het zegt
ons niks dal top zoveel jongens en
meisjes er zoveel niet in slaat blijken van hier lot ginder Ie lopen in
zoveel lijd. Hel zegt ons niks, omdat
xvij slijfkoppig denken dat dit niet
veel te maken heeft met de fizische
paraatheid van de jeugd, xvaaivan
hel de xveeispiegeling heet te zijn.
Al die normen, al die te behalen
minima door xvie voor « spot lief >
xcil door gaan, zijn
kompetiticnoimen, van belang xVoi de spoil om

ZUH WIJ SPORTIEF?
h de jonge Belg s,*->tiel, vioeg
]acqnes Lccoq on.aug', heel seiieui
in « Les SporU ». Hij heeft niet eig
dnideltik op de vraag
geaiituooid,
maai vil de aangehaa de ilalistieken
en iijfeis kon toch blijken dat het
met die ipoitivilcit maai zui en .o
IS

11 Ij hebben et ook eens over nagedacht en uilg^'knobbeld dal men
eeisl onderscheid moet maken tvssen
r eisi hiUende betekenissen van «sportiej ztjit». Het kan betekenen : zich
ab dusdanig gcdrugcn >ook en voouil
builen het sportterrein. Ten tweede
kan hel belekencn pasiii^f of akiief
deelnemen aan spoi lakliviteiten. Ten
dei de, en het was vooial dit asffekt
dat Lecoq interesseerde, kan « sportief p .willen zeggen dat men in slaat
is bepaalde prestaties Ie verwezenlijken.
De eeistc betekenis slaan we maar
ovci, als u hel goedvindt. Het is veel

te moeilijk om uit Ie maken in hoe
vei iL'i) ons spoitief — en dat heelt
dan eigenlijk inks met spoit te maken — gedragen. H e zullen maar
aanvaaiden dat we niet veel loinper
zijn dan de anderen.
In hoeven e de jeugd x'andaag, in
veigelijking met vroegei en eldeis,
aan de spoil deelnceml is ook al
moeilijk uil te maken.
Wat de passieve deelneming belieft, en daaiondet verslaan xve hel
gaan kijken naar ivedstiijden, het
suppoileien, het ^ steunend lid » zijn
e.d.; die gaat volgens ons wel wat
achleiuit. De jeugd loopt niel meer
zo lap waiin voor gckommercializeerde spoit en ze laat zich niel meer
«. vangen », o/ toch in mindere mate, aan hel bombastisch gedoe dat
met publicitaire doeleinden rond de
sj*-il geweven wordt.
O] dit te betieuren ts, laten we in
hel midden.

De finale van de Europabekerkompetitie voor landskampioenen werd een mooie wedstrijd tussen Manchester en
Benfica, door de eersten gewonnen m e t 4-1, cijfers die
niet de werkelijke krachtsverhouding weergeven, w a n t zelfs
als Benfica vóór de verlengingen de match zou gewonnen
hebben m e t 1-2 (Eusebio verkeek
een prachtkans)
zou
daarop niet veel te zeggen zijn
geweest. Nu, mét de verlengin-

gen, verdienden de Britten
alleen al wegens hun formidabele inspanning de overwinning.
Mooie wedstrijd dus, m a a r
harde wedstrijd. Voor ons p a r t
h a d de scheidsrechter bij voorbeeld gerust Stiles van h e t
veld mogen verwijzen, n i e t
alleen omwille van zijn fouten,
maar ook omwillt» van zijn
houding tegenover scheidsrechter en tegenstrever.
Wat ons ook opviel (en
« insiders » noemen dat tipisch
brits) is, dat Spelers èn publiek
wel tegelijk hard èn fair kunnen zijn in een finale van de
engelse bekerkompetitie, m a a r
dat ze die tv/ee veel m i n d e r
kunnen kombineren w a n n e e r
één van beide ploegen een
buitenlandse is.

SLECHTE DOKTOORS
De doping blijft « i n » . Alle
bladen schrijven
regelmatig
over dit onderwerp en misschien is dat niet slecht.
Er begint zich echter, vrezen
wij, een gevaarlijke strekking
af te tekenen, vooral in de zg.
populaire sportbladen.
We hebben de indruk dat
m e n het meer en meer wil
doen voorkomen alsof niet de
renners, hun ^soigneurs, h u n
entourage en \\\in leiders de
schuldigen zijn, m a a r wel de
mensen die de doping proberen te bestrijder., zoals medische diensten en gerecht.
Ook de medici worden ernstig in diskrediet gebracht. Als
een r e n n e r « g e p a k t » heeft,
wordt
bijna
onvermijdelijk
« de doktoor » als de schuldige
afgeschilderd. Hij had m a a r
geen geneesmiddelen moeten
voorschrijven die ook als doping kunnen gebruikt worden...
Wij blijven voorlopig toch
bij onze mening dat veel zou
verbeteren als de medicus zijn
patiënt - r e n n e r
doodgewoon
werkonbekwaam zou v e r k l a r e n
als hij h e m dergelijke m e d i cijnen moet voorschrijven. E n
we begrijpen eigenlijk n i e t
waarom dit eenvoudige middel
niet wordt aangewend. Begrijpen dan met
een
zekere
nuance.

de spoil maai daaibuiten, vrezen wij,
waardeloos.
Wij denken dal hel ei niel opaan
koml de honderd meier te lopen in
zoveel sekonden, maar alleen ze te lopen, tout court. Als onze jeugd ei
niet in slaagt die
kompetitiepioeven
tot een goed einde te brengen, dan
wil dat absoluut i^g niet zeggen dal
ze fizisch miridei steik zou zijn. Hel
xvil dan alleen zeggen dat er een diepe kloof bestaat tussen xuat xvij spoit
noemen en de piaktisch bruikbaie lichamelijke mogelijkheden. Het koml
ons voor dal het Ixoeede belangrijker
IS dan hel eeisle.
Aldus maken xvij ons met Ie veel
zoigen over het feit dal de helft vwi
de piotten niet in hun zg. spoitjJioej
slagen. Daaiaan zou al veel veil\>lpen zijn als aan dal sportbievet xveer
een paar dagen veilof verbonden
xceiden. En voor de rest zou hel xieel
eiger zijn ah de helft van de jongem
ongeschikt xras om piot te xcorden.
En ookfdal is ooit het geval gexueest.
Op de vraag of de belgische jeugd
sjmrlief is i/uden xcij dus bevestigend anlxuoorden, op vooixcaaide dat
men die spoitivileil niet gaal melen
mei kompetitienol men, loah xvij hel
al 'i veel doen.

WIJ

mÊÊ

Aanbevolen
Huizen

Hoe maakt
het
Bouwbedrijf
Luc llegems
het?
Goed!
zéér goed
zelfs...

H. DOX
Carnotstraat 133, Antwerpen
Telefoon : (03)35.17.14
Binnen- en buitenlandse
merkkeukens
+ elektrische toestellen

AL AL A A N B O U W
KEUKENS GLASAL
Engerstraat 1 6 1 , Erps-Kwerpi
Tel. (02)59.77.83
DE ENIGE KEUKEN IN EUROPA
O N V E R W O E S T B A A R

« PIET POT »
Antwerpen's gezelligste
Bierkelder
Grote Pieter Potsfraat 4
(bii Suikerrui)
Open vanaf 8 uur s'avonds
Maandag gesloten.

Daarvan kunt U zich ter plaatse
komen overtuigen, want Luc llegems
nodigt U uit tot een bezoek aan zijn
werkplaatsen in Massenhoven.
Daar krijgt U een idee van de
onbeperkte mogelijkheden van dit
enorme bedrijf.
De modernste installaties en
technisch onderlegde vaklui staan
borg voor de beste resultaten.
U zult overtuigd zijn : zij maken
het zéér goed! Perfekt zelfs!
Uw appartement wordt even volmaakt
als de duizende andere die het
Bouwbedrijf Luc llegems reeds
bouwde.
Draai het nummer 33.31.17 voor
een afspraak, een autocar staat
ter beschikking!

