
IS DAT 
DE REKONYERSIE 

VAN LIMBURG ? 
Deze plaatsaanbieding hing enkele dagen gele. 
den uit in de mijn van Zwartberg. De ekstremis-
ten die beweerden dat de Limburgse arbeiders 
zonder werk zouden vallen, hebben eens te meer 
ongelijk : te Oostende — op nauwelijks iets meer 
dan 200 km afstand — kunnen onmiddellijk 200 
koolputters gaan vissen ! 

VLAAMSE C.Y.P. 
EN 
KRISTEN-DEMOKRATEN: 

NDE 
OASIS! 

^ 

Twee maanden geleden, na het P.V.V.-kongres te 
Luik waarop het beruchte taalvergelijk werd goed
gekeurd, blokletterde de « Gazet van Antwerpen » 
op haar eerste pagina : « De P.V.V. vijand num
mer 1 in Vlaanderen ». Het blad kommentariëerde 
het P.V.V.-kongres als volgt : « De P.V.V. wordt 
nu vijand nummer 1 van alle bewuste Vlamingen. 
Er liggen vermoedelijk een goede drie jaar voor 
de boeg om. dit de Vlaamse opinie in te hameren. 
En wij zullen ons met genoegen om de desbetref
fende voorlichtingskampanje beijveren ». De « Ga
zet van Antwerpen » stond met dit oordeel alles
behalve alleen, « Het Volk » schreef na het P.V.V.-
kongres : «De P.V.V. heeft zich in Vlaanderen 
onmogelijk gemaakt » en « De P.V.V. houdt op, re
geringsbekwaam te zijn ». In « De Standaard » 
vatte Manu Rusy de door het P.V.V .-taalvergelijk 
geschapen situatie als volgt samen : « Aan de ene 
kant staan de Vlaanise C.V.P. en de Volksunie met 
een politiek, die voorrang verleent aan de noden 
en de toekomst van de Vlaamse gemeenschap... 

aan de andere kant is er een verjongde en bijna 
diktatoriaal geleide P.V.V. die met een bijna te
genovergesteld programma trouw blijft aan de 
traditionele Belgische mystiek ». 

Vijand nummer één! Regeringsonbekwaam ! 
Traditionele Belgische mystiek ! Tot voor een paar 
weken hebben de Vlaamse kranten van C.V.P.-
strekking niet opgehouden, het van de daken te 
verkondigen. De eerste helft van de voorbije kri-
zisperiode stond volkomen in het teken van de 
onaanvaardbaarheid der P.V.V. als regeringspart
ner voor de Vlaamse C.V.P.-ers. De Vlaamse kato-
lieke kranten schreeuwden het zo luid van de 
daken, dat Vanaudenhove zich kon onttrekken aan 
een informatie-opdracht door te verwijzen naar de 
anti-P.V.V.-stemming in de Vlaamse C.V.P.-pers. 

Vandaag is dat allemaal veranderd. De onge
looflijke zwenking om 180° is uitgevoerd. De CVP-
pers en de kristen-demokraten in Vlaanderen 
steunen de regeringsformule die zij gisteren nog 
ondenkbaar en onaanvaardbaar achtten. Zij heb-
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ben zich aan de zijde geschaard van de grote ver
dedigers der C.V.P.-P.V.V.-formule, de «Libre 
Belgique » en de*« Ppurquoi-Pas ? ». Zij hebben 
zich aan de zijde geschaard van de meest reak-
tionaire en anti-Vlaamse formule uit de na-oorlogse 
periode. 

Dat zij het doen met voorbehoud, met de dood 
in het hart, met weinig gestdrift of hoe de overige 
doekjes voor het bloeden ook mogen heten : het 
heeft geen enkel belang. In de politiek tellen de 
feiten : men stemt voor of men stemt tegen, men 
heeft een meerderheid of men heeft er geen. De 
rest is literatuur. 

Een feit : de Vlaamse C.V.P. is scheep gegaan 
met het meest rabiate en reaktionaire unitaristi-
sche deel van de C.V.P. aan het roer. De Vlaamse 
C.V.P. is scheep gegaan met de P.V.V. en aan
vaardt, dat deze « vijand nummer één van Vlaan
deren » in de regering dichter bij de verwezen
lijking van zijn objektieven komt. 

Want daar komt het toch op neer ! De kampioe
nen van het C.V.P.-flamingantisme zullen in hun 
achterhoofd, om hun geweten te sussen, wel enkele 
pietluttige berekeningetjes gemaakt hebben waar
uit zij menen te mogen besluiten dat het allemaal 
wel niet zo'n vaart zal lopen. 

Of niet ? Wij horen en lezen de verontschuldi
gingen reeds : Vanaudenhove heeft water in zijn 
wijn gedaan, de P.V.V. heeft haar programma ver
loochent, het akkoord P.V.V.-C.V.P. wijkt mijlen
ver af van het beruchte P.V.V. vergelijk enzoverder 
enzovoort; er dreigt geen gevaar, want Van den 
Boeynants zal de taalproblemen twee jaar bevrie
zen en zo lang loopt de regering in geen geval. 

Alsof de tipische vleeshouwerstruuk met de frigo 
enige waarborg voor de Vlammgen inhoudt. Een 
achterkwartier kan bevroren worden, desnoods 
ook wel twee jaar. Maar ot men de taalproblemen 
kan bevriezen ? Het is onmogelijk de Walen en 
Vlamingen te bevriezen: de strijd fiaat iedere dag 

(vervolg op blz. 3 in kader) 



pestelcl worden, zoniet gaat de 
belangstelling ervoor verloren en NEDERLANDS 
worden ze nuUeloos. 

M., Brussel. 

Y.D.B. GENIAAL 

KONINKLIJK CIRCUS 

Door een lezer werd enkele 
weken terug in 't Pallieterke, 
krachtig protest aangetekend 
tegen het feit dat de Wiener Eis-
revue, haar publiciteit in de 
hoofdstad, uitsluitend in liet 
Frans voerde. Naar het schijn-t 
betrof het de zoveelste vergis
sing of vergetelheid. 

Thans komt het Circus van 
Peking op bezoek in ditzelfde 
Koninklijk Circus te Brussel en 
weer wordt al de publiciteit uit
sluitend en alleen in het Frans 
gevoerd te Brussel. U ziet het, 
niet alleen Antwerpen laat Brus
sel niet los, maar ook Oostenrijk 

• en China niet, maar jammer ge
noeg om het verder volledig te 
verfransen. 

Ik vraag me af of dit Konink
lijk Circus, dat waarschijnlijk 
v̂ fel toelagen ontvangt van de 
stad of de provincie, niet onder
worpen is aan de taalwet en het 
Nederlands en het Frans niet op 
een voet van gelijkheid moet be
handelen ? Het zou de moeite 
lonen dat dit puntje eens nader 
zou onderzocht worden, opdat 
dit gezegend circus niet verder 
zou gaan de Vlamingen in de 
hoofdstad in het gelaat te spu
wen. 

J.T., Brussel. 

Vi.0. 

liet Bestuur van de Vereni
ging voor Beschaafde Omgangs
taal, na kennis te hebben geno
men van de besluiten van het 
forum-debat over de taal in de 
schoolboeken, dat op 12 februari 
19Ü6 te Lier h-eeft plaatsgevon
den, alsmede van de resultaten 
van het onderzoek dat door de 
werkgroepen Onderwijs van de 
Afdelingen Gent en Brussel is in

gesteld, stelt vast : dat de meeste 
schoolboeken die in het lager on
derwijs worden gebruikt in taai
opzicht te wensen overlaten 
waardoor het aanleren van het 
Nederlands aanzienlijk wordt be
moeilijkt. Is van oordeel dat zul
ke toestanden in 1966, ruim der
tig jaar na de volledige verneder
landsing van het onderwijs in 
het Vlaamse landsgedeelte, on
duldbaar zijn. Dringt derhalve 
bij de bevoegde instanties, name
lijk bij de minister van Onder
wijs en de leiding van het vrije 
onderwijs, erop aan dat binnen 
een redelijke termijn de volgen
de maatregelen worden getrof
fen om op dit gebied de zeer 
noodzakelijke sanering te bewer
ken : 
1) goedkeuring door de hoogste 
instanties van het officiële en het 
vrije onderwijs van het beginsel 
dat in de scholen alleen boeken 
mogen worden gebruikt die ge
steld zijn in het hedendaags al
gemeen Nederlands, d.w.z. de 
gemeenschappelijke cultuurtaal 
van het gehele Nederlandse taal
gebied ; 
2) kennisgeving van deze begin
selverklaring aan schrijvers en 
uitgevers van schoolboeken, als
mede aan schooldirecties, leer
krachten en ouderverenigingen ; 
3) invoering van een verbod om 
na een overgangsperiode van 
twee jaar in de scholen die door 
de overheid worden beheerd of 
gesubsidieerd, boeken te gebrui
ken die niet aan deze norm be
antwoorden ; 
4) instelling van een keurings
orgaan - in voorkomend geval 
toevoeging van een bevoegde 
deskundige aan de bestaande 
keuringsorganen met als op
dracht een lijst vast te stellen 
van de boeken die na de hier
boven bedoelde overgangsperio-. 
de nog mogen worden gebruikt 
in de scholen die door de over
heid worden beheerd of gesubsi
dieerd. 

Vraag onze luxe-folder bij de algemene vertegenwoordiger RADELCO 
Antwerpen : Itallële! 179 — Brussel : Lambermonlaan 74 — Gent : On-
derbergen 39 — Roeselare-Rumbeke : Albertstraat 1 . 

TAALLES OP WAALSE T.V. 

Eindelijk dan toch een stem 
met kritiek op deze Tele-Taalles 
voor Walen (zie « Wij » 5 maart 
R.H. Antw.) - Telkens weer na 
het volgen van de les, krijg ik 
lust naar de pen te grijpen en 
die mensen diets te maken dat 
dit geen « les » is om Nederlands 
te leren, maar een opsomming 
van (te moeilijke) zinnen die 
men naar het voorbeeld van de 
ouderwetse conversatie-gidsjes, 
moet aflezen. 

De lesgevers moeten eens te 
rade gaan bij de methodes die 
uitgaan van de modelzinnen of 
zins - modellen (sentence-pat
terns), methode die nu vrijwel 
in alle landen wordt toegepast. 

Wat de voordenkeus betreft, 
die laat zeker zó te wensen over 
dat inderdaad Walen, die het 
goed menen, /ne vroegen of het 
dus volstaat arriver, passer, de
clarer tot arriveren, passeren, 
declareren te maken om Neder
lands te spreken ! IJv ben het 
hier volkomen eens met R.H. en 
moet hem gelijk geven wanneer 
hij verklaart dat onze taal daar
door belachelijk gemaakt wordt 
bij de Walen en Fransspreken-
den. Stellig is het al heel wat 
dat men er toe gekomen is de 
nodige zendtijd daarvoor te ver
krijgen, maar die lessen moeten 
door bevoegde lesgevers samen-

Beenhouwer Vanden Boeynants 
heeft eindelijk toch zijn zin ge
kregen : formateur mogen zijn. 
Van de eerste dag van de crisis, 
droomt hij er van met deze taak 
te wordien belast, beweert Kop 
Van Eynde. Het weekblad « Spe
cial » schijnt er ook meer van te 
weten. Vanden Boeynants heeft 
wel dit gemeen met zijn voor
ganger en vriend Theo, dat hij de 
zelfvoldaanheid in hoogst eigen 
persoon is, e^en opper\lakkig en 
zijn wetenschap verkondigend in 
assimil-vorm. Zo b.v. wat het 
federalisme betreft : « hoe zou 
men in een half België genoeg 
inkomsten vinden om het hoofd 
te bieden aan de economische 
moeilijkheden, wanneer men die 
inkomsten zo moeilijk vindt in 
een volledig België. Gewoon 
geniaal ! 