REISBUREAU
Vlaams Reisbureau n.v.
Maatsch. zetel ; Antwerpen 2
Tel. : (03)49.30.45 - 49.15.94

Bezoek « De Veerman »
te St-Amands a.d. Schelde
Mosselen - Paling
Uitbater ; Jan Brugmans
De specialist der
standaarddeuren

|. LEEMANS, Deurne zuid
Van Havrele! 70, fel. 35.63.17
Agent : De Coene - Kortrijk

EURO-DOMI
Moderne wooninrictiting
Kruldtuinlaan 6, Brussel 1
(tussen A. Maxlaan en
E. Jacqmainlaan)
Tel. (02)18.1717
— 3-2-68

s Vlaams Huis » Knokke
Kamers - Volledig pension
Gezellige sfeer.
Vermindering voor groepen.
Elisabethlaan 105 . Tel. 632.70

•o

VERKOOPBUREEL : BISSCHOPSTRAAT, 21 ANTWERPEN

^

Breydeihof • BRUGGE
Jozef Suveestraat 2
Gelagzaal - 120 plaatsen
Tel. (050)350.67
PLASTIEK

FRANS PARQUIN
Lange Lobroekstraat 44
Antwerpen - Tel. (03)36.16.47
Verpakkingsemmer - Stapelkisten
Vervoerkisten - Polyethyleenzakken, -vellen . Rollen • Bedrijsschorten - Prijskaartje».

H e t is nooit te laat o m goed te doen !
Word NU lid van de
i-

VLAAMSE TOERISTENBOND
de machtige, toonaangevende vereniging, te Antwerpen gesticht In
1922, die zich sinds meer dan 45 faar onderscheidt door haar ongeëvenaarde kulturele werking en haar onverpoosde toeristische bedrijvigheid.

of de

VLAAMSE AUTOMOBILISTENBOND
de Immer groeiende en sterker wordende automobllistenvereniginng,
met haar vele tienduizenden leden, die zich voortdurend inspant om
dienst te bewijzen en de belangen der automobilisten te verdedigen ?
Het hoofdlidmaatschap van de VTB bedraagt 200 F, en dat van de
VAB 225 F per jaar. Uw huisgenoten kunnen daarenboven toetreden als bijleden tegen slechts 50 F.
LET WEL I Door de talrijke voordelen aan hef lidmaatschap verbonden, betekent de betaling van uw bijdrage een uitgave, die dubbel
loont.

Wie reist met de VLAAMSE TOERISTENBOND
reist voordelig, veilig en verstandig, in keurig, aangenaam vlaams
gezelschap, en onder bevoegde leiding.
Beproef het ook eens dit jaar en neem deel aan een van de talrijke

BONDSREIZEN
door de

ingericht

Geeft U er de voorkeur aan alleen of in familie op reis te gaan, mef
eigen wagen, per trein, per boot of per vliegtuig, laat dan uw reis
door de V.T.B, voorbereiden en Inrichten. Ook om een vakantiewoning te huren, komt U bij de V.T.B, terecht.

Zo reist U zonder zorgen I
Huwelijks- en zakenreizen zijn een V.T.B.-specialiteit I
Vraag onze kosteloze, prachtig geïllustreerde reisbrochure
« Croeps- en Pfivéreizen »

Rijdt U per auto ?
De Vlaamse Automobilistenbond steunt U met raad en daad en bezorgt U dadelijk alle reisdokumenten en Inlichtingen van technische,
fiskale en juridische aard. De V.A.B, bezit niet minder dan 60 rijscholen in het vlaamse land en richt weldra een eigen Wacht op
de W e g op.

In de V.T.B.-Boekhandefs
vindt U alle kaarten, gidsen en andere toeristische werken, evenals
alle uitgaven, betreffende het automobilisme en het verkeer.
Alle inschrijvingen en inlichtingen in het hoofdsekretariaat, Sint-Jakobsmarkt 45, Antwerpen, tel. (03)31.09.95 en in de V.T.B.-V.A.B.kantoien te t
Brugge, Wollestraat 28 • Tel. ( 0 5 0 ) 3 6 4 43
Brussel, Emiel Jacqmainlaan 126 - Tel. (02)18.55.55
Gent, Katandenberg 7 - Tel. ( 0 9 ) 2 5 60.40
Hasselt, Demerstraat 77 - Tel. ( 0 1 1 ) 2 3 5 7 0
Kortriik, Sint-Jorisstraaf 33 - Tel. (056)235.15
Leuven, Bondgenotenlaan 102 - Tel. ( 0 1 6 ) 2 6 7 . 2 0
Mechelen, Graaf van Egmontstraat 12 - Tel. (015)170.09
Oostende, Kerkstraat 14 . Tel. ( 0 5 9 ) 7 8 3 61
Roeselare, Sint-Michielsstraat 7 - Tel. (051)22.363
Sint-Niklaas, Stationstraat 13 . Tel. ( 0 3 ) 7 6 38.95
Vilvoorde, Heldenplein 22 - Tel. (02)51.17.15

WENTELPOORT

type ALUGA

HOME
Eigentijdse woninginrichtingg
Kunstnijverheid

Rijschoolstraat 45B
Sinf-Truiden
Telefoon : {011)741.96

HERMES
SCH^ei

Zutdiaan 54

M . Lemonnlerlaan 211
Tel. 11 00.33
Brussel

Standaarduitvoering
D C %/C T
Poort gans in aluminium. Omlijsting B R C V C T
in gephosfateerde staalplaat.
O '3 O O Q
Zeer lichte bediening.
Z O U i7 O
Automatische sluiting.
Voordelige prijzen.

JEURCLOO

VOLLEDIGE
SEKRETARIAATKURSUS
I N 2 JAAR

Steno- en daktylografle
In vier talen.
Boekhouden.
Sociale wetgeving
Moderne talen.
Handelscorrespondentle

Vraag om Inlichtingen, w i j lossen al uw problemen op : van de
vergunning tot de financiering (op bazls van alle sociale voordelen. Wet De Taye, middelgrote woning e n z . . . ) over de leveringstermijn en het toezicht heen.
En daarbij weet U van bij het begin precies hoeveel uw w o ning zal kosten.

Vraag heden nog om meer
vrijblijvende inlichtingen bij :

A. JEURiSSEN - CLOOSTERMANS & ZONE^'

ZONHOVEN-

Dif is een Expansie appartement.
Het wordt gebouwd in « 't Zonneveld » te Grimbergen
en is volledig uitgerust (keuken, cv., sanitair en het
heeft een eigen aangelegde tuin).
Het kost 1.099.000 F.
Dit is een van de 12 verschillende mogelijkheden die
Expansie op haar werf te Grimbergen nog te bieden
heeft.

Dag. en avondlessen
De school waar Vlamingen
zich thuis voelen.

Weierstraat, 2 - Tel. 011/132.31 & 132.36
Beter en voordeliger

N.V.
Smaragdlaan, 61
BRUSSEL 4
Tel. 02/35.04.01 - 33.05.36

wu

spiegel
I Bedrog voor het huwelijk gesloten is,
nou men de verklaring van Figaro Van den
Boeynants kunnen noemen. In volle mist
w o r d t een zogezegd akkoord klaargestoomd, waarvan in alle richtingen andere interpretaties worden gegeven. Nu
reeds stijgen de verwittigingen op in verschillende Vlaamse stellingnamen. Wat
gaat dit worden als deze soep door het
parlement zal moeten gegeten w o r d e n .
Of overschatten wij op voorhand w e e r
de gele, rode en blauwe leeuwen, en zullen het in het parlement alleen weer de
ï w a r t e leeuwen zijn, die ongesneden
blijken te zijn 7

DE STANDAARD
Na het politiek TV-debat stemt M. Ruys
in met de be-wering van ons kamerlid Schiltz
dat er klaarheid moet zijn in de afspraken
op een ogenblik dat men "wil gaan dokteren
aan de samenlevingsstrukturen van Vlamingen en Walen.
« ïijtlens het politieke TV-debat diit donderdagavond een konfrontalie bracht v:in
de kamerleden Tindenians, Breyne, Schilt/.
en Decroo, is ons een zin biezonder opsevallen, nl. waar V.U.-woordvoerder Schilt/,
waarschuwde voor een handelwijze, die de
Walen de indruk zou kunnen geven dat zij
de dupe van de onderhantlelingen zijn. Het
mag niet, zei mr. Schilt/., dat de Vlamingen een schijnbare toegeving doen, wel wetend dat die toegeving in feite toch niets
betekent. Het is veel beter meteen tot de
Walen te zeggen, dat «ij tot hier gaan en
niet verder. Trachten wij de schone .schijn
te redden, dan zidlen de Walen zich uiteindelijk bedrogen voelen en meer dan ooit
•wantrouwig, verbitterd en negatiei rt:ii;eren.
De waarschuwing van het N'.U.-ltamerlid
is korrecl en gepast.
(...) Het grote gevaar dat de toekomst
van ons land bedreigt, is de voortzetting
van de halfslachtijq;heid die onze politieke
problemen tot nog toe kenmerkte, en die
mede oorzaak is van de malaise bij de publieke opinie, en vooral bij de jongere gcneraties. »