Het uur van de beenhouwers 
heeft geslagen, alsmede het uur 
van de programma's. In alle de-
niocratien ter wereld, worden de 
partijprogramma's vóór de ver-
luezingen samengesteld. Zo we
ten de kiezers wat er hen te 
wachten staat. Hier in België 
doet men het andersom. 

De belabberde financiële toe
stand is volgens deskundigen, 
eenvoudigweg hopeloos. De open
bare schuld bedraagt zomaar 
49.500 fr. per hoofd van de be
volking. In Nederland, slechts 
23.600 fr. Steeds volgens deskun
digen, zouden er 3 oplossingen 
voorhanden zijn : nog meer be
lastingen, nieuwe leningen of 
devaluatie. Het ziet er lief uit. 

Laatste kans, schrijft M. Ruys 
in de Standaard. Of juister uit
gedrukt, beenhouwer V.D.B, naar 
de slachtbank. Maar dan de 
slachtbank voor de unitaire par
tijen. 

B.H., Erembodegem. 

J.D., in zijn A.B.N.-artikel, 
pleit ^oor een vernieuwde 
levenshouding, gekenmerkt door 
voornaamheid in taal. En te
recht ! 

Ilet is zaak voor iedereen, 
maar inzonderheid voor de jon
gere generatie, plichtbewust en 
definitief met het verleden te 
breken. ^ 

Alle lofwaardige inspanningen 
ten spijt, heeft op zuiver taalkul-
tureel gebied het gelaat van 
Vlaanderen geen grondige ver
andering ondergaan. Het heeft 
me dan ook verrast, bij een in
terview in het radiomagazine, 
een woordvoerder \an de A.B.N.-
aktie te horen verklaren, geen 
principiële bezwaren te opperen 
tegen bet gebruik van het dia-
lekt in het gezin. 

Het komt me meer dan vreemd 
voor dat mensen, die zich ter
dege inspannen om de sporen 
van het partikularisme uit te 
wis.sen, het taalregionalisme om
wille van het pittige en sappige 
in het gezin menen te kunnen 
aanvaarden. Men hoeft het on
kruid niet te sparen juist daar 
waar het taai voortwoekert. Zijn 
we nog niet voldoende sociaal
denkend gevormd om de abso
lute imperatief van het uitslui
tend gebruik van het Nederlands 
in te zien ? Dat zou wel erg jam
mer zijn. Of vreest men soms 
de onbehaaglijke reakties van 
het milieu... de huisgenoten ? 
Het is inderdaad niet prettig te 
stuiten op het volkomen onbe
grip van anderen, vooral dan in 
eigen huiskring. Maar zonder de 
bewuste en aktieve medewerking 
van het gezin wordt het ver
nieuwde Vlaanderen dat men na
streeft tot een karikatuur. 

W.D.P. - Brussel. 

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

van de redoktie 
Brussel , 17 maart 1966 

Bet r . { beroepsbezigheden. ^ 

J o e m a l i s t e n behoren n i e t a l t i j ( i op muffe redak-
t iekantoren t e z i t t e n , midden een kader van 
(a lech t - t i jpende) schri jfmachines, overvolle; pa
piermanden, l i jmpotten en kran tenknipse l s . Soms 
gebeurt het dat z i j zich bui ten deze s l e ch tve r -
luchte oorden begeveri. Een der oorzaken i s het 
vers laan van betogingen en - vermits het b e t o 
gen een bezigheid i s die ve'^lvuldig door Vlamin
gen wordt beoefend - in de meeste gevallen Vlèam-
se man i f e s t a t i e s . 
Nu i s er sedert Zwartberg een eigenaardig v e r -
s c h i j n s i l waar te nemen op derge l i jke betogingen. 
De r i jkswachters "meten" zich n ie t a l leen meer 
met de be togers , in casu de Vlaamse - want de Wa
len worden zoals t e Leuven, ongemoeid r e l a t en -
maar ook met de j o u r n a l i s t e n . Elders in het blad 
l ee s t U meer over wat in dat opzicht in de u n i -
ve r s i t e i t s s t f td gebeurde. Het kwam f e i t e l i j k neer 
op een soort weerwraak vanwege d e gendarmen,die 
t e Zwartberg door camera-men en fotografen, even
a l s door de 5,ewone j oe rna l i s t en met-het-potlood, 
naar hun oordeel wat a l t e veel in het l i c h t wer
den j^e-5teld, vooral wat hun barbaars optreden 
aangaat . Dat mag volgens die heren n i e t . 2 i j heb-r 
ben «lak aan de pers" zoals z i j dat t e Leuven zeg
den. En daarom wordt de j o e m a l i s t e n het werk be
moei l i jk t , j a onmogelijk gemaakt. Daarom z i jn e r 
persfotografen met kapotgeslagen t o e s t e l l e n e n 
bloedende handen. Daarom werd de rechterarm van 
een onzer redakteurs met een geweerkolf bewerkt. 
Daarom i s d i t rubriekje nog wat s l ech te r g e t i j p t 
dan anders .»• i \ fi 



WIJ J 

kernels in de oasis 
(vervolg van biz. 1) 

verder en het is duidelijk, dat in een klimaat van unitair chauvinisme, 
van « strijd tegen de ekstremisten », van verhoogde kansen voor de oasis-
mentaliteit de cinische sabotage van de taalwetten en de verdere aftake
ling van de Vlaamse posities te Brussel en elders ongeremd hun gang 
zullen gaan. Het C.V.P.-P.V.V.-akkoord verleent terzake niet de minste 
waarborg, wel integendeel! Zelfs de nieuwe bondgenoten kunnen niet 
verheimelijken dat dit akkoord in volle dubbelzinnigheid tot stand kwam 
en dat het een doos van Pandora is, waarvan niemand de uiteindelijke 
inhoud kent. Wie herinnert zich niet dat op het beslissend ogenblik van 
de toenadering tussen P.V.V. en C.V.P. door Vanaudenhove drie voor
waarden werden geformuleerd, juist ook op het vlak van de taalproble
men en van de Waals-Vlaamse verhouding ? Vanden Boeynants gebaarde 
van krommenaas en beweerde dat de samenstelling van zijn regering kon 
geschieden zonder verder overleg en zonder nieuwe besprekingen met de 
P.V.V. De liberale voorwaarden werden weggefommeld, er werd haastig 
over heen gegleden; maar niets kan beletten dat de waarheid haar rech
ten opeist : de C.V.P. stemde er mee in, dat de P.V.V. het taalvergelijk 
van Luik verder handhaaft als bazis voor dè « regeling » der nationali
teitsproblemen. Akkoorden en programma's zijn doorgaans in de poli
tieke koehandel niet méér waard dan het papier waarop ze werden ge
schreven. Op de mensen die het heft in handen houden, op hun mentali
teit en hun uiteindeUjke bedoelingen komt het aan» Over de mentaliteit 
en de bedoelingen van Van den Boeynants en Vanaudenhove kan bij de 
Vlamingen toch niet de minste twijfel bestaan ! 

Eens te meer en meer dan ooit heeft de Vlaamse C.V.P. zich bezon
digd aan vulgair boerenbedrog, aan het aanbidden van wat gisteren werd 
verbrand en het verbranden van wat gisteren werd aanbeden : aan wat 
geen enkele andere naam dan verraad draagt. Eens te meer staan de 
Vlamingen, die hun vertrouwen schonken aan de C.V.P., beschaamd en 
onthutst te kijken naar de zoveelste kapitulatie. 

En ook de liberale kiezer kan zich niet anders dan bedrogen voelen. 
Zijn voormannen gaan scheep met de voorzitter van de partij die er 
door de P.V.V. jarenlang van beschuldigd werd, in grote mate verant
woordelijk te zijn voor de politieke en financiële chaos. In de loop der 
vijf voorbije jaren is er nooit één enkel woord van afkeuring voor het 
C.V.P.-B.S.P.-bewind over Van den Boeynants' lippen gekomen; hij te
kende mee verantwoordelijk voor het katastrofaal beleid. In zijn rege
ring neemt hij een aantal excellenties op, die onder Lefèvre of Harmei 
mede in de kaas zaten en er de gaten in gevreten hebben. En nu wil de 
P.V.V. haar kiezers wijsmaken, dat zij samen met de bankroetiers van 
gisteren de toestand zal saneren en het land gezond maken ! Maar wie 
gelooft in de politiek nog aan Sinterklaas ? 

In werkelijkheid zal deze regering niets oplossen. Het feit dat zij de 
richting van de onontkoombare evolutie miskent, dat zij tegen de stroom 
van de geschiedenis ingaat, moet haar op korte termijn doen mislukken. 
Aan de inwendige spanningen, de leugenachtigheid van haar akkoorden 
en de monsterachtige onnatuurlijkheid van de koalitie zal zij over niet 
al te veel maanden bezwijken. Vanaudenhove weet het : hij hoedt er 
zich zorgvuldig voor, zélf in de wrakke schuit te stappen. In de komende 
maanden zullen de geel-blauwe staatslui in de allereerste plaats oog heb
ben voor de elegantste en meest renderende manier om uit de weinig 
komfortabele regeringsalkoof te kruipen. Inmiddels echter kunnen zij 
ontzettende schade toebrengen aan Vlaanderen en de Vlaamse zaak. 

Alle Vlaams-nationalisten moeten krachtdadiger en strijdlustiger dan 
ooit front vormen om deze anti-Vlaamse, asociale en ondemokratische 
regering de pas af te snijden. 

De ontknoping van de regeringskrizis heeft eens te meer de grenzeloze 
onbetrouwbaarheid van de Vlaamse C.V.P. aangetoond. Zij heeft één 
winstpunt : de man die ons aangediend wordt als de redder van 
het vaderland, is in werkelijkheid odd man out. Van den Boeynants is 
— dank zij welke duistere machten die vooral in de C.V.P. wikken en 
beschikken ? — in de eerste-ministerszetel geraakt. Met gebroken tanden! 

T. van Overstraeten. 

• Geestd>ift en strijdvaardigheid. 

v.v.b.- betoging 

reusaohtig 

succes 
(s.d.l.) De V.V.B.-betoging te Leuven 
heeft eens te meer bewezen dat de Vlaam
se eisen dermate tot het Vlaamse volk spie
ken, dat zelfs op de avond van een gewo
ne weekdag hieivoor een massa op de been 
te brengen is. Aan vooiaanstaanden (prak
tisch uitsluitend van stiijdende Vlaamse 
-veienigingen en V.U.) ontbrak het even
min. Wij vernoemen slechts de aanwezig
heid van de volksvencgenwooidigers Van 
Lecmputten, Wannijn, Schiltz, Goemans, 
Mattheyssens en Anciaux, de senatoren Jo-
nsscn en Elaut, V.V,B.-\oorzitler P. Daels, 
«nrs. Colson en Lambrechts, V.U.-onder-

voorzitter Ed. Bauwens, praeses Tom Swar-
telé. De Troyer van het V.V.O. 

Veel geestdrift veroorzaakte de komst 
van een afvaardiging mijnwerkers uit 
Zwartberg, alsmede een groep uit de Voer
streek. Geestdrift ook voot de slogans, 
waaruit wij een greep doen : « Voor een 
autonome Vlaamse universiteit te Leuven», 
« Vlaams Brabant : Vlaams », « Splitsing 
provincie Brabant », « Brussel Rijksge
bied », « Werkgelegenheid in Limburg », 
« Voorrang voor testgebied Hageland en 
« Studieloon ja — leningen neen ». 

De studenten droegen eigengemaakte 
slogans, vaak geestige zoaL <- Omcr, these 
boots are made for walking » aan het adres 
van (schoenfabiikant) Vanaijdcnho\e en 
« Volksrepubliek ». een eis van een uit
erst links groepje, dat aange\oerd werd 
door enkele pseudo-ideologen en aange-
\uld door een grote bende spuiters. Bij 
dezelfde groep lazen we in onvervalste 
Spaitacus-slijl : « Friede den Hutten, 
Kiieg den Palaste » — oh nuchteie zake
lijkheid der niet-roi ianliekeis ! Limbur
gers droegen een spandoek met de eis 
« Lijnen vrij » en het Vlaams Verweer 
vioeg zich op een diaagboid af « werd 
Sclep met kolfslagen afgemaakt ? ». 