DE AUTOTOERIST

bruari 1968 met do daaropvolgende verkiezingsramp voor de traditionelen,
« Wie, van de vlaamse parlementsleden,
onder welk voorwendsel ook, bv. het biezonder leugenachtige van de zogenaamde
« vrijheid van de huisvader », het vlaamse
kind in Groot-Brussel overlevert aan de ongenadige ekonomische, sociale, admini.strat\e\e druk van het meest rabiate franskiljonisme, mag rekenen op de onverbiddelijke bestrijding vanwege de V.T.B.-V'.A.B,
Zij die totnogtoe verwaarloosd hebben —
zelfs tegen de wet in — het nodige aantal
goede Nederlandstalige scholen op behoorlijke plaatsen en in behoorlijke voorwaarden aan de Bru.ssel.se Vlamingen te .schenken, zullen ons nooit met nieuwe beloften
kunnen paaien !
Wie, van de N'laamse parlementsleden,
onder welk voorwendsel ook, de zes Voerdorpen weer prijsgeeft aan de provincie
Luik, d.w.z. aan een spoedige en algehele
verfransing, niag rekenen op de onverbiddelijke bestrijding vanwege de V.T.B.-V.A.B.
Zij die reeds de tienduizenden Vlamingen
van Komen, van Moeskroen, van Kdingen,
van de Platdietse streek in het noordoo.sten
van de provincie Luik hebhen overgeleverd
aan volkomen verfransing in nog kortere tijd
dan werd gevreesd, mogen geen nieuwe euveldaad — het loslaten van de Vlaamse
Voerdorpen — op hun geweten nemen. »

« De Vlamingen hebben zich steeds haidnekkig verzet tegen de verfransing van de
Vlaam.se .schooljeugd te Brus.sel, door het beruchte « \rijheid voor 't gezinshoofd », de
•slagzin van de franskiljons, wilskrachtig te
bekampen.
In de jongste tijd en tengevolge van het
Fransdolle gedoe van alle Franstalige parlementsleden en andere mandatarissen en
« pressure groups » in de stad ^•an « Manneken Pis », blijkt de strijdvaardigheid van de
Maniingen te verzwakken.
Het ziet er naar uit dat de .stelling « gelijkwaardige Vlaamse .scholen in voldoende
aantal » veld wint. Dat zou er tenslotte op
aankomen over ten hoogste zeven jaar
(\'.d,B.-program) de ^erfransing van de
N'laamse kinderen officieel te dulden — want
zelfs als overal te Brussel behoorlijke Vlaamse scholen zouden beslaan, behoorlijk verspreid in de stad, zal de verfransing nog op
giotere schaal .gebeuren.
Dan zullen de Vlaamse kruideniers en
« onverschillige » Vlamingen hun kinderen
helemaal ongestoord naar een Franse school
sturen, juist zoals dat nu met de medeplichtigheid van de schoolhoofden gebeurt (niettegenstaande de wet) omdat N'laamse Brusselaars veelal nog immer een minderwaardigheidskomple.x bezitten. »

W. LUVTENw

BRILLEN
Laatst* modalUn .
Degelijk aangapatt, door
gedip'omaerd* optlskers

EUROPTIEK

p.v.b.a.

F. Veckemanttraat 106, Brussel
Blansfloerlaan 28, Antwerpen
Hovenlerstraal 9, Aalst

CONTACTLENZE^
DOORBRAAK

GAZET VAN ANTWERPEN
De Witte ^vil als Vlaamse Brusselaar niet
horen van de wit-z^vart-schijfjes Salamischolen van Van den Boeynants. Hij noemt ze
een soort « Junkerscholen » voor een bepaald brussels « Herrenvolk »,
« Het probleem van die diskriminatie zou
bovendien vroeg of laat een argmnent worden, oui overal in N'laanderen ook maar
van die scholen op te ricliten. Dan zet men
de klok ineens 50 jaar achteruil, tot in de
tijd toen de vorige generatie in N'laanderen
verplicht werd middelbaar en hoger onderwijs te volgen in het Frans, met Nederlands
als « tweede taal ».
Hoe dieper men op de/e voorstellen ingaat, hoe meer argumenten men ontdekt om
elke poging tot oprichting van dit soort scholen nidikaal te beletten. Zelfs wanneer er
in het regeringsprogramma iets van die aard
zou staan, dan nog moet het nu reeds worden vasl,gelegd dat onze N'laamse vertegenwoordigin.g in het parlement aan die realizatie nooit zal meewerken, »

VOOR ALLEN
Begint in te zien dat rond de hele brusselse
schoolkwestie ook een sterke sociale diskriminatie koint kijken en dat ook hier nog heel
wat werk te doen is eer het « gelijke kansen voor allen » er waar wordt voor de Vlamingen.

En nu Karel Van de Walle uit Colombey
dan toch de boel eens grondig gaat hervormen en alle mistoestanden opruimen zou hij
er ook goed aandoen in het kader van de
kulturele revolutie wat meer aandacht te besteden aan de Nederlanden in Frankrijk.
Al -was het maar uit posthuum eerherstel
aan die Frans-Vlaming Gantois, die ons
zo tragisch ontviel dezer dagen.
Want de zorg voor het onderwijs van de
< moedertaal » in Zuid-Vlaanderen, zoals Jozef Deleu ze hier beschrijft, strekt het Jakobijnse Frankrijk niet tot eer.
« De voornaamste zorg van dit « Komitee
voor F"ran's-Maanderen » bestaat in het konkreet bevorderen van het Nederlands onderwijs in Frans-Vlaanderen. Wettelijk is hiervoor niets voorzien. De « I-oi Dei.\onne » die
in IMl enige regeling voor het onderwijs in
de minderheidstalen voorziet, is niet van toepassing voor het Nederlands. Alleen aan de
Rijsetse Rijksuniversiteit ( o l v .
Prof. Dr.
Walter Thys) en aan de Katolieke universiteit van dezelfde stad (o.l.v. Prof, Max Deswarte) wordt Nederlands onderwezen sedert
jaren. Een paar jaar werd in het « Lycée
des Flandres » te Hazebroek, met de toestemming van de overheid, ook Nederlands
onderwezen. Sinds verleden jaar beschikt
men echter niet meer over een gekwalificeerd
leraar Nederlands. Het « Komitee voor
Frans-Vlaanderen » organiseert sedert 1960
in verschillende lagere en middelbare scholen
van Frans-Vlaanderen naschoolse Nederland-

GUN UW KROOST ONBEPERKTE SPEELMOGEIIJKHEIDI
Gans stalen konstruktie, grondoppervlakte j ,
2,35X2.35m, hoog 2,50 m.
Vrachtvrij bij U thuis voor slechts 2.995 F
Be-zoek onze toonzaal I Kleurenfolder op aanvraag.

Firma C O R T V R I E N D T sinds 1950
Diepestraat 29. ANTWERPEN - Tel.: 32.44.30

In de schijn-rust na de verkiezingen komt
reeds dit kloek geluid uit het niet-politieke
vlaamse kamp. Een volgende storm zou erger kunnen zijn dan die van januari-fe-

se lessen. De les.sen worden gegeven door
Frans-Vlamingen. Geheel de zorg voor dit
onderwijs is dus in privé-handen en alles
hangt af van de goodwill van partikulieren.
Ondertussen is reeds een en ander bereikt
eri is de stemming l . c v . het Nederlands gun- \
stig geëvolueerd in Fraus-Maanderen. Dit
belet echter niet dat er officieel nog geen
wettelijke mogelijkheden zijn.
Het grote streefdoel moet m i, zijn, te maken dat het Nederlands tweede taal wordt
in alle scholen van Frans-Vlaanderen. »

Alle speelgoed voor tuin en binnenhuis.
Opblaasbare speelvijvers in alle maten.