Aan het begin van de betoging deden 
zich enkele lichte incidenten voor door 
de provokerende houding van een vijftig
tal Waalse studenten die de « aangepaste » 

ArJiter de spandoeken stapten in de V.V.B.-betoging duizenden op die van overal in 
Vlaanderen kwamen : Oostende, Westhoek, Voerstieek, Gent, Kortrijk, Aalst, Limburg, 
Antwerpen en Brabant, te veel om ze allemaal te noemen. Een gioot deel van de beto
gers werd gevormd door de studenten zelf, die daardoor bewezen dat te Leuven de 
Vlaamse strijdlust nog iiiet veidwenen is. 

Davidster in het knoopsgat dioegen; zij 
werden op enkele sekonden van het ter
rein geveegd. Ook in de Bondgenotenlaan, 
aan een restaurant en aan het tehuis der 
Waalse studenten ontstonden relletjes en 
sneuvelden een paar ruiten, toen de frans-
sprekenden een ophitsende houding aan
namen of de betogers van op de balkons 
met vooi werpen bekogelden. 

De toespiaken in het stadspark stonden 
in het teken van de eisen die reeds vooraf 
op een perskonferentie werden bekend ge
maakt en vervat in een memorandum dat 
o.m. het piobleem Leuven belichtte in 
zijn technische aspekten, dat de weten
schappelijke, sociale en kulturele redenen 
weergaf die een overheveling van de 
fianstalige universiteit naar Wallonië ver
gen en dat ten slotte ook de maatregelen 
opsomde die nodig zijn om het Neder
lands karakter van Vlaams Brabant te 
vrijwaren. 

Nadat de duizenden in het Stadspark 
langzaam binnengestroomd waren, bracht 
een mijnwerker een korte groet vanuit de 
Limburgse mijnstreek. Zijn eis tot -vrijla
ting van hoofdonderwijzer Lijnen werd 
minutenlang toegejuicht. 
V.V.B.-voorzitter Daels protesteerde in 
zijn fel-toegejuichte rede tegen de smaad 
die de Joodse gemeenschap werd aange
daan door de Davidster der franstaligen en 
tevens tegen de pogingen die ondernomen 
werden om de betoging te doen verbie
den. < Mensen die hier gastvrijheid genie
ten en die ons in eigen Vlaamse stad wil
len beletten van ons demokratisch recht 
gebruik te maken, horen hier niet meer 
thuis », zo zei dhr Daels die beklemtoonde 
« dat wij betogen in Vlaanderen waar en 
wanneer het ons belieft ». Met kracht van 
argumenten verduidelijkte hij de stellin
gen die in verband met Leuven en Vlaams 
Biabant weiden ingenomen. Hij juichte 
de aanwezigheid van een grote groep mijn
werkers toe en proiesteeide daarbij tegen 
het gevangenhouden van hoofdonderwijzer 
Lijnen. Onder fel gejuich zegde hij de 
steun van strijdend Vlaanderen toe aan 
de Limburgse aibeideis. Ten slotte eindig
de hij met de slogan ; « Geen bestand, 
houdt de dief : in gans Vlaandeiland of
fensief ». 

K.V.H \'. jjiaeses. lom Swaitelé handel
de uitvoeriger o\ei de toestand te Leuven 
en de bedreiging d;c' daardooi op Vlaan
deren weegt. Hij wees daarbij op twee 
zeer gevaailijke lealiieiLcn die zich tegen 
ons keren ; de regeiingskoalitie C.V.P.-
P.V.V., waarbij tussen de paitneis over
eengekomen werd i.v.m. de univeisitaire 
ekspansie de aangioei van de kredieten 
voorzien voor 1967 en 1968 met ongeveer 
10 % te verminderen. Dit betekent voor 
Leuven ongeveer 100 miljoen voor 1967 
alleen. Dit betekent ook dat er de eerste 
drie jaar zelfs geen begin van overheve
ling naar Wallonië zal kunnen plaats vin

den. Vervolgens legde' hij de nadruk op 
de mogelijkheid die bestaat dat men zal 
overgaan tot de spreiding van kandidatu
ren, wat de realisering van het plan Woi-
trin zou betekenen : namelijk het tot stand 
brengen van de « fatale driehoek > Leu-
ven-Waver-Brussel hetgeen het verlies van 
gans Vlaams Brabant met zich zou bren
gen. 

Tom Swartelé eiste tot slot : een auto
nome Vlaamse universiteit te Leuven en 
een autonome franstalige universiteit ia 
Wallonië. 

• Psychologie van de teneur. 

te leuven 

stierf 

een vrouw... 
(t.v.o.) Na afloop der betoging vonden er 
nog enkele incidenten plaats, die echter 
nooit hevig waren. Zoals gebruikelijk bij 
Vlaamse betogingen was de Rijkswacht 
massaal en met haar zwaar materiaal ter 
plaatse : vier eskadrons, hetzij 500 man, 
uit Leuven, Etterbeek en Antwerpen, zes 
spuitwagens, een groot aantal half-tracks 
en vrachtwagens, een takelwagen... Het 
kwam tot enkele botsingen, waarbij de 
spuitwagens werden gebruikt en brutaal 
gech argeerd w erd. 

In de late avond, iets na elf uur, begon
nen rijkswacht en politie in de omgeving 
van de Oude Maikt de heibeigen te ont
ruimen. Het bevel daartoe werd door de 
Leuvense burgemeester gegeven. 

Rond half twaalf viel de rijkswacht bin
nen in de herbeig « Cristal » aan de 1'a-
rijssiiaat, waai de Leuvense Volksunie en 
hel V N.S.LI. dooigaans hun vergaderingen 
hoLiden. De ontruiming gebeurde zonder 
incidenten; volksv ertegen wooidiget dr. 
Antiaux was tiouwens ter plaatse en 
trachtte veibinding op te nemen met de 
bevelvoeiende rijkswachtofficier. Naar wij 
later peisconlijk vernamen op de rijks
wacht, was er geen enkele speciale reden 
waatom de c Cristal » ontruimd werd; 
eeu lijkswachtmajoci bevestigde ons dat 
het een louline-optiatie was in het kader 
van de algemene herbergontruiming in 
gans de omgeving. Het is echter wel merk-
waaidig, dar het lokaal « Cristal > — waar 

(X'ervolg blz. 4) 
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nochtans alles rustig was — zeer vroeg aan 
de beurt kwam; enkele andere herbergen 
in de buurt werden slechts een drietal 
uren- later gesloten. 

Het binnendringen van een dozijn 
iwaarbewapende rijkswachters in velduit-
rusting veroorzaakte in « Cristal » de no
dige deining. Vergeten we daarbij niet, dat 
met geweren bewapende rijkswachters in 
volldige gevechtsuitrusting gebruikt wor
den omwille van het « psychologisch » 
effekt. In dit geval is het effekt er inder
daad ook geweest, met een zeer dramati
sche afloop. Kort na de inval der rijks
wacht kreeg de waardin, de 49-jarige Me
vrouw Alice Leenders, een hartaanval; zij 
is even later aan de gevolgen daarvan be
zweken. Mevrouw Leenders leed sinds en
kele tijd aan het hart; de opwinding, ver
oorzaakt door het verschijnen van een 
rijkswacht-afdeling in Zwartberg-kledij, is 
haar fataal geworden. In het gezin Leen
ders zijn er vier kinderen, allen meisjes, 
•waarvan het oudste 18 is. 

Wij wensen dit dramatisch voorval niet 
te exploiteren. De rijkswachters in « Cris
tal » gedroegen zich — gemeten naar de 
passende normen — vrij kalm. De verant
woordelijkheid ligt echter elders. Het is 
onduldbaar dat bij iedere Vlaamse beto
ging de rijkswacht gebruikt wordt alsof zij 
het uitbreken van een burgeroorlog moet 
verhinderen. De daarbij gebruikte midde
len en het opzet om een psychologisch 
terreureffekt te sorteren staan in geen en
kele verhouding tot de noodzaak en het 
doel. Wat te Leuven gebeurde, is méér 
dan een spijtig toeval : het is de fatale 
bekroning van een doelbewust en abso
luut verkeerd en onaanvaardbaar gebruik 
der ordekrachten. 

Er zijn in de late avond en 's nachts te 
Leuven overigens een aantal zeer merk
waardige dingen gebeurd. Onze redakteur 
Staf de Lie werd met een geweerkolf be
werkt, ondanks het feit dat hij zich ken
nelijk beperkte tot het vervullen van zijn 
joernalistiek werk en zich behoorlijk ge
legitimeerd had met zijn perskaart. Er 
werd hem toegesnauwd dat de rijkswacht 
< lak heeft aan de pers ». Een- radiore
porter van de B.R.T. was er niet beter 
aan toe. Een konfrater van de « Gazet van 
Antwerpen » zag zijn fototoestel vernield. 
De scherven van het blitzapparaat drongen 
in zijn hand; hij bloedde overvloedig en 
moest zich ter plaatse laten verzorgen. De 
Vereniging van Persfotografen heeft trou
wens naar aanleiding van dit incident 
klacht neergelegd. 

Persoonlijk waren wij getuige van de 
ontruiming van een lokaal aan de Munt, 
ditmaal door de stadspolitie. Een der 
agenten was gewapend met een lange en 
zware metalen staaf, waarmee hij zijn ont
ruimingsbevel kracht bijzette. Tot inciden
ten kwam het niet, waarschijnlijk door de 
aanwezigheid van een aantal journalisten. 

Te Leuven werd verleden woensdag
avond een nieuw hoofdstuk geschreven in 
het al lijvige boek van de pwlitionele anti-
Vlaamse repressie en de Belgische orde
handhaving 1 

• Diksmuide 16 maart 1946-1966. 

twintig 
jaar 
geleden 

(Leo Wouters) Twintig jaar geleden, in 
donkeren nacht, sloop een kleine terro
risten-bende met dinamiet beladen, ons 
Vlaamse dodenmonument binnen. 

Er kon rustig gewerkt worden, alle voor
zorgen waren genomen, zij zouden niet 
gestoord worden. Het werk moest grondig 
gedaan worden, na de mislukking van de 
eerste poging in 1945. En het was proper 
werk. De Vlaamse Ijzersoldaten, die als 
«ymbolen voor de meer dan dertig duizend 
Vlaamse doden hier waren begraven, la
gen bedolven onder een massa puin. 

Hiermede was Vlaanderens lot beze
geld. 

Zo meenden de « ketters », maar zij 
doolden. 

Want juist toen — midden de duistere 
periode van de niets ontziende anti-
VlaamSe repressie — werd de start geno
men voor de wederopstanding. 

Terwijl er nog duizenden in de Belgi
sche kerkers zaten, terwijl idealisten als 
dr Borms, Theo Brouns, Leo Vindevogel, 
Karel De Feyter werden gefusiljeerd, ter
wijl de terreur op zijn hoogtepunt was ge
komen, kwamen in stilte enkele reeds vrij
gelatenen en ontsnapten samen, om de 
strijd opnieuw aan te vangen. 

De onvolprezen « Rommelpot », het 
dappere « Pallieterke » van Bruno De Win
ter, « Opstanding » van Walter Bouehery 
waren de eerste tekenen van de nieuwe 
aanpak. 

De dynamitering van Vlaanderens Hel-
denkruis was het sein voor allen, die zich 
niet wilden neerleggen bij de nederlaag. 

Een ambitieuse Gentse politieker wreef 
zich de handen en sprak : « Hij ligt er en 
hij ligt er goed ». 

Wij zijn nu twintig jaar later. Hij staat 
er weer, schoon en groter dan voorheen. 
En samen met de toren herrees de strijd-
vlag over gans Vlaanderen. 