Hang uiv das
aan de haak

Cespecializeerde

dienst

Gedipl. Spec. Van Potfalbergh
. KOSTELOZE DOKUMENTATIE •

Voor afspraak :
Tel (053)28870

4

Zonder verbinfenti.
Volledige terugbetallno
van «Ma riekenbondea

LEDEN : 10 % KORTING

Groepen en maatschappijen
allerhande I I I
Speciaal voor U bedachf.
IEDER D O R T M U N D E R
THIER BRAU HOF
kan U op leder ogenblik van
de dag van het jaar middagen avondmalen aanbieden.
INTERESSANT
Avondmaal op vrijdag,
zaterdag of zondagavond
in een gezellige sfeer.
Nadien krijgt U gratis gedurende 5 uur een der beste
Oberbayern orkesten.
Middag- en avondmaal In groep t
gezellig, fijn, goed «n goedkoop.

en gun ook uw
kostuum enkele dagen rust !
Draag voor de weekend vlotte en sportieve vrijetijdskleding.
Laat uw keus leiden door MACONFECT.
MACONFECT heeft een modezaak buiten de stad
waar u zelfs tijdens de weekend terecht kan met
heel uw gezin, de zaterdag tot 20 - de zondag tot
12 uur.
Maak er een familie-uitstap van en breng een bezoek
aan MACONFECT te Groot-Bijgaarden.

Inlichtingen ter plaatse

THIER BRAU HOF
Leuven - Tel. (016)46311

yWACONFECr
Brusseistraat 2 6 6 , Groot-Bijgaarden - Tel. 0 2 . 2 6 . 6 5 . 1 0 .
MAATKLEDING SALONS, Zuidiaan 52, BrusseL
TeL 02.11.77.11

THIER BRAU HOF
Hulste . Tel. (056)71536
THIER BRAU HOF
Antwerpen • Tel. (03)312037
DE KLAROEN
AaU» . Tel. (053)22853

nu
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bewvegings^k
37, lel. 35..57.08: mcMouw
Raels
(lid C O . O . ) , Vingotle.stï-.Kil 41, iel.
36,79.97.
Voor aansluiting als lid ot een
abonnement kan men zich ook
wenden tot de heer G e r a r d Stornie, Ketsstraat 90, eveneens te Borgerhout.

ANTWERPEN
ZiTDAGEN
VAN SENATOR JORiSSEN
KLEIN-BRABANT
De zitdagen van senator Jorissen
in Klein-Brabant werden als volgt
gewijzigd :
de 1ste m a a n d a g van de m a a n d :
18-19 uur : Mariekerke : Raadskeld e r ; 19-20 u u r Bornem : café De
Eenhoorn, Stationstraat.
Extra zitdag te Bornem op dinsdag 11 juni van 21 tot 22 uur : zelfde lokaal.
HERENTALS-VORSELAAR
Voortaan de 3de maandag van de
m a a n d van 19 tot 19 uur 45 in café
De Zalm, Grote Markt.
Vorselaar : eveneens op de 3de
m a a n d a g van de m a a n d café Bierhuis, Kerkstraat 4, van 18 tot 19 uur.
NIJLEN-BERLAAR-LIER
3de m a a n d a g van de m a a n d \;m
20 tot 20 uur 45, café De Bonte ü^.,
Grote Markt.
Berlaar : eveneens op de 3de
m a a n d a g van de m a a n d van 21 U)t
21 uur 30 in café Ruben;,.
Lier : de 3de maandag \ a n de
m a a n d van 21 uur 30 tot 22 uur 15,
café Belgrado, Lisperstraat.
TURNHOUT-RAVELS
\'oortaan te Turnhout in hel Lindenhof,*St. Antoniusstraat de 2de
m a a n d a g van de m a a n d van 20 tot
21 uur.
Te Ravels de 2de m a a n d a g \ a n
de m a a n d van 19 uur 15 tot 20 uur.
Plaats later mee te delen.
Te Mol : elke 2de maandag \ a n
d e m a a n d van 18 tot 19 uur in café Het Peerd, Markt 18.
MECHELEN
Senator Jorissen ontvangt ie Mechelen op afspraak (tel. 19994) en
houdt zitdag in café Pigal de 1ste
m a a n d a g van de maand >an 20 uur
30 tot 21 uur 30.

Antwerpen
KOLPORTAGE
De afdeling houdt haar laatste
kolportagetocht dit seizoen op zondag 9 juni, vergezeld van radiowagen. Vertrek lokaal «i Odal », hoek
Ballaertstr. en Q e m e n t i n a s t r . om
10 uur.
BESTUURSVERKIEZING
17 kandidaten werden verkozen :
dr. Delahaye, Lambrechts, Berger-,,
Coddé, De Laet, Willockx, Vermeulen, Torfs, Wilmots, Dr. De Boel,
Schiltz I., De Bouvre, De Meester,
Hennissen, Van der Vloedl, Bachai
en Van Bruggen.

Borgerhout
O P G E P A S T VOOR DE
KOLPORTAGE
Onze_ maandelijkse
kolportage
wordt in princiep gehouden de
tweede zondag van de m a a n d , doch
steeds na de ledenvergadering, die
plaats heeft de tweede vrijdag. Derhalve kolporteren wij met ons blad
op zondag 16 juni en dus niet op 9
juni, deze keer opnieuw in de eerste wijk.
HERKIEZING VAN H E T
BESTUUR
Onze leden ontvingen de nodige
onderrichtingen. Wij durven hopen
d a t onze leden hun plicht zullen begrijpen en derhalve aanwezig zijn.
Wij beginnen te 8 uur (20 uur) en
met zoals gewoonlijk te halfnegen.
Dus iedereen volgende vrijdag, 14
juni, op post in ons lokaal « De
Nieuwe Carnot », Carnotstraat 60
(bovenzaal).
SOCIAAL DIENSTBETOON
D e verstandige lezer (heeft Wij
er wel anderen ?) zal wel opgemerkt
hebben dat onder Borgerhout, voor
sociaal dienstbetoon de namen
vyerden opgegeven van de mandatarissen voor de afdeling Berchem,
Ten einde alle misverstand te vermijden geven wij hierna de adressen, w a a r iedereen, lid of geen lid,
terecht kan voor dienstbetoon.
Juul Dillen, Buurtspoorweglei 87,
tel. 35.09.28; Frans Dirks, Karel van
den Oeverstraat 26, tel. 36.38.94;
Bert Verbeelen ,.Io«ef Posenaerstr.

KOLPORTAGE
De laatste kolportage van dit seizoen heeft dus plaats op zondag 16
juni. Wij komen bijeen te 10 uur
voormiddag op het Moorkensplein
(gemeentehuis). Vooraleer de vakantie aan te vatten doen wij nog eens
een speciale inspanning. Vooral de
jongeren mogen niel ten achter blijven.
NOG EEN DRUKKE JUNI
MAAND
Door het bestuur werd een en
ander geregeld d a t nog voor de vakantieperiode in kannen en kruiken
moet. De juiste gegevens over data
en uren ontbreken
vooralsnog.
Nochtans raden wij onze leden
aan zorgvuldig nota te nenfen van
de omzendbrieven die zij mogen
verwachten.
i^'adere berich(en verschijnen nog
iu Wij.

Duffel
ZEGEBAL
Onder het zegeteken 2 viert de
V olksunie-Duffel haar gekozenen
met een bal op zaterdag 8 juni om
20 uur 30 in de zaal Alkazar, Handelstraat 18, Duffel. Orkest Uilenspiegel van Stan Nico.
Wij verwachten alle leden, abonnenten en simpalizanlen.

Ekeren

van de aktieve werkgeest der leden.
Uilslag ;
1) Gemeenteraadslid Oscar Renard 188 stemmen; 2) Bob Dosfel
170 stemmen; 3) H e r m a n Kelderm a n s 166 stemmen; 4) provincieraadslid M. Cauwenbergh 164 stemmen; 5) Michiel Servaes 158 stemmen; 6) gemeenteraadslid Fons Van
de Werf 154 stemmen; 7) Frans Gielis 132 stennnen; 8) gelijk : Hilda
Cauwenbergh, Lode Vervoert I U
stemmen.