De doorbraak van de Vlaanis-nation^e 
strijd hield gelijke tred met de Toren-

deze week in het land 
• Geslaagde V.V.B.-betoging voor de splitsing van de Leuvense universiteit. 

• Na meer dan een maand krizis slaagt formateur Van den Boeynants er in, 
de P.V.V. en de C.V.P. akkoord te stellen. 

• Politiestakingen te Brussel en in de overige grote steden van het land. 

opbouw en samen met het bewuste Vlaan
deren staan we weer ieder jaar in de 
IJzervlakte. 

Gans het jaar door wordt de Vlaams-
nationale gedachte van dorp tot dorp ge
dragen door alle Vlaamse kuituur- en 
strijdorganisaties. 

De steeds groeiende Vlaams-nationale 
partij verstevigt haar greep op de politie
ke evolutie en dwingt haar tegenstrevers 
meter voor meter achteruit 

Zo groeide in Vlaanderen alles weer de 
hoogte in gedurende een luttele twintig 
jaren. 

En zo zal voortaan de nieuwe IJzerto-
ren het simbool zijn van de wederopstan
ding van het Vlaamse volk. 

Het probleem van de Antwerpse Ha-
venkapiteinsdienst. 

willy de clercq 
op het ogenblik dat we deze kroniek uit onze azerty kloppen, is men volop 

aan het gissen naar de namen van de nieuwe excellenties in de CV.P.V.V.-rege
ring. Het is zo goed als zeker dat Willy De Clercq er zal bij zijn en waarschijn
lijk zelfs helemaal vooraan in het rijtje, als vice achter Van den Boeynants. 

Willy De Clercq is in de Belgische politiek een nog praktisch onbeschreven 
blad. Zijn jeugd — ministers van minder dan 40 zijn een uitzondei^,ing — en 
het feit dat de P.V.V. de jongste vijf jaar in de oppositie stond, bezorgen hem 
een politieke maagdelijkheid die tussen de ouwe tippelaars van de beroepspoli-
tiek (voorlopig nog) opvalt. 

Op zichzelf trouwens ook al een opvallende figuur. Willy De Clercq is 
onbetwistbaar een jongen die wat in zijn mars heeft, een stel hersenen dat er 
mag zijn, een vakmanschap dat steeds zeldzamer wordt in het parlementaire 
halfrond. 

Hij studeerde rechten aan de Gentse Universiteit en ging de geur van de 
grote wereld opsnuiven aan de < Maxwell School for Citizenship and Public 
Affairs » bij de universiteit van Syracuse, een instituut dat overlhere een ste
vige reputatie geniet en topambtenaren voor het Staatsdepartement prefabri-
ceert aan de lopende band. 

Na een koit intermezzo aan de Gentse balie vertrok hij terug naar de Sta
tes voor een stage bij de U.N.0. Willy De Clercq heeft zijn neus buiten het 
Belgisch dakvenster gestoken en het heeft hem kennelijk geen kwaad gedaan. 
Met een dergelijke vorming beschikte hij over een ideale aanloop in de poli
tiek. Daarbij kwam dat hij niet alleen zijn ideetjes had, doch dat hij ze ook 
wist te verkopen. Hij ontpopte zich na zijn definitieve terugkeer in België als 
een bekwame assisenhofpleiter en deze retorische reputatie bevestigde hij ten 
overvloede in het parlement. 

Willy De Clercq werd inderdaad volksvertegenwoordiger en wel op de lijst 
van de Gentse P.V.V. Een politiek teoreticus is hij allerminst en veel last van 
onvergankelijke liberale principes blijkt hij nooit gehad te hebben. Hij besefte 
wat hij waard was als vakman en gaf er zich rekenschap van dat zijn kwalitei
ten snelst zouden renderen in de liberale partij, die als het ware zat te huppe
len om jonge, bekwame en vooral < soepele » krachten in Vlaanderen. Het was 
een zuiver zakelijke transaktie : een stel hersenen in ruil voor wat Vlaams ver
guldsel op een Brussels blazoen. 

Vlaams verguldsel bij manier van spreken. Natuurlijk is Willy De Clercq 
een <i.vlaamsgezinde»; welke jonge politicus zou zonder dat predikaat in Vlaande
ren nog aan een carrière kunnen of durven beginnen ? Hij is lid van het Libe
raal Vlaams Verbond, gelijk op één enkele uitzondering na alle P.V.V.-manda-
tarissen dat zijn, inbegrepen de Diesterse franskiljon Vanaudenhove. Wat deze 
P.V.V.-vlaamsgeiindheid in feite betekent, hebben we nog zeer onlangs beleefd 
toen alle mandatarissen met overgesneden hielpezen ineenzakten de week voor 
het beruchte taalvergelijk op het P.V.V.-kongres te Luik. Willy De Clercq komt 
uit de Gentse bourgeoisie die ook vandaag nog een der laatste vestingen van het 
franskiljonisme in Vlaanderen is; zijn hersenen en zijn verblijf aan de andere 
kant van het grote water zorgden er echter voor, dat hij zich niet vastlegde op 
de starre en toekomstloze pozitie van zijn soortgenoten. Hij werd dus « flamin
gant », maar hij zal daar zeker niet van wakker liggen of maagstoornissen krij
gen. Hij behoort tot het soort waarvan zéér terecht kan gezegd worden que Ie 
mouvement jlamand nouirit son homme; het tegenovergestelde is echter abso
luut onjuist. 

Na de Kongo-krizis, toen men eens te meer op zoek was naar nieuwe kop
pen in de Belgische politiek, kreeg Willy De Clercq als 33-jarige een kans : 
'staatssekretaris onder Van Houtte aan Financies in de regering Eyskens, die 
weggevaagd werd door de stakingen van de nawinter 1961. Hij voldeed aan de 
verwachtingen die men in hem stelde : efficiënt, bekwaam en vooral soepel. 

Het ligt in de lijn der dingen dat hij thans een serieuzer kans krijgt. On
danks zijn onbetivistbare bekiuaamheid verwachten we van Willy De Clercq bit
ter weinig. Hij bezorgt zijn paitij een « Vlaams » alibitje en bezit hoegenaamd 
niet de ruggegraat of de goesting om zich te verzetten tegen de razend anti-
Vlaamse P.L.P.-mentaliteit. Hij zal de technische dingen die men van hem 
vraagt vlot afdoen, zonder al te veel last van de ideologische konsekwenties : 
een bekwame technokraat die hoogstens een tikje ongelukkig zal zijn omdat 
hij zich meten moet met ontspoorde financies in plaats van te gunnen Wirt-
schaftswunderkinderen op zijn Ehrards. Ondanks al zijn gaven, zijn vlotte om
gangsvormen en de charme van zijn nette waterbekken in een weelderige haar
dos speelt Willy De Clercq een zéér bescheiden en nefast rolletje in de Belgi
sche politiek : dat van nuttige werkdromedaris in 'de P.L.P.-oasis. 

Talent is daarbij geen verontschuldiging. Wel integendeel, zouden we 
zeggen. 

A.N. Tovano. 

een rekord: 
200 dagen 
opvordering 

(s.d.l.) Wij hebben vorig jaar in verschil
lende bijdragen de taak van de havenkapi-
teinsdienst in de Antwerpse haven ge
schetst. Het is een taak die zeer belangrijk 
is, omdat zij tot doel heeft de schepen op 
een veilige wijze de dokken binnen te lood
sen door het verlenen van sleepdiensten en 
het bedienen van de sluizen. Breedvoerig 
werd toen ook het konflikt uiteengezet dat 
gerezen was tussen de havenkapiteinsdienst 
en de overheid, naar aanleiding van (ge
wettigde) eisen, die verband hielden met 
de lonen, de werkomstandigheden enz... in 
het korps. Een staking — uitgeroepen door 
de Christelijke Centrale der Openbare 
Diensten (C.C.O.D.) — legde gedurende 
vrij lange tijd het havenverkeer lam, maar 
werd gebroken door een opvordering van 
regeringswege. 

Aan de bazis van deze maatregel lag het 
feit dat de konkurrerende vakbond, de Al
gemene Centrale der Openbare Diensten 
(A.C.O.D.) die socialistisch is en een over
heersende pozitie in de dienst en in de ha
ven had, niet meewilde uit vrees voor een 
kettingreaktie en voor leden-afval; het is 
trouwens inmiddels een feit dat vele aan
geslotenen hun lidmaatschap ruilden. 

Sinds de staking zijn er maanden en nog 
eens maanden verlopen, zonder dat het tot 
een oplossing gekomen is. De opvordering 
van het personeel duurt nu reeds meer dan 
tweehonderd dagen, voorzeker een rekord 
in de annalen van de sociale strijd. Dit 
werd dezer dagen nog eens onderstreept in 
de Antwerpse gemeenteraad, door Hugo 
Schiltz, die er op wees dat de V.U. reeds 
vorig jaar — bij het begin van de moei
lijkheden — een voorstel formuleerde, 
waarvan de schepene voor sociale zaken 
toen zegde dat het verschillende bruikbare 
elementen bevatte. Nadien werd echter van 
krommenaas gebaard en kwam er van de 
beloofde oplossing niets terecht. Tot de 
C.C.O.D. enkele weken geleden opnieuw 
met een staking — ditmaal een algemene 
— dreigde en men van stadswege vlug meï 
een noodoplossing voor de dag kwam, nl. 
het verhogen van een speciale bijslagpre-
mie. 

Het ligt echter voor de hand dat de men
sen van de havenkapiteinsdienst hjennee 
geen vrede kunnen nemen. Hun eisen zijn 
inderdaad diepgaander : zij halen aan dat 
voor overuren en uitzonderlijke prestaties 
(nachtwerk en arbeid op zon- en feestda
gen o.m.) een vergoeding dient toegekend 
die in verhouding staat tot die prestaties, 
wat overigens normaal is en in alle sekto
ren toegepast wordt. Een regeling in die 
zin was trouwens vervat in de voorstellen 
van de V.U.-fraktie. Het Antwerpse sche-
penkollege, vooral onder druk van de so
cialisten, wimpelt een dergelijke normale 
oplossing echter af met het argument dat 
het statuut van het gehele stadspersoneel 
dient herzien te worden. 

Een voor de haven levensbelangrijke 
dienst — die steeds goed heeft gewerkt (dat 
werd trouwens herhaaldelijk door het sche-
penkollege zelf onderstreept) en waarbij 
van de werknemers een grote dozis be
kwaamheid en geestdrift wordt gevraagd 
— wordt op een onaanvaardbare wijze ont
moedigd en verlamd met al de gevolgen 
van dien. De belangen van een wereldhaven 
worden opgeofferd aan het « prestige > en 
de machtsstrijd van een sindikaat. 

Rare geplogenheden in België 1 
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IN MEMORIAM 

Elders in dit blad vertellen 
wij, op welke tragische wijze 
mevrouw Alice Leenders over
leden is verleden donderdag 
in de prille ochtend, nadat de 
rijkswacht manu militari het 
lol'aal «Cristal» had ont-
ruiTid. 
Mevrouw Alice Leenders was 

van Limburgse afkomst. Sinds 
haar prille jeugd stond ae 
volop in de Vlaamse strijd en 
ook in de donkerste periode 
vlak na de oorlog is zij steeds 
haa r jeugdidealen trouw ge
bleven. Zij was een oprechte 
en moedige Vlaamse vrouw, 'n 
voorbeeldige moeder die naast 
haar werk in de zaak de zwa
re zorg te dragen had voor de 
opvoeding van haar vier doch
ters. Zijzelf en haar man 
maakten van het Vlaams Huis 
« Cristal > een ontmoetings
punt voor alle Leuvense 
vlaamsgezinden; « Liske » 

was ongemeen populair'ook in 
de studentenwereld. 

Namens de partijraad en 
het partijbestuur der Volks
unie, namens de redaktie van 
«Wij » betuigen wij aan de 
heer Leenders en aan gans de 
familie onze gevoelens van 
warm medeleven en oprechte 
simpatie. 