BESTUURSVERKIEZINGEN
Deze wordt gehouden op maandag 10 juni 1%8 in het lokaal Bonte Os, Kapelsesteenweg 351, EkerenDonk (recht over de kerk). Zie verder rondschrijven.
Rond 20 uur 30 maandelijkse bijeenkomst.

BESTUURSVERKIEZING
De staluaire tweejaarlijkse besluiusherkiezing in onze afdeling gebeurde op donderdag 30 mei 1,1, De
negen kandidaten werden bij handgeklap aangesteld; d e uittredende
bestuursleden Renaat
Devriendt,
I.uc Droogmans, Frans Geens en
Karel Van Bockel en de nieuwelingen mejuffer Joanna Janssen en De
« a c h t e r Antoon, Meeus Geert,
Raes Rik en Steurs Willy.
Tot afgevaardigden in de arrondissementsraad werden aangeduid
Luc Droogmans, Renaat Devriendt,
Geen Frans, met als plaatsvervangers Geert Meeus, Antoon De
XVachter en Karel Van Bockel .
Het nieuwe bestuur besloot aan
hel arr. bestuur de bevestiging van
Luc Droogmans en Karel Van Bockel m hun funklie van voorzitter
resp. sekretaris voor te dragen.

Mol
NIEUW BESTUUR
Na de staluaire bestuurs\ erkiezing
werd het nieuw bestuur als volgt
samengesteld :
N'oorzitler : Jo Valgaeren, Kapellestraat ,3, levens arr. afgevaardigde;
ondervoorz. : Jos N'an Braband,
Leeuwenkstraal 2 ; sekretaris : Michel George, Boeretang 280/97 ; penningmeester : Robert Van Hoof,
Meergorenbaan 4 ; propaganda :
1 aul Gijsels, (Jinderbuiten 259 en
organizatie : Hugo Van de Putte,
Poslelarenweg 50.

VLAAMSE NACHT DER
KEMPEN
Het ganse arrondissement Turnhout viert zijn verkiezingsoxerwinning op zaterdag 8 juni om 20 uur
30 in de nieuwe gemeentelijke feestzaal te Geel, Stationsstraat.
Deelname in de kosten : 60 fr.

Halle
VERGADERING
Onze \ riend Et, Slosse gaf op de
vergadering van vrijdag 24 mei een
duidelijk beeld van de verkiezingsuitslagen. Hij vergeleek t. h, van
vele jaren lenig met de huidige rezullaten, besprak met de aanwezigen de oorzaken van de winst, de
mogelijkheden, de verwachtingen.
Het kanton Zandhoven kwam
zeer goed uit de slag en legde alzo
beslag op de 11de plaats ^.,n .ilUvlaamse kantons.
Dit rezultaat is vast en zeker te
wijten aan de niet aflatende kolporteurs \ a n voor enkele jaren en
deze \ a n de nieuwe ploeg.
iN'a het verlof zijn wij zinnens opnieuw te starten met nieuwe moed
en met de va.ste overtuiging dat het
nog beter kan.

Hulshout
NIEUW BESTUUR
Tol voorzitter werd Frans N'an
den Bruel herkozen met vier bestuursleden.

Mechelen
NIEUW AFDELINGSBESTUUR
Verleden woensdag liep het lokaal
« Salamander » bomvol voor de afdeling.sbestuursverkiezingen. 9 bestuursleden werden verkozen uit
een kandidatenlijst van 19. Een
massale opkomst was liet bewijs

AFDELINGSVERKIEZINGEN
Theo Paiiwels, Haachtsesteenweg
1176, Brussel 14 en Roger \'aes. Nan
Leeuwlaan 71, Brussel 14, werden
aangeduid lot resp. \oorzitler en sekretaris.

Essene - Hekelgem • Teralfene
MEDEDELINGEN VAN HET
AFDELINGSBESTUUR
I- Bij de
besluurs\eikiezingen
van 24,5.1968 werden de h. Arthur De Schrijxer, Brusselbaan 89
te Hekelgem en J a n van Goethem,
Bellestraat 87 te Hekelgem \ e r k o zen tot resp. voorzitter en sekretaris van de afdeling,
2, Met slechts 4 dapperen van
Hekelgen» werden op nauwelijks
een paar uur alle nunnners, nl, 100,
te Teralfene aan de inan gebracht.

Grimbergen - Beigem •
Humbeek
BESTUUR VERKOZEN
Voorzitter : R, T i m m e r m a n s ; sekretaris : T. N'andermaesen; financiebeheerder : H, Rijckbosch; organizatie : A. N'andendriessche; projjaganda : C. Asselberghs; bestuurslid ; A. Keymolen; arrondissemenlele afgevaardigden : P . De Neve
en F. Minten.

Halle
NIEUW BESTUUR
De bestuursverkiezing op 24 mei
leverde de volgende uitslag op :
voorzitter : Piet Vranken; ondervoorzitter : J , P . Talloen; sekretaris:
Marcel Borremaus. Het bestuur zal
nog een aantal leden koöpteren ten
einde de werking over het geheel
van de stad mogelijk te maken.
Wegens zijn enorme verdiensten
voor de uitbouw van onze afdeling
werd besloten de heer Alben Bigaré
tot ere-voorzitter van de afdeling
uit te roepen.
ZITDAGEN
FIke werkd.ig ; notaris Talloen.
Dekenstraal, Halle, tel. .56.52.42.
Elke laatste woensdag van de
maand van 19 tol 21 uur ; volksvertegenwoordiger Drs, E. De Facq op
bovenstaand adres.

Jette
Mortsel

Geel

Evere

Merksem
NAAR DE P O E S J E
O p zaterdag 15 juni bezoeken wij
de antwerpse Poe.sje.
Bijeenkomst op de Grote Markt
aan Brabo.
Vertrek aldaar met harmonika te
19 uur 30. Deelname in de onkosten
20 frank. Inschrijven in Tijl of op
het sekretariaat. Steek een briefje
van twintig in een omslag, sturen
aan het sekretariaat, Em. Lemineurstraat 33. Duidelijk naam en adres
vermelden. Niet talmen, want het
aantal plaatsen is beperkt.
WERKVERGADERING
Donderdag 13 juni, om 20.30 uur,
mtgebreide bestuurs- en werk\ergadering,

KOLPORTAGE
De afdeling houdt haar laatste
kolporlagetocht voor het verlof, op
heden zaterdag 8 juni ]9(i8 te Si,
Mariabing, (Kkeren). Bijeenkomst
aan het café « P r i n s Albert »,Kapelscsteenweg 617 te St. MarinbiUH
om 14 uur .^0 stipt.
Voor de laatste maal indien hel
kan alleman op post.

zitdag op het adres Moeremanslaan 86, tel. 21,97,67 en verder elke
derde dinsdag van de maand.

BESTUURSVERKIEZING
Donderdag 13 juni e.k. van 19 lol
23 nur, in zaal « Hellemans », Eggerstraat 27, Mortsel.

Zandhoven
11 juli nadert zeer snel. Bestel
tijdig leeuw^^enaffiches formaat 20
X 25 cm. Gewoon affichepapier 1
h , per stuk, 600 fr. per 1,000,
R a a m k a r t o n 3 fr, per stuk, 500 fr,
per 250.
Ze worden u toegezonden na
ontvangst van de verschuldigde
som te storten op rekening Kredietbank, Broechem nr 600, V,U,P,Ka,
ZA - Vlaanderen.

NIEUW BESTUUR
Jef Serkesn, 2 ^'aleer Broeckaertslraat en Jos X'erlooy, K, Woestelaaii 38 werden gekozen tol resp,
Noor/itter en sekretaris.

Kampenhout - Berg - Buken
ALG, VERGADERING
Dinsdag 11 dezer jaarlijkse algemene ledenvergadering ten huize
van voorzitter J, Schoevaerts, Voortstraat 14 te Kampenhout. Tevens
staluaire bestuursverkiezing. Volksvertegenwoordiger
dr.
Anciaux
woont de vergadering bij.

zoekertjes
Onlangs gediplomeerde vrouwelijke licentiaat in sociale en politieke wetenschappen zoekt passende
betrekking, bij voorkeur te Antwerlieu of Brussel.
Gelieve kontakt te willen nemen
met dr, R. Roo,sens, senator, tel i
03-380137.
• *
_Welke_ industrieel, 23 a 24 jaar,
1,73 a 1,78 m, fijn gebouwd en fijn
voorkomen, goed, trouw, ambitieus,
intelligent, liefst Brabant, wenst
ernstige kennismaking met 17-jarige verstandige en vriendelijke studente. Inlichtingen : Instituut Schakei. Postbus 28, Kortrijk. T 59.
Oranje-boekhandeld
zoekt verkoopster. Z. w. Nederkouter 115,
Gent, tel. 09-253128 - 09-259729
Boekhouder, 37 jaar, 4-lalig, op
de hoogte van verzekeringen en
soc. wetgeving zoekt passende betrekking; liefst te Antwerpen of
omgeving. Gelieve kontakt te willen
nemen met Dr R. Roosens, senator. 03-380137. T, 60.
37-jar. boekhouder, vl, nat., 7
kind,, voll. op hoogte admin,, verzekeringen, fin,, doorschrijf-, amerik, of machinale boekh., loonadiiun. en soc, wetten zoekt dringend
betrekking in het Antwerpse. Schr.
l Jo.

Echtpaar zoekt betrekking als
concierge te Mechelen Schr W
Jorissen, Aslridlaan 80, Mechelen.
1 el. 015-19994. T 54.
Men vraagt bouwkundig tekenaar
met of zonder diploma, liefst met
ervanng, te Mechelen, Schr, W' J o rissen, Aslridlaan 80. Mechelen. tel
015-19994 T 55,
Jonge dame, door omstandigheden verplicht laatste jaar studie
iiiaatschappelijke assistente te onderbreken zoekt passende betrekking. Schrijven of telefoneren : W.
Jorissen, Aslridlaan 80, Mechelen
Tel, 015-19994. T 53,
Jonge dame, doctor in de rechten
zoekt passende betrekking, liefst in
het Antwerpse.
Schrijven : VV Jorissen, Aslridlaan 80, Mechelen. Tel 015-19994.
Uw Spaanse zon : appariemenien
luh-aug. . 4 pers. per dag : 320 Ir.
- 3 pers, 15 d : 3.835 fr. - 11 pers.
o « n • ^^® ''^" " * •*"'* f^* m a a n d :
8550 Ü-. Vraag Immo Spain loMer.
Cornells, Edegemsestr 60, MorUeL
lel. 03-49.26.14, T 20
Vlaams Ziekenfonds
zoekt
medewerkers
28,45.10.

Brabanlia
tel
(02)

S P A N J E , begin COSTA BKAVA,
te LLANSA. laOO KM. ver, 20 KM.
o v e r f r a n s e g r e n s , in p r a c h t i g e
verkaveling, gratis
xwerakonj,
m a c h t i g ï i c h t o p Middell. Zee.
Villa en a p p a r t te b u u r v a n a r
Pasen. T,
03.51.36.30.

Laken
BESTUURSVERKIEZING

BRABANT
Stedelijk Kanton
SintJoost-ten-Node
GEMEENTEN ST JOOST-TENNODE, ETTERBEEK, ST LAMB R E C H T S en ST. P I E T E R S
WOLUWE
Vrijdag 14 juni a.s, om 20 uur
jaarlijkse algemene statutaire ledenvergadering in het lokaal « La Régence » (vroeger « De Maalbeek »),
Oudergemselaan 154, tegenover het
gemeentehuis van Etterbeek.
Als bijzonder punt op de dagorde,
verkiezing van het bestuur, en
noodzakelijke aanvulling hierv an,
om de verdere uitbouw van onze
afdeling te kunnen bewerkstelligen.

Diebeek
DIENSTBETOON
O p 18 juni van 8 lot 9 uur houden prov. raadslid M. Panjs en
\'olksvertegenwooi-diger E, De Facq

Emm. \'an Malderen, Houba de
Strooperlaan 142 en Willy Janssens,
Molenbeekstraat 234 werden gekozen tol resp. voorzitter en sekretaris.

Liedekerke
NIEUW BESTUUR
Op 4.5.1968 werden de besluursverkiezingen gehouden in deze afdeling.
Tot voorzitter en tot sekretaris
werden resp. verkozen de vrienden
Alfons As,selman, Verlorenkbstweg
75 en Achiel Bronselaer, Kleemputlenstraat 12,

f^eder-Over-Heembeek
BESTUURSVERKIEZING
Deze gaal door op maandag 17 juni 1968 ten huize van voorzitter Andre Serruys, Tweedorenkesgaarde 7,
te 20 uur.
Kandidaturen dienen schriftelijk
ingediend tegen 10 juni bij sekretaris W. Van Laar, Kraatveldstraat
65, Brussel 12.

Hoofdredakteur
T, van Overstraeten
Alle briefwisseling voor redaktie n a a r :
Rotatyp,
Sylv.
Dupuislaan
110, Brus. 7. Tel. 23,11,98
Beheer :
Maurice Lemonnierlaan 82,
Brussel 1. - Tel. : 11,82,16
Alle klachten voor niet ontvangen van blad op dit adres.
Jaarabonnement : 300 fr.
Halfjaarlijks : 170 fr.
Driemaandelijks : 95 fr.
Abonnement buitenland :
480 fr.
Steunabonnement : 820 fr.
(minimum)
Losse nummers : 8 fr.
Alle stortingen voor het blad
op
postrekening
:
1711.39,
«Wij » Vlaams-nationaal weekblad.
Verantw. ultg. Mr. P. Van der
Bist, Beizegemstr. 20, Brus. 12
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Er werden op korte tijd meer dan
60 nieuwe leden geboekt en toch
vragen wij aan al onze propagandisten nogmaals een felle inspanning
te doen.

bewegi

Impe • Lede

BRABANT
Schepdaal
ZITDAGEN
Elke werkdag : Dr. Valckeniers,
Steenweg op Ninove, lel. 28.57.5.^
ook bereikbaar : Jubelfeestlaan t88,
Brussel 8.

St. Martens-Bodegem
DIENSTBETOON
O p 20 juni van 19 uur 30 tot 20
uur 30 houdt volksvert. E. De
Facq zitdag op het adres V.U.-lokaal bij F. De Rijbel, Statiestraat
38, tel. 52.27.34 en verder elke derde donderdag van de maand.

St. Jans-Molenbeek
NIEUW BESTUUR
De bestuursverkiezingen hebben
L. Knaepen, 78, Vandenbogaerdenstraat en Marcel Jacobs, 121 Brigade Pironlaan aangeduid tot^ voorzitter en sekretaris van de afdeling.

mentsraad); ondervoorzitter : Van
D a m m e F . (tweede afgev. arrondissementsr.); propaganda : De Kegel
H.; orgauizatie : De N'os R.; dienstbetoon : Pots H.; V.N.S.U. : Laus
H.
Zijn ambtshalve ojigenomen ni
het bestuur : Van Der Weeën .1.,
gemeenteraadslid en Claes F., algevaardigde bij het gemeentelijk feesten sportkomilee.

VUJO
O p maandag 6 mei 19(>8 om S
uur werd in lokaal Reinaert, Dreef
te Lede <loor 7 jonge energieke
mensen (4 van Lede en 3 van Impe)
een vereniging gesticht, met name
Vujo. Hun eerste aktiel punt was
mede te werken aan de optocht op
26 mei in Antwerpen. Hun tweede
zal op .30 juni zijn met een tienernamiddag. Aan al de lezers uit onze omgeving : laat u inschrijven
in het lokaal.
Doe mee met de N'ujo.

Dendermonde

Kruibeke

CENTRUM VOOR
DIENSTBETOON
Zele : zaterdag 8 juni
1968
« Vlaams Huis », Kloosterstraat .59(il, van 18 tot 18 uur 45 door de hh.
De Bruyne, J. Meert, R. Gewest sekr.
. .
Overmere : op zaterdag 8 juni
1968 bij dh. Palmenaere, Burg,
De Lausne\straat van 19 tot 19 uur
45 door de hh. De Bruyne J.,
Meert R., gewest sekr.
Buggenhout : op z<indag 9 juni
1968 bij de h. Jacobs Fr., Sportveldstraat 38. van 11 tot 11 uur 45 door
de hh. Meert R., gewest, sekr., Crapoen E., ziekenfonds « Flandria ».