Naar wij vernemen gaat de 
begrafenis van mevrouw 
Leenders vandaag zaterdag te 
Leuven door, in de Sint Pie-
Jerskerk te 10 uur v.m. 

NIET PERSOONLIJK 

WORDEN, J O N G E N S 

Vooral in de Leuvense stu
dentenwereld zitten de leden 
van V.N.S.U. en K.V.H.V. me
kaar nogal eens in het haar. 
Dat is verre van dramatisch : 
gezonde konkurrentiegeest 
kan slechts stimulerend wer-
ken. De Verbondsmensen hoe
ven er zich trouwens niet over 
te verbazen dat zij in het 
V.N-S.U. een uiterst stevige, 
dynamische en werfkrachtige 
konkurrent hebben gekregen: 
al te vaak is het Verbond ge
durende de jongste jaren, 

door de schuld van enkelin
gen, beneden zijn reputatie 
en taak gebleven. 

Dit gezegd zijnde moet het 
ons toch van het ha r t dat wij 
de konkurrentiestrijd niet 
willen zien ontaarden tot op 
het peil van persoonlijke ver
dachtmakingen, zoals dat de
ze week gebeurd is. 

Nu in het studentenmilieu 
de dialoog zo hoog aange
schreven staat, achten wij het 
fundamenteel verkeerd dat 'n 
nuttig en nodig debat en een 
nuttige en nodige strijd ge
voerd worden met argumen
ten en wapens, die op de duur 
het naast mekaar staan en 
naast mekaar werken van 
vlaamsgezinden onmogelijk 
zouden maken. 

De fianslalige studenten te 
I euven waren zinnens om tijdens 
de V.V.B.-betoging op straat te 
komen met een Jodenster op de 
hoist. Tegen deze gemene exploi
tatie van het leed en de ofjergang 
van het Joodse volk rees zoveel 
protest, dat zi) het oorspronkelijk 
opzet achterwege lieten. Verleden 
xooensdag droegen zi] het boven
staand kenteken : geen Davidster 
maar kennelijk toch ontworpen 
cm aan het Joodse simbool te 
herinneren. Deze lualgelijke pro-
vokatie lag doorgaans aan de ba-
zis van de enkele incidenten tij
dens en na de betoging. 

« SPREKER VEEGT 

tRAAN WEG » 

Tijdens de C.V.P.-partijraad 
verleden dinsdag, waarop 
V-D.B. het groene licht kreeg 

Voor het Waals sttidentehuis kwam het tot korte maar vrij hevige schermutselingen toen de 
betogers door de Walen geprovokeerd werden. 

voor zijn koalitie met de P W , 
werden een aantal stukjes ko
medie opgevoerd die tot het 
schijnheiligste van deze aan 
schijnheiligheid nochtans 
niet arme kxizisperiode beho
ren. 

Hoogtepunt; van de komedie 
was de redevoering van P.W. 
Segers. Het is een publiek ge
heim dat de Antwerpse emi
nence grise als formateur ge
wipt werd door Vanden Boey-
nants. Met veel bibberatie in 
de stem kwam P.W. Segers 
aan het woord om zijn totaal 
vertrouwen in de Brusselse 
slager uit te drukken en om 
zijn kristen-demokratische 
vrienden aan te zetten, de 
nieuwe C.V.P.-P.V.V.-regering 
te steunen. De « Standaard »-
verslaggever merkte tussen 
haakjes op : (spreker veegt 
t raan weg). 

De t raan van ouwe krokodil 
Segers welde op — wie twij-
feit er aan ? — uit het diepste 
van zijn onbedorven gemoed. 
Het was een t raan van droef
heid omwille van zoveel leu
genachtige achterklap in de 
wereld. Waar vond men im
mers ooit volmaakter trouw 
dan tussen P.W. en V.D.B. ? 

ONVERMURWBAAR 

Wie zich door die t raan niet 
liet vermurwen, was Jos Van 
Eynde. Zijn slecht oppositie
karakter bracht hem er toe, 
in « Volksgazet» van verleden 
woensdag uit te pakken met 
juiste dag, datum en uur 
waarop P.W. Segers zélf had 
verklaard dat hem een been
tje werd gelicht door Vanden 
Boeynants : vrijdag 25 febru
ari zegde hij het aan Collard 
en dinsdag 1 maar t te 19 u 30 
aan Spinoy. 

Pech voor P.W., dat paar-
dengeheugen van Van Eynde! 
We hebben zo de indruk dat 
de t raan van Segers er in 
werkelijkheid een van leed
vermaak was en dat de grijze 
eminentie onder het uitspre
ken van zijn trouwgeloften 
aan V.D.B, heimelijk dacht : 
« breek jij je maar je tanden 
met de P.V.V., misbaksel» ! 

Verleden woensdag te Leuven : de rijkswacht ging er weer op los 
Betogers woiden achteivolgd e,i mei het geweer in 

zoals in de tijd van Zwartberg, 
de rug opgeleid. 

GOEDE VRIENDEN 

Ook Lefèvre, die gedurende 
zijn ganse bewindsperiode hei
melijk gejudast werd door 
zijn partijvoorzitter, nam op 
de C.V.P.-partijraad het woord 
om te getuigen van zijn on
verbrekelijke vriendschap 
met V.D.B. Hij deed het zuur-
zoeter dan P.W.; hij begon 
met er aan te herinneren dat 
« de konservatieven » hem 4 
jaar lang duvelden, waarna 
hij plechtig beloofde dat de 
kristen-demokraten niet van 
hetzelfde laken een broek 
zouden snijden. 

Vanden Boeynants speelde 
de komedie mee en slaagde er 
in, alle tekenen van dank
baarheid op zijn gelaat te 
voorschijn te toveren. Alhoe
wel hij zeer goed wist dat Le
fèvre tijdens de laatste week 
van de regeringskrizis samen 
met haantje Gilson een non-
stopoffensief was begonnen 
om de Brusselse slager af te 
slachten. 

Verenigd in één en dezelfde 
kristelijke naastenliefde, de 
hele tranenplengende en 
trouwzwerende C.V.P. ! 

KWADE TROUW 

In het orgaan van de zgn. 
< Vlaamse Demokraten » ver
scheen een artikel onder de 
titel « Volksunie en Vlaamse 
C.V.P. in onderhandeling ? ». 

Reeds bij de ondertitel kwam 
de aap uit de mouw : « Recht
se kringen dromen weer van 
grote concentratie *. 

Het artikel is in essentie 
het herkauwen van een abso
luut van iedere grond ontblo-
te informatie die enkele we
ken geleden in «Spécial > 
werd gebracht en die zozeer 
uit de lucht gegrepen was, dat 
we ze in « Wij » met de glim
lach hebben afgedaan. 

De zgn. Vlaamse demokra
ten verwijzen trouwens naar 
« Spécial» om op hun beurt 
te beweren dat Van der Eist 
namens de Volksunie en Van-
dendaele. Van Mechelen en 
Derine namens de Vlaamse 
C.V.P. de versmelting van hun 
formatie's bespraken tijdens 
een aantal bijeenkomsten te 
Antwerpen ! 

Iedereen die geen politiek 
kerstekind is, weet dat deze 
mededeling van « Spécial » 'n 
kwakkel van formaat was. Nu 
zijn Roosens, Verrept en 
Bourgeois allesbehalve naïeve 
kerstekinderen. Zij weten 
zeer goed hoe de vork aan de 
steel zit; hun artikel is dan 
ook een zoveelste bewijs van 
de kwade trouw die we reeds 
vroeger bij hen moesten vast
stellen. 

OEJEKTIEF ! 

In het Brussels weekblad 
« Spécial » verscheen een zeer 
objektief artikel over de zaak 
Diependaele. Dat is het aan
stippen waard : « Spécial » 
neemt het op tegen politieke 
gangsterpraktijken en verde
digt een gezonde, van iedere 
kanker verloste parlementai
re demokratie. Dat dit frans-
talig weekblad er niet voor 
terugschrikt, zulks te doen 
naar aanleiding van een zaak 
waarbij iemand van de Volks
unie het slachtoffer werd, 
kunnen we ten zeerste waar
deren. We zijn het met « Spé
cial » doorgaans roerend on
eens maar we stippen graag 
aan dat het blad te dezer ge
legenheid en ook vroeger trou
wens blijk geeft van méér 
moed beroepsernst en objek-
tiviteit dan we gewoon zijn 
uit de franstalige hoek. 

Voegen we daar aan toe, 
dat de heer Diependaele mo
menteel de mogelijkheid over
weegt om zijn zaak tot voor 
het Hof van Straatsburg te 
brengen. 
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De tweejaar l i jkse s t a t u t a i r e 
verkiezingen in de Volksunie 
werden ver leden za te rdag af
gesloten m e t de aans te l l ing 
van h e t nieuwe pa r t i j be s tuu r 
door de pa r t i j r a ad . 

De vooi'stelling van de kan 
d ida t en en de bespreking ver
l iepen in een har te l i jke , open 
sfeer. 

De verkiezing zelf — die ge
b e u r t bij geheime s t e m m i n g 
— leverde weinig ver rass ingen 
op. Mr. F. Vander Eist en drs . 
Wim Jor issen werden herko
zen resp. als voorzit ter en se-
k re ta r i s . Ook ondervoorzi t ter 
dr . Leo Wouters werd in zijn 
m a n d a a t bevest igd; tweede 
ondervoorz i t te r werd Edgard 
Bouwens uit Lier. Als voorzit
t e r s van de komitees voor fi-
nancles , public re la t ions , orga
n isa t ie en pers werden respek-
tieveli jk verkozen" dr. Hoste, 
mr . Hugo Schiltz, Rudi Van 
der Paa l en Toon van Over-
s t r a e t e n . N a m e n s de p a r t i j 
r a a d zetelen in h e t pa r t i jbe 
s t u u r ir. Clem Colemont, Gies 
Eeckhoudt , dr. E. Rask in en 
Leo Van de Weghe. 

De pa r l emen t s f rak t i e s zul
len dit bes tuur aanvul len m e t 
h u n afvaardiging : vier ka
mer l eden en twee sena to ren . 

LA P A N N E 

V a n d a a g wordt bij de « Cer-
cle d r a m a t i q u e Le Pourquoi 
P a s » te De P a n n e h e t f rans -
t a l ig toneels tuk « Gigi » opge
voerd. Er is geen enkele re
den om daarover te s t ru ike len : 
iedereen speelt of beki jkt to
nee l in de t a a l die h e m be
lieft. 

Wél s t ru ike lden we over 'n 
p a a r d ingen die op de u i tno 
diging gedruk t s t a a n en die 
— op zijn z ach t s t gezegd — 
niet door de beugel k u n n e n . 
Zo bl i jkt de ver ton ing door te 
g a a n « a 1'initiative du Mini
s tère de l 'Educat ion Na t iona le 
e t de la Cul ture , service de 
l 'Educat ion Popula i re ». 

De opvoer ing geschiedt in 
de « g rande salie des fêtes de 
l 'Hótel de Vil le», a a n de 
(n ie t -bes t aande) « avenue de 
la Mer ». He t C.E.T. (Comité 
voor Expans ie en Toer isme -
Comité pour 1'Expansion et le 
Tour i sme; bewonder deze 
vondst : dezelfde mi t i a l en 
voor de F r a n s e en de Neder
landse b e n a m i n g van een 
ding, d a t e lders gewoonweg 
V.V.V hee t ) s t e u n t eveneens 
deze toneelvoorstel l ing. Voor
zi t ter van deze C.E.T. is bu r 
gemees ter Versteele. 

Een « Vlaamse » C V P.-bur-
gemeester , comme de bien en-
t endu ! 

DR B O R M S H E R D E N K i N G 

Zoals we reeds in een vroe
gere u i tgave meedeelden, zal 
in h e t Antwerps Spor tpa le i s 
t i jdens de m a a n d sep t ember 
een Na t iona le Dr. Borms-Her-
d e n k i n g gehouden worden. I n 
a fwach t ing v indt de jaar l i jkse 
h e r d e n k i n g a a n h e t graf te 
Merksem p l aa t s op zondag 17 
apri l . Het zal dan twin t ig j a a r 
geleden zijn d a t Dr. Bo rms 
ons ontviel in de gekende om
s t and igheden . 

Te 10 u wordt een H. Mis 
opgedragen in de pa roch ie 
kerk van de gefulsiljeerde, S t 
B a r t h o l o m e u s te Merksem. 

E.P. Wal t e r Pil h o u d t de kan 
selrede. 

Na de mis is er een op toch t 
m e t muziek, vlaggen en bloe
m e n n a a r h e t gemeente l i jk 
kerkhof. Twee koren, Fideli-
t a s en De Or to l aan , zullen c 
p lech t ighe id bij h e t graf o] 
lu is te ren . Dr. Hilaire Grave 
zal er h e t woord voeren. Voc 
verdere m l i c h t i n g e n : H. Ba< 
ke lmans , Kare l Van den Oi 
v e r s t r a a t 5, Borgerhou t . 

DAVIDSTER 

De f rans ta l ige Leuvens 
s t u d e n t e n h a d d e n een schi 
t e r e n d ideet je : n a a r aan l e 
d ing van de V V.B.-betogin 
zouden zij verleden woensda 
^p s t r a a t gekomen zijn me 
een jodens te r op de borst . 

Men s n a p t de subl ieme be 
doeling van deze he lde re La 
t i jnse geesten : hen , de Wa 
len, wach t vanwege de Vla 
m i n g e n hetzelfde t r i es te lo 
d a t de Joden vanwege d 
Dui t se rs hebben o n d e r g a a n . 

We zijn m België en op he 
gebied van de t aa l s t r i jd véé 
gewoon en a a n beide zijdei 
van de b a r r i k a d e sp reek t eer 
m e t al te ve rheven 'folklor' 
h a a r woordje r ege lma t ig mee 
M a a r h e t exploi teren van di 
e l lende en de of fergang de: 
Joden gaa t de pe rken van d( 
poli t ieke folklore ver te bui 
t e n : d a t is gewoonweg mis 
selijk. Vooral vanwege mensei 
die s t a a n a a n de k a n t waa: 
ook h e t Belgisch racism* 
huls t , de U e b e r m e n s c h e n m e n 
t a l i t e i t der f rancofonen . 

Er is tegen h e t voornemer 
om de Davids te r te d r a g e n 
zoveel p ro tes t gerezen, d a t de 
toekomst ige Waalse mte l l i -
gents ia he t in i t ia t ief dan 
m a a r heef t opgegeven. Niet 
ech te r , dan n a h a a r werkel i j 
ke m e n t a l i t e i t b lootgegeven te 
hebben ! 

Is voor een dergel i jke men
tal i te i t , voor dergel i jke « gas
t en », nog p l a a t s te Leuven ? 

PoUtie-agenten met sneh'uiirgeweren behoren thans tot het da
gelijkse Brussels straatbeeld. Zonder enige pejoratieve bijbe
doeling : het lijkt wel erg veel op de Vopo-mode in de buurt van 
Checkpoint Charlie. We kunnen deze maatregel van het Brussels 
stadsbestuur maar matig waarderen. Het spreekt vanzelf, dat de 
politie voor speciaj-e opdrachten behoorlijk uitgerust moet zijn. 
Doch bij routine-patrouilles een snelvuurkarabijn meesleuren 
lijkt ons wat erg van het goede te veel. In welke andere West-
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H O L D I N G S : 

HT VAN ZEER WEINIGEN 
OVER ZEER VELEN 

In vorige bijdragen hebben we de posi
tie van holdings en financiële groepen ge
schetst in de Belgische ekonomie en de 
machtstechniek in de naamloze vennoot
schap uiteengezet. 

Hieruit bleek dat het niet de algemene 
vergadering der aandeelhouders was, die 
in de machtige N.V.'s van de Belgische 
nijverheid en van de holdingwereld de 
kontrole hierop uitoefenden. Maar dat 
het de beheerders waren, die « en petit 
comi'é » als onbetwiste alleenheersers 
optreden. En dat door onderlinge afspra
ken tussen machtige groepen steeds de
zelfde namen weerkeren in de raden van 
beheer voor de vennootschappen die onze 
ekonomie, en daardoor het leven van tal
loze mensen in ons land kontroleren. 

Laat ons thans nagaan, hoe de machts
politiek der holdings wordt uitgeoefend. 

Wanneer een vennootschap « X » aan
delen bezit van een andere maatschappij 
« Y », wordt X door haar beheerders ver
tegenwoordigd in de algemene vergade
ring der aandeelhouders van Y. Indien X 
de meerderheid heeft op deze vergadering, 
belet niets dal zij de beheerders aanstelt 
van Y. Teneinde de volledige kontrole te 
verwerven van Y, zullen het dezelfde 
beheerders zijn die X beheren. Uiteinde

lijk zijn het dus dezelfde personen die X 
en Y beheren, en er dezelfde politiek 
kunnen voeren. 

De ondervinding heeft uitgewezen, dal 
het bezit van 20 tot 30 % der aandelen van 
een vennootschap volstaat om verzekerd 
te zijn van de meerderheid in de alge
mene vergadering, dank zij de afwezig
heid van het groot aantal kleinere aan
deelhouders. Er bestaan zelfs voorbeelden 
van machtsposities met nauwelijks 10 % 
van hef aandelenkapitaal ! 

Wanneer er een tweede grote aandeel
houder in Y aanwezig is, zal de vennoot
schap X het op een akkoordje gooien 
met deze laatste en hem mede helieerder 
of kommissaris benoemen, zodat hij geen 
oppositie meer voert. 

In dat geval zal ook in de raad van 
beheei de macht slechts bij enkelen be
rusten : de afge\aardigde-beheerders, ter
wijl de andere leden van de raad van 
beheer slechts de zeldzame vergaderingen 
ervan bijwonen om de daden van de af
gevaardigde-beheerders goed te keuren. 

Zo ziet men dat door deze machinaties 
de wcrliclijke macht in handen komt van 
een zeer kleine groep, die slechts een ge
ring deel van het kapitaal heeft inge
bracht. 

Wat nu in het bijzonder de holdings en 
financiële sroepen betreft ,v.ordt het een 
echte kettingreaktie. Zoals we vroeger 
reeds zegden, is het d<jel \ . 'n holding het 
beheren van een aandelenportefeuille, en 
niet eigenlijke daden vap koophandel ol 
de uitbating van een nii\erheidsbedrijf. 

De holding zal zich er op toe leggen, 
zijn kapitaal dusdanig te beleggen dat hij 
met een minimum \an aandelen een maxi
mum aantal bedrii\en kan kontroleren. 

Bo\endien loopt' de ketting verder 
langs de zgn. onrechtsireekse deelneming. 
Hierdoor verstaat men de controle die 
door een vennootschap (liolding) A wordt 
uitgeoefend op een andere vennootschap 
C langs een derde (meestal een holding) 
B om. Hierbij bezit k aandelen in B en B 
aandelen in C, telkens juist voldoende om 
de raad van beheer - en dus de feitelijke 
macht - in handen te hebben. 

Langs deze onrechtstreekse \̂  eg kan 
een holding veel meer macht verv\er\en 
dan rechtstreekse deelname zou toelaten. 
Wanneer bv. een holding k over 10 mil
joen kapitaal beschikt, kan hij door recht
streekse deelname \an telkens 25 %. vier 
andere vennootschappen controleren \an 
elk 10 miljoen kapitaal. Dit maakt dus een 
kontrole over 40 miljoen. 

Maar wanneer elk van die vier maat
schappijen op hun beurt hun kapitaal in 
een aandelenporteleuille omzetten en in 
plaats van een bcdriifsaktiet telkens 25 % 
bezitten van andere xennootschappen, dan 
kan de oorspronkelijke holding A door 
onrechtstreekse deelneming uileindëli|k 
een kapitaal van \<\i) milioen kontroleren 
met slechts 10 miljoen eigen middelen ; 
Het is deze « cascade » die de enorme 
macht verklaart \nn de Belgisthe finan
ciële groepen. 

Zonder verder in detail te gaan. kun 
nen we nog aanstippen dat de werkcliik-
heid meestal niet zo eenvoudig is. Ver
schillende financiéle groe|)en kunnen de
zelfde bedrijven rechtstreeks ol onrecht

streeks kontroleren, waarbij dan een ak
koord wordt gemaakt tussen <lie groepen, 
ot zelfs « ondel holdings » opgericht wor
den die speciaal de kontrole van deze 
bedrijven tot doel hebben. Anderdeels 
uestaat ook dikwijls de zgn. gekruiste 
deelneming, waarbij holding A aandelen 
bezit van holding B, die op zijn beurt 
aandelen in portefeuille heeft van A. Het 
kan gebeuren dat A op B en B op A een 
absolute kontrole hebben. In dit geval 
zijn natuurlijk dezelfde personen beheer
der in beide maatschajiijijen en beschik
ken ze o\er de meest absolute macht. 

BESLl lT : 
De door ons beschresen technieken 

scheppen een toestand die als volgt kan 
worden samengevat, hen zeei kleine gioep 
personen zijn beheerder in de machtige 
holdings en linanciële groepen. .Men vindt 
steeds dezeltde namen terug m de meest 
diverse tiednifssektoren. Het zijn deze 
beheerdeis, die in de raden van bheeer 
alle macht bezitten en mits een deelname 
van gemiddeld slechts 25 ' T , in de alge
mene vergaderingen van de grote N.V.'s 
een ongekontroleerde alleenheerschappij 
voeren. Door allerlei mechanismen (i.h.b. 
de onrechtstreekse deelname) kontroleren 
ze hele sektoren van het Belgisch ekono-
iiiisch leven en l)einvloeden ze ook de 
i egeringen. 

Het toppunt is n.iluurliik dat zij hun 
persoonlijk bezit voor geen trank v.agen, 
vermits ze slechts beheerder zi|n van de 
maatschappiien, waarvan het kapitaal 
wordt ingezet. Bovendien wo'dt in deze 
kringen een handtekening in goud ver
goed... 

("leeii enkele volksgemceiischap kan 
zulke toestand dulden. Ovei maatregelen 
tegen de IIMI iimis zullen \ \ i | een volgende 
maal handelen. 

L. Slusse. 
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DWAZEN GEVRAAGD 
In de vierde eeuw voor Christus was 

er een Cliinees vorst die een eerste-minis-
ter zocht. Blijkbaar was dat toen ook al 
niet zo eenvoudig. Maar in dit land werd 
de wijsheid geëerd en de vorst raadpleeg
de de wijze Li Ki. Hij stelde hem de 
vraag : « Li Ki, men zegt dat een man 
die maar over beperkte middelen beschikt 
zich een degelijke huisvrouw zoekt en een 
vorst die bekommerd is om zijn kroon, 
een wijze minister. "Wie moet ik kiezen, 
We Tsjong of Tsji Hoang ? » Li Ki ant
woordde daarop : « Een keuze die zo be
langrijk is mag niet van bezit, stand of 
afkomst afhangen. Vijf dingen moeten de 
doorslag geven : onderzoek of de betrok
ken persoon in zijn privéleven onaantast
baar is, of hij vrijwillig van zijn rijkdom 
weggeeft, of hij in nood gaarne helpt, of 
hij bereid is eigen fouten te verbeteren, 
of hij - als hij' zelf arm is - tevreden blijft 
zonder de anderen hun rijkdom te benij
den. Wie deze vijf eigenschappen bezit, is 
waardig minister te worden ». Daarop zei 
de vorst : « Ga nu maar, mijn keuze is 
gedaan ». Na die audiëntie ontmoette Li 
Ki Tsji Hoang, die hem vroeg wie de vorst 
tot minister had gekozen. Li Ki antwoord
de : « We Tsjong ». En zei verder aan de 
verontwaardigde Tsji Hoang, die aan zijn 
vele verdiensten herinnerde : « We Tsjong 
is zeer rijk. Maar de negen tienden van 
zijn inkomen gebruikt hij om goed te 
doen ». 