KOLPORTAGE
Kolportage op 9 juni 1968 in eigen
gemeente.
Samenkomst als naar gewoonte.

Gent
St. Pieters-Leeuw
NIEUW BESTUUR
Tijdens de bestuursverkiezingen
\;in 12 mei jl. werden de heren J a n
Covens, Meehandenslraat 27 en
Frans Adang, Ruisbroeksesteenweg
109 aangeduid tot resp. voorzitter
en sekretaris van de afdeling.
X'oor het afdelingsblad is de sekretaris, Frans Adang, veranlwoordelijk.

VUJO
Op zaterdag 29 juni om 20 uur 30
zullen dichters voordragen uit eigen
werk in de Volksuniejongerenkelder. huis Roeland, Korte Kruisstraat 3 te Gent.
KOLPORTAGE
Zondag 16 juni a s . wordt een
grootse kolportage gehouden op de
Muide en omgeving, in samcn\\erking met VMO en VUJO.

Desmet, Jozef Labaere, John Lagae, Roger Plancke, Margareta Vandecapelle-Termote, Roger Vandewattyne.
Afdeling Menen (Menen en Rekkemj : Mark Cardoen, Bernard Decorte, Jozef Dedecker, André Deprez, André Leenknecht en Wilfried
X'anholme.
Afdeling Bellegem (Aalbeke. Bellegeu\, Kooigem, Rollegem en SintDenijs) : voorzitter : Godfried Froedure; sekretaris : Aureel Duprez;
penningmeester : Ednionda Delaey;
propaganda : André Demuynck; organizatie : Lucien H.iulekiet.
Afdeling Kuurne (Bavikhove, Kuiste, Kuurne en Lendelede) : \oorzitter : Frans Blancquaert; sekretaris:
Roos VandenBuIcke-Dujardin; penningmeester : Lieven (ievaert; propaganda : Marcel Vandevijvere; organizatie : Leopold Van H a u w a e r t .

OOST-VLAANDEREN
Denderleeuw
BESTUURSHERKIEZING
Het nieuwe bestuur ziet er uit als
\olgt : voorzitter : Van Der Weeën
R.; sekr.-penningni :. De Metsenaere W. (afgevaardigde arrondisse-

L I J K

ZITDAGEN
VOLKSVERTEGENWOORDIGER
j . OLAERTS
— ST. T R U I D E N : elke I s t c m a a n d a g van
18 tot 19 u., M i n d e r b r o e d e r s t r . 20 ;
_ B E R I N G E N : elke 3de m a a n d a g van
20 tot 21 u., Vanheel, Diesterse s t w g . S;
— B E R I N G E N : elke 2de vrijdag van 20
tot 21 u., V a n h e e l , Diesterse s t w g . 8 ;
— OPGLABBEEK : elke 4de m a a n d a g van
19 tot 20 u., ten huize Cor Bouchet :
— HEP,K : elke 3de vrijdag van 20 tot
21 u.. Zaal Area ;
— HASSELT : elke 4de vrijdag van 20
tot 21 u., J o s Neven, Z u i v e l m a r k t 38 :
— GENK : elke z a t e r d a g van 9 tot 12 u.
en o p a f s p r a a k .

Beverio
N I E U W E AFDELING
Vrijdag 14 j u n i te 20 u., s t i c h t i n g s v e r g a d e r i n g en b e s t u u r s v e r k i e z i n g van d e
n i e u w e afdeling Beverio in Gafé llend r i c k x , K r o o n s t r a a t 144, K o r s p e l - B e v e r l o .
D a n k zij d e w e r k i n g van J a n H e n d r i c k x
en Pol Meukens is onze k e r n o p enkele
w e k e n uitgegroeid t o t een v o l w a a r d i g e
afdeling.

Genk
BESTL'URSVERKIEZING
Alle leden zijn ititgenodigd tot de sta
t u t a i r e b e s t u u r s v e r k i e z i n g v a n d a a g zaterdag 8 j u n i in « O b e r b a y e r n », Hoevezavel.
Mogelijkheid tot s t e m m e n van 18 tot 22
uur.

BESTUUR
De volgende besluursvergaderinji
zal plaatsvinden op 12 juni 1%8 m e t
op de dagorde praktische schikkingen voor 11 juli en tevens voor d e
opriditing van een afdeling te Stenc.

BESTUURSVERKIEZING
De bestuursverkiezingen
gaan
door op 13 juni 1968 tussen 19 en
22 uur, in « De Arend », Oeverstraat, Rupeimonde.

WELVAARTSINDEX

St. Niklaas
KOLPORTAGE
Zondag 9 juni wordt een kolpor(a,ge gehouden te Sinaai. Samenkomst om 9 uur aan 't Stampkot,
Parkstraat, St. Niklaas.
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DAG DER 500
Zaterdag 8 juni te 20 uur in het
« Stokerijtje », 8sle uitgave van de
« Dag der 500 », de bijeenkomst
van \'lamin,gen van alle pluima.ge.
Na M. Coppieters (2 maal), dr.
Van Haegendoorn, Paul Daels, e.a.
dit jaar als spreker prof. dr. Verhulst. Omlijsting Louis N'erbeeck.
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BESTUURSVERKIEZINGEN
AfdeUng Kortrijk : -lozef Allaert,
Roger Ciaerhout, Luk Debels, l*ol

Hasselt
ARRONDISSEMENTEEL NIEUWS
Het a r r . b e s t u u r v e r g a d e r d e deze week
d o n d e r d a g 6 j u n i . De verkiezingen in d e
afdelingen w o r d e n van nabij gevolgd. Ze
zijn r e e d s voorbij in d e afdelingen Halen,
K e r k d e Stad, K e r m t , K u r i n g e n , L u m m e n ,
Niel-As, ü p g l a b b e e k , Zelem en D i e p e n beek. V a n d a a g z a t e r d a g 8 juni be.stuursverkiezing in d e afdelingen
Beringen,
(ienk en Ylasselt : 10 juni : S t e v o o r t ; 14
j u n i : Beverio en T e s s e n d e r i o : 15 j u n i :
Sint T r u i d e n .
De n i e u w e a r r o n d i s s e m e n l e l e r a a d zal
voor bet eerst b i j e e n k o m e n op z a t e r d a g
22 juni t e r a a n v u l l i n g en verkiezing van
een n i e u w a r r o n d i s s e m e n t e e l b e s t u u r .
AFDELINGSNIEUWS.
Al onze leden w o r d e n vriendelijk verzo(* t deel te n e m e n aan de b e s t u u r s v e r kiezing voor afdelingen Hasselt, v a n d a a g
z a t e r d a g 8 juni in Hotel W a r s o n , Bampslaan, t e g e n o v e r h e t s t a t i o n . G e l e g e n h e i d
tot s t e m m e n van 18 tot 22 u u r .

Sint-Truiden
D E F I N I T I E V E START
De V.U.-afdeling S t - T r u i d e n w a s sterU
v e r t e g e n w o o r d i g d op d e o v e r w i n n i n g s o p
t o c h t van 26 m e i te A n t w e r p e n d o o r deeln t . n e r s die d e v e r p l a a t s i n g d e d e n m e t een
b o m v o l l e b u s en tal van eigen w a g e n s . De
n i e u w e afdelingsvlag op k o p is een ges c h e n k van d e h e e r Alf. DUGHATEAU,
die tevens in h e t k a d e r d e r bevlaggmgsaktie g r a t i s een l e e u w e n v l a g liet v e r l o t e n o p
de t e r u g r e i s in d e b u s . H o p e n wij d a t hierm e d e d e afdeling S t - T r u i d e n definitief ges t a r t is en d a t d e leden — lezers van
« W I J » — allen zullen a a n w e z i g zijn o p
en ook k a n d i d a a t - l e d e n zullen m e e b r e n -

gen n a a r o n s feestje, d a t d o o r g a a t in o n s
lokaal « De P a u w », G r o t e M a r k t 4, te StT r u i d e n , op z a t e r d a g 15 j u n i te 18 u.
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Oostende

Rupeimonde - Steendorp

NIEUW BESTUUR VERKOZEN
Het plaatselijk bestuur werd als
volgt samengesteld : voorzitter De
\'os
Roger;
ondervoorzitters :
.\driaenssens Mare en Roeland
Raes; sekretaris : De Schrijver
Ward; penningmeester : Dekeyser
(Juido; propaganda : Van Steenbrugghe Oscar; organizatie De
Haerdemaeker Stan; dienstbetoon :
mevr. De Wever X'era: public retions : Wouters Geert.

Kortrijk
DIENSTBETOON
Vaste zitdagen in « 1302 », August
Reynaertstiaat 9 : 's zaterdags van
10 tot 12 uur : Roger Vandewatteyne, provincieraadslid en van 16 tot
19 uur : een gemeenteraadslid.
's Maandags : van 17 tot 19 uur.
Luc Vansteenkitse,
volksvertegenwoordiger.
O p afspraak : L. Vansteenkiste, .
tel 120.40 en R. N'andewatteyne,
tel. 125.94.

co

ling T e s s e n d e r i o o p v r i j d a g 14 j u n i te 20
u u r in l o k a a l Miei Van T h i e n e n , H u l s t e r w e g 141, T e s s e n d e r i o .

Zonhoven

Tessenderio
BESTUURSVEfeKIEZING
Alle l e d e n van K w a a d m e c h e l e n , P a a l en
T e s s e n d e r i o w o r d e n v e r z o c h t deel te n e m e n a a n d e b e s t u u r s v e r k i e z i n g van afde-

Volksunie Tongeren - Maaseik

DIENSTBETOON
E. RASKIN,
volksvertegenwoordiger :
— Borgloon : ten huize van S. Wijnants, Graet 1, iedere 4de zaterdag
van de volgende maanden van 11
tot 12 uur.
— Helchteren : café Kruispunt, 1 juni en iedere 1ste zaterdag der volgende maanden van 9 uur 30 tot
10 uur 30.
— Lommei : ten huize van G Vanduffel, Kapelstraat 61, 1 juni en iedere 1ste zaterdag van de volgende maanden van 11 tot 12 uur.
— Tongeren : café De Helm, Markt,
iedere 4de zaterdag van de volgende maanden van 9 uur 30 tot
10 uur 30.
— Aan huis : iedere vrijdag van 17
tot 20 uur (Dorpsstraat 53, Eigenbilzen, tel. 011-19434è

J. CUPPENS.
plaatsvervangend volksvertegenwoordiger : '
— Aan huis : op afspraak (Zandbergerstr 22, Neeroeteren.
Tel. 011-64402).

BESTUURSVERKIEZING
Afdeling Z o n h o v e n kiest zijn n i e u w b e s t u u r o p m a a n d a g l ö j u n i vanaf 20 u u r
in d e v e r g a d e r z a a l v a n s e n a t o r Alfons J e u rissen, Wijerstraat, Zonhoven.

J. HARDY,
plaatsvervangend senator :
r— Eigenbilzen : café De Kroon, Brugstraat, 1 juni en iedere 1ste zaterdag van de volgende m a a n d e n van
9 uur 30 tot 10 uur 30.
— Lanaken : café Centrum, Dorpsplein, 1 juni en iedere 1ste zaterdag van de volgende m a a n d e n van
11 uur tot 12 uur.
— Aan huis : Nieuwe baan 2, Althoeselt, tel. 012.32.353.

A. DEKKERS,
provincieraadslid :
— Aan huis : alle dagen behalve za• tedag (Steenweg, Elen, tel. 01161228).

E. DUCHATEAÜ,
provincieraadslid :
Aan huis : iedere dag van 9 tot 11
uur (Steenweg, Hoeselt. tel. 01118188).

F. VAN HOLLEBEKE,
provincieraadslid:
— Aan huis : iedere woensdag van 17
tot 19 uur (Kielenstraat, Tongeren,
tel. 012-32196).

EEN WONING DIE OOK IN 'T JAAR 2000 AKTÜEEL EN MODERN ZAL ZIJN!!!

EEN slaapkamer

DRIE slaapkamers

TWEE slaapkamers

of ZELFS MEER

ONZE APPARTEMENTEN ZUN ENIG!!! WAAROM?
1*

ZIJ LIGGEN in de onmiddellijke omgeving van he^ prachtige kasteel
« Hof van Havenith » Nachtegaallaan, aan de poorten van de grootstad

3'

hun UITZONDERLIJKE BRANDBEVEILIGING en ISOLATIES : bereikbare brandladders, brandvrije inkomdeur die U volledig afsluit van de ge-

Antvt^erpen, nauwelijks enkele minuten van Centrum, nieuwe Schelde-

mene delen. Speciale aandacht werd besteed aan vocht-, geluids- en

tunnel, ringlaan, snelwegen, scholen, bussen, winkels, enz...

warmteïsolatie.
2'

hun M I N I M A L E ONDERHOUDSKOSTEN : zoveel mogelijk materialen
die geen enkel onderhoud vragen werden voorzien. Ultra-modern een-

4-

een NOOIT GEZIENE AFWERKING : gezellige dekoratieve hall bevloerd

f rale verwarmingssysteem met warmwaterbedeling en debietmeters... U

met grote marmertegels twee lutomatische liften voor 5 personen,

betaalt slechts uw verbruik.
brievenbussen, bellen, boodschapkastjes. alsmede bel aan privédeur.

Prachfge vfoeren : parket - keramiek - rode fegels - tapisflex - marmeraggromeraat er,x... Scandiaflexbalken en thermopane In living gemstalleerde keuken en badkamer - vuilschuif - open haard - alum inium ramen en deuren - speciale automatische verhulsbalken en
u.tneembare ramen In living marmeren raam- en deurtabletten - Shunt verluchting en ventilatie's - voldoende muurbekleding In keuken en badkamer - afloopputje op terassen - silex dailen In voorhof - gemeenschappelijk antenne, enz...
Zelfs een GEMEENSCHAPPELIJK SAUNA IS I N DE PRIJS BEGREPEN UI
Z i j KOSTEN SLECHTS van 625.000 F af (kosten inbegrepen) en kunnen verhuurd worden rond de 3.000 F, dus, niet alleen een veilige belegging maar ook een goede opbrengst... uw verzekering tegen devaluatie : een eigendom stijgt steeds In waarde ï ü
U kunt eigenaar worden mits slechts 200.000 F In handen, daarbij kan U nog premiegerechtigd zijn : 60.000 F + 20 % per kind
wat uw nodige beginkapitaal reduceert tot 140.000 F.

OOK I N 'T HARTJE V A N GENK « Residentie Middenstand » 3 zeer luxueute appartementen met 2 of 3 slaapkamers, geheel af, behangen, geschilderd,
ingerichte keuken, vuilniskoker, parlefoon, centrale verwarming, aluminium
ramen met thermopane, mooie terrassen : met één woord SUPERSTANDINC
en INTEGRAAL KOMFORT. Verzekerde opbrengst : verhuurd I

ZELFS TE GENT aan DAMPOORT op Antwerpsesteenweg, Residentie Van
Maerlant en Servaes - 2 residentie's die inzake standing, als residentieel gebouw enig zijn. De kwaliteit van de uitvoering alsmede de rijke elegantie
van opvatting en materialenkeuze verdienen ongetwijfeld uw aandacht.
Dubbele of enkele appartementen, garages, enz... mogelijkheden naar ieders
smaak en budget.

U KAN ELDERS KOPEN... MAAR NOOIT BETER OF VOORDELIGER

MU
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DE WEEK IN ONS LAND

Betstc ril V t Hl
Ic Tienen ontspoorde verleden dinsdag een goedelentreui Alles beperkte 7ich tot stoüelijKe schade en tijdverlies De onlangs uitgebrande St JaKobskerk te Antweipen werd in de steigeis gezet de
restauiatie is reeds aan de gang Iweede rij, vtnt
:
« Aan de sdireve » hoopte /ich begin de/ei ueek nog
altijd het vrachtvervoer van en naar Frankink op On
der een stralende 7on werd te Antwerpen - - voor de
laatste maal op de leien — de traditionele Sinksenfoor
mge/et Derde rtj \lnr
. de werken aan de E3 beg Ö
nen gestalte te kiijgcn in het antwerpse is men al aan
Ie brugbep»-oevmg toe l angs de autostrrde Brussel
Oostende werden kilometerpalen gezet die o m zeer nut
tig nullen zijn bii tussenkomsten van veikecrspolitie ol
hulpdiensten
ï||||||M|y||M^||WA|j|^