Een oud verhaal uit een andere wereld, 
maar geen verbeelding I Een dergelijk 
gesprek en de daarmee verbonden keuze 
kunnen wij ons nu nog nauwelijks inbeel
den. Dat het ooit gebeuren zou, lijkt totaal 
onwerkeliik. Onder een zeer oppervlakkig 
geloof in de goedheid van elke mens, zit 
zeer diep de overtuiging dat wel iedereen 
ten slotte een bedrieger en een profiteur 
is Dat iemand belangloos zou kunnen han
delen, eigen belangen zou kunnen bena
delen, sluiten inderdaad allen uit die er 
zelf nooit in geslaagd zijn zelfs in geringe 

mate iets dergelijks te doen. Wij geloven 
van de anderen wat \sij vvcten \an ons
zelf ! 

En men zou wel helemaal blind moeten 
zijn om niet op te merken dat bedriegers 
en profiteurs wel geen uitzonderingen 
zijn. Dat wijze en belangloze mensen dat 
wél zijn. Maar wie werkelijk gelooft in 
de menselijke mogelijkheden die het 
biologische, fysische en ekonomische te 
boven gaan, geeft nooit de hoop op dat 
het voor elke mens en voor de gemeen
schap béter worden kan. Béter worden 
in een volledig menselijke zin van het 
woord ! Dat we niet eindeloos aan kor-
ruptie moeten overgeleverd blijven ! 

Want geen van onze grote staatslieden 
zou de proef van de wijze Li Ki doorstaan. 
En zelfs de vorst die zijn kroon bedreigd 
weet gaat niet eens op zoek naar een Li 
Ki ! Men zoekt theorieën en programma's 
- en die zijn nuttig. Men zoekt sterke man
nen - en die zijn gevaarlijk. Maar men 
zoekt geen wijze mannen - want men 
heeft zelfs het begin van de wijsheid niet, 
dat nodig is om op die gedachte te komen. 
In die persoonlijke menselijke krisis is 
niet geweld en theorie, maar is inzicht, 
geduldige kracht en supreme wijsheid 
beslissend. Zo is het ook in een krisis, in 
de gemeenschap van de mensen. 

De wijze man die België nodig heeft om 
uit deze krisis over te gaan naar een rui
mere en meer menselijke gemeenschap 
die misschien ooit in Europa groeien zal, 
moet de moed hebben tot de werkelijk
heid, de nationale en de sociale. In beide 
gevallen moet hij in dit land de maskers 
aftrekken - beter wellicht : doen zien dat 
het slechts maskers zijn. Hij moet de 
moed hebben geen slaaf te zijn noch van 
het kapitaal, noch van 'n partij, noch van 
de zgn. nationale grootheid. Hij moet een 

' d"waas zijn - zoals allen die bekommerd 
zijn om hun volk en niet om zichzelf. 

Nemrod. 

VRIJHEID VOORAL I 

De liberalen, die in hun 
nieuwe parti jnaam het woord 
vrijheid met een hoofdletter 
schrijven, dromen nog altijd 
van een état-gendarme waar
in de Vlaamsgezinden vogel
vrij verklaard zijn. 

Aan de top roept Vanau-
denhove zijn volgelingen op 
tot de strijd « tegen het eks-
tremisme ». Aan de bazis zien 
we, wat daaronder verstaan 
wordt. 

De Leuvense P.V.V.-ers heb
ben zich de jongste weken de 
hakken vanonder de schoenen 
gelopen om de V.V.B.-betoging 
van verleden woensdag te doen 
verbieden. In naam der vrij
heid natuurlijk. Met een 
hoofdletter. 

Toen de Vrijheids- en Voor
uitgangsminnaars er niet in 
slaagden een betogingsverbod 
af te dwingen, stuurden zij te 
Leuven een pamflet rond 
waarin de Leuvenaars er toe 
aangezet werden om tijdens 
de betoging hun licht uit te 
doen en de rolluiken neer te 
laten. 

ONDERZOEK 

In een motie heeft de Par
tijraad van de Volksunie ver
leden zaterdag geëist, dat alle 
gerechtelijke vervolgingen 
voor feiten, gepleegd tijdens 
de periode van sociale beroe
ring in de Limburgse mijn
streek, zouden stopgezet wor
den. 

Het optreden van het ge
recht tegen de Genkse hoofd
onderwijzer is een echte 
schande. Inderdaad : alhoe
wel m Limburg twee mensen 

doodgeschoten werden en al
hoewel van meerdere zijden 
een streng onderzoek werd ge-
eist om de verantwoordelijk
heid daarvoor vast te stellen, 
is er van een dergelijk onder
zoek niets m huis gekomen. 
De verantwoordelijken voor 
twee lijken gaan vrijuit en 
men houdt zich bezig met het 
inspannen van vervolgingen 
omwille van futiliteiten. 

Aan de ene kant de doofpot, 
aan de ander kant de cel : 
verdelende rechtvaardigheid 
3p z'n Belgisch ! 

T.V.-POLITIE 

Verleden week wezen we er 
reeds op, dat de vervolgingen 
tegen hoofdonderwijzer Lijnen 
vermoedelijk steunden op een 
wel zeer merkwaardig «be
wijsstuk» : een eind film uit 
de T.V.-aktualiteiten over de 
incidenten te Zwartberg. 

Dat is juist gebleken. De 
gerechtelijke diensten ver
zochten de B.R.T. beleefd, hen 
eventjes de betrokken film
strook te willen uitlenen. Aan 
dit verzoek werd zonder meer 
voldaan. 

Wat vinden de T.V.-joerna-
listen daarvan ? Zijn zij er 
mee akkoord, dat hun werk 
daarvoor moet dienen ? En 
dat zij zodoende « bevorderd » 
worden tot hulpjes van de ge
rechtelijke politie, tot snuf f e-
laartjes bij hun medeburgers, 
tot leveranciers van kompro-
miterend materiaal. 

Geen enkele fatsoenlijke re-
daktie zou zich zoiets vanwe
ge het gerecht laten welgeval
len Toen vlak na de inciden
ten te Zwartberg een foto
graaf van de « Gazet van Ant

werpen •> gerechtelijk bezoek 
kreeg, protesteerde dit blad en 
protesteerde de vereniging 
der persfotografen. 

Zwartberg is een bescha
mende episode in de geschie
denis van de B.R.T. geworden. 
Over de « onafhankelijkheid » 
van radio en T.V. maakt zich 
niemand nog illuzies. En op 
de zeldzame witte raaf De 
Wilde na zwijgt iedereen in de 
poppenkast aan het Flagey-
plein als vermoord. Angst om 
den brode. Aflossen van de 

lankbaarheidsschuld omwille 
van de < piston ». 

SCHOOLOORLOGJE ? 

Gaan we naar een heruit
gave van de schooloorlog ? De 
« explosieve materie » is voor
handen : er moet bespaard 
worden op onderwijs, volgens 
de P.V.V. vooral op het vrij 
onderwijs. De eerste eis die 
de liberalen stelden in ver
band met de regeringsvor
ming was, dat hen het depar
tement van Nationale Opvoe
ding zou worden toever
trouwd. 

Een beetje schooloorlog kan 
zonder al te grote moeilijkhe
den op ieder ogenblik in het 
leven geroepen worden. De 
socialistische oppositie zal 
graag ook op déze slak zout 
strooien. Een aantal C.V.P.-
ers zullen con amore meedoen 
om de onwillige christen-de-
mokraten in het part i jharnas 
te dwingen en ten tweede om. 
het eenheidsfront tussen de 
twee grote sindikaten te hel
pen slopen. Anderen zal het 
te doen zijn om een elektoraal 
dankbaar struikelblok op de 
weg van de C.V.P.VV. 

De «schone ziel van het 
kind» — sinds enkele jaren 
zorgvuldig in de mottebollen 
opgeborgen — doet wellicht 
binnenkort nog eens dienst. 

Vergeten we niet dat de 
kampioen van de geel-rode 
formule, Theo Lefèvre, zijn 
generaalstrepen eveneens 
heeft verdiend in een verwoe
de geel - rode schooloorlog. 
Principes tellen daar boven
aan niet mee ! 

ZALIGE TIJD 

We gaan weer een zalige 
tijd tegemoet, waarin we ie
dere morgen samen met ons 
ontbijt-eitje (bisschoppelijk 
voorschrift!) een oppositie
artikel van Van Eynde te ver
teren krijgen. De jongste vijf 
jaar hebben we in « Volksga
zet» slechts een verminkte 
Van Eynde genoten, een stro
per die zich tot een onver
draaglijk - fatsoenlijke bos
wachter had bekeerd, een ver
dediger van de macht en het 
gezag, een schijnheilige koor
knaap die zich hoogstens nog 
eens beroesde aan een stie-
kum achterovergedrukte fles 
kristen - demokratische mis
wijn. 

Verleden woensdag, formeel 
de eerste dag van de opposi
tionele rol der B.S.P., kregen 
we een herboren polderbizon. 

De titel van zijn wrekend stuk 
hield reeds de belofte van ge
spierde ontboezemingen in : 
«De fiere Sicambers van de 
Christen - Democratie en de 
Vlaamse C.V.P.-Vleugel bogen 
het Hoofd ». Het einde was 
gewoonweg subliem. In he t 
spoor van Paul Van Ostayen 
riep Van Eynde alle knepen 
van de typografie * ter hulp 
om zijn gal af te spuwen. Oor
deel zelf : « En wil men een 
nieuwe kenspreuk voor de IJ-
zertoren, waar men liefst de 
leeuwen zou vervangen door 
de kemels van de beruchte 
« oasis » ? 

P 
C V P 

V ». 

Er staan ons nog schone da
gen te wachten ! 

« TIENERKLANKEN » 

Volgende week vrijdag, 25 
maart, komt te 19 uur 20 de 
uitzending « Tienerklanken » 
op het T.V-scherm. We heb
ben er zo'n vermoeden van, 
dat het de moeite loont om 
naar deze uitzending te kij
ken. Er werd nl. aan de drie 
traditionele partijen en de 
Volksunie gevraagd aan deze 
uitzending mee te werken 
d o o r e e n afgevaardig
de aan te duiden die in en
kele woorden de jeugdwerking 
van zijn partij zou uiteenzet
ten. Voor de Volksunie nam 
Walter Luyten deze taak op 
zich. 

Toen hij zich op het Flagey-
plein voor de opname aan
bood, moest hij vaststellen 
dat de B.S.P.-jongerenafge-
vaardigde De Wit het daar
mee niet eens bleek te zijn. 
Na een kort palaver kwam de 
zaak voor mekaar; de vier 
afgevaardigden stelden ieder 
afzonderlijk hun tekst op en 
kwamen toen voor de kamera. 
Totaal onverwachts debiteer
de de socialist De Wit daar 
een aanval op de Volksunie 
die — naar het schijnt — t i j 
dens 'een viertal visie's van 
het programma door de hoge
re B.R.T.-tenoren, nog niet 
werd geknipt. 

We zijn uiterst benieuwd of 
deze socialistische onbeschoft
heid — schoolvoorbeeld van 
onverdraagzaamheid en ge
brek aan demokratisch fair-
play — mee op de antenne 
komt Dat zou een ^nicum 
zijn : de B.R.T.-voorschriften 
verbieden alle wederzijdse 
aanvallen. Maar ach, als het 
tegen de Volksunie gaat... 

Dit is de maquette van de gebouwen der franstalige medische fakulteit van Leuven te St Lam-
hrechts-Woluwe, een der punten van de « fatale driehoek » Leuven-Waver-Woluwe. De koning iS 
de bouwwerf deze week gaan bezoeken en zal zich overigens wet rekening hebben kunnen geven 
van het feit dat grondspekulatie en verfransing in deze Vlaamse randgemeente lustig hand tn 
hand gaan. Maar of het hem kan schelen ? 
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BIJ ELIAS' 
mr. f. van der eist 

J9 GESCHIEDENIS DER VLAAMSE GEDACHTE " 
^Mst zijn « Geschiedenis van de Vlaamse Gedachte » heeft 
dr. H.J. Elias het omvangrijkste en hét belangrijkste v^'erk 
geschreven dat ooit over de Vlaamse Beweging gepubli
ceerd werd. In vier lijvige delen (samen meer dan 1700 
bladzijden) geeft het ons het meest volledig overzicht van 
alles wat in het tijdsverloop van meer dan een eeuw (1780-
1914) geschreven geweest is in de Vlaamse strijd : wel 
zeer weinig zal aan de speurende blik van de historicus 
ontsnapt zijn. In deze haast onoverzienbare reeks van al
lerhande publikaties (boeken, brochures, vlugschriften, 
artikels, redevoeringen) heeft hij nauwgezet de ontwikke
ling van de Vlaamse Gedachte op de voet gevolgd. Dit,werk 
is dan ook een Summa, een monument : het is de vrucht 
van vele jaren geduldige en gestage arbeid, van een hero-
ische inspanning geleverd voor een groot deel in de moei
lijkste omstandigheden. Door de kritiek werd eensgezind 
hulde gebracht aan de wetenschappelijke allure, de strenge 
objectiviteit, de nauwgezette ontleding, de zeer genuan

ceerde beoordelingen die dit groot werk kenmerken. 

Nadat reeds zoveel goeds geschreven werd over deze pres
tatie, met nauwelijks enige kritiek op detailpunten, ligt 
het niet in onze bedoeling dit alles nog eens te lierhalen. 
Evenmin kunnen wij er aan denken een samenvatting te 
geven van de zo rijke inhoud. Toch wensen wij, als blijk 
van hoge waardering en hulde aan de schrijver, enkele 
beschouwingen te ontwikkelen die ons ingegeven werden 
door de lektuur en het overwegen van zijn boek. 

Streng wetenschappelijk opgevat kan het evenwel niet 
anders of dr. Elias heeft, door een beter inzicht in de ont
wikkeling van de Vlaamse Gedachte te verschaffen, ook 
een bijdrage willen leveren tot de vooruitgang van de 
Beweging. Het is dan ook onze plicht de zeer grote in
spanning die de auteur zich getroost heeft te beantwoor
den met uit zijn werk de lessen te halen die er in vervat 
liggen : « Historia docet ».' 

; Het is geen toeval dat het tweede 
deel van dit werk voorafgegaan wordt 
door een citaat uit Meinecke's boek 
« Die Idee der Staatsrason in der neue-
ren Geschichle». Prof. Dr. Friedrich 
Meinecke was de baanbreker en de 
grootmeester van de«Ideöengeschichte» 
en dr. Elias heeft ongetwijfeld naar 
zijn voorbeeld de geschiedenis willen 
schrijven van een Gedachte, de Vlaam
se Gedachte. Het zou al te vleiend zijn 
te beweren dat dr. Elias er in geslaagd 
is, het zeer hoog peil te bereiken van 
een Meinecke — algemeen wordt im
mers aanvaard dat Meinecke onnavolg
baar is. 

Toch dringt zich een vergelijking op 
en dan menen wij te mogen wijzen op 
volgend onderscheid. Enerzijds de 
meer traditioneel wetenschappelijke 
werkmethode gevolgd door dr. Elias, 
die nauwgezet de opvattingen samen
vat en weergeeft van de besproken au
teurs en die gestreefd heeft naar volle
digheid, die in zijn overzicht vrijwel 
alles heeft willen betrekken. 

A-Ieinecke volgde een andere werk
methode : hij ging meer selectief en 
als het ware intuïtief te werk. In de 
« Vorbemerkung » bij zijn boek « Die 
Entstchung des Historismus » recht
vaardigde Meinecke zijn werkwijze als 
volgt : « Will man aber das Allgemeine 
des Hergangs und das Individuelle sei
ner Urspriinge eindrücklich miteinan-
der verbinden, so bleibt nur übrig, eine 
Art Gratwanderung durch das Gebirge 
anzutreten und von einem der Hohen 
Gipfel zum anderen hinüberzustreben, 
wobei dann überall auch Seitenblicke 
auf nicht besuchte Berge und Taler 
Möglich sind. » Hij beperkt er zich toe 
enkele belangrijke figuren te behande
len, om duidelijk te maken hoe een 
Idee ontstaan is en zich ontwikkeld 
heeft Dit liet Meinecke toe een gedach-
tengang te volgen en te ontwikkelen op 
zeer hoog peil : « Geistesgeschichte » 
van het allerhoogste gehalte en dan ook 
uitermate boeiend. 

Nu is het zo dat de grote denkers in 
de Vlaamse Beweging zeldzaam geweest 
zijn en dat de bespreking van de op
vattingen van tal van ondergeschikte 
figuren voor gevolg heeft dat wij veel
eer een overzicht krijgen van de gees
telijke armoede van de Vlaamse Be
weging. Zelden slechts wisten dragers 
van de Vlaamse Gedachte zich te be
wegen op het peil van het Europees 
geestesleven en het inzicht in de die
pere zin en betekenis van deze Vlaam
se Gedachte bleef veelal ontoereikend 
en gebrekkig. Dit wordt trouwens door 
dr. Elias herhaaldelijk vastgesteld. 

Vanzelfsprekend kan de schrijver 
niet verantwoordelijk gesteld worden 
wanneer hij geen rijker materiaal te 
verwerken krijgt en hij heeft overigens 
zeer belangrijke pogingen gedaan om 
de zichtbare of onzichtbare bindingen 
aan te duiden met de algemene gees
tesstroming waarvan de Vlaamse Be
weging, naar het woord van Prof. P. 
Fredericq « een verachterd onderdeel » 
was. 

Dr. Elias heeft de geschiedenis van 
de Vlaamse Gedachte willen schrijven 

als een feiten-geschiedenis, zich strikt-
objectief houdend aan het materiaal 
dat hij onder handen had, aan de pu-
•blikaties. Waar deze publikaties ontoe
reikend waren in het onder woorden 
brengen van de Vlaamse Gedachte of 
ideologie, komt ons ook deze geschie
denis — hoe volledig, leerrijk en in
drukwekkend ook — voor als ontoerei
kend om de Vlaamse Beweging in haar 
opvallende continuïteit, in haar steeds 
onverminderde aantrekkingskracht te 
begrijpen. 

Aan de hand van deze studie wordt 
het ons duidelijk, hoe de geschiedenis 
zich afspeelt op een dubbel plan. Ener
zijds op het plan der waarneembare 
feiten en gebeurtenissen : de daden die 
gesteld worden door de handelende 
personen en de gedragingen van de 
massa, de uitwendige geschiedenis. An
derzijds op het plan der ideeën : de 
ideeën hebben een eigen leven, los zelfs 
van hen die er op een gegeven ogenblik 
de dragers van zijn. Ook zonder duide
lijk geformuleerd en verwoord te wor
den kan van een Idee een zeer grote in
vloed uitg^ian. Niet ten onrechte heeft 
Frederick Hertz juist in dit verband 

geschreven over « the mystery of na
tionalism » : het geheimzinnig ver
schijnsel van de aantrekkingskracht 
van een Idee, van een ideologie. 

Wanneer Dr. Elias er de voorkeur aan 
gegeven heeft de geschiedenis te schrij
ven van de « Vlaamse Gedachte », is 
het ongetwijfeld omdat hij ingezien 
heeft dat de Vlaamse Beweging alleen 
te begrijpen is in haar diepste wezen 
door deze Gedachte, die er steeds de 
ruggegraat en de bezielende bron van 
geweest is. Juist door zijn uitvoerige 
geschiedenis voelen wij aan dat er iets 
ontbreekt, dat de besproken publika
ties en hun inhoud over het algemeen 
niet volstaan om de blijvende aantrek
kingskracht van de Vlaamse Gedachte 
op de opeenvolgende generaties te ver
klaren, dat deze Gedachte inhoudrij-
ker, machtiger was dan hetgeen er 
over geschreven werd. 

Voor wie de Vlaamse Beweging als 
historisch verschijnsel benadert, is het 
bizonder merkwaardig hoe zij zich in 
de meest ongunstige omstandigheden 
zonder eigen machtsmiddelen, tegen 
alle gevestigde machten in doorgezet 
en de geesten veroverd heeft. 

dr. Hendiik Elias 

Vrijwel nergens waren de omstandig
heden zo ongunstig voor een nationale 
beweging. De toestanden in België wa
ren van die aard dat zij door de massa 
van het Vlaamse volk niet aangevoeld 
werden als een verdrukking door een 
ander volk. Er bestond haast geen 
Vlaams volksbewustzijn en in het 
staatsbestuur speelden ook Vlamingen, 
doch verfranste Vlamingen, een rol. De 
leidende standen in Vlaanderen — adel, 
burgerij,... — die elders de leiding na
men van de nationale beweging waren 
verfranst en stonden zelfs vijandig, op 
zeldzame uitzonderingen na, tegenover 
de Vlaamse Bewegiag. 

De Staat, de dynastie, de magistra
tuur, het leger, de hogere geestelijk
heid, de financiële machten, allen en 
alles was in de Belgische Staat ver
franst en bereid de verfransingspolitiek 
te steunen. 

De Vlaamse Beweging was aanvan
kelijk beperkt tot een handvol intellec
tuelen die gedreven werden door de 
« Vlaamse Gedachte » doch die haast 
geen persoonlijke invloed hadden op de 
massa. 

In de loop der jaren zijn ontelbaren 
bezield geweest door diezelfde 
« Vlaamse Gedachte », hebben zij met 
overtuiging en overgave hun grote of 
kleine rol gespeeld in de strijd. Zij wa
ren bereid alles in te zetten in dienst 
van wat zij terecht noemden : hun 
ideaal. 

De Vlaamse Beweging heeft een suk-
kelgang gekend : slechts langzaam is 
men gekomen tot een juister inzicht 
in het wezen en het doel, heeft men de 
konsekwenties gezien en de ontoerei
kendheid van de gevoerde politiek. 
Maar alle tekortkomingen, mislukkin
gen, nederlagen hebben de onstuitbare 
opgang van de Vlaamse Gedachte niet 
kunnen tegenhouden. Evenmin het 
hardnekkig verzet van de tegenstan
ders. Het staatsnationalisme, met al de 
middelen waarover het beschikt^ heeft 
het volksnationalisme niet kunnen 
overwinnen. Het volksnationalisme 
heeft het gehaald, niet door machts
middelen maar door de grotere aan
trekkingskracht die uitging van de 
Vlaamse Gedachte. 

Deze Gedachte was steeds aanwezig 
als drijvende kracht, ook al werd zij 
niet volledig begrepen, niet op bevre
digende wijze onder woorden gebracht. 
Dr. Hans Herzfeld heeft in zijn inlei
ding bij een nieuwe uitgave van Mei
necke's boek «Weltbürgertum und 
Nationalstaat » de opvatting van Mein
ecke als volgt weergegeven : « die Idee 
als einer nicht nur spirituellen Ten-
denz, die sich logisch sauber und 
scharf aus den ein Zeitalter bewegen-
den Kraften herausschalen lasse, son-
dern als einer sie bewegenden lebendi-
gen Kraft, in der Bewustsein und ele-
rnentarer Instinkt eine nur begrenzt in 
der Analyse wieder auflösbare Verbin-
dung eingegangen sind ». Het moet in
derdaad aanvaard worden dat een Ge
dachte, in deze zin, niet vatbaar is, niet 
zuiver rationeel kan begrepen en gefor
muleerd worden. Toch blijft voor mij 
het meest boeiend probleem dat de 
Vlaamse Beweging stelt : de vraag 
naar de Idee die deze Beweging ver
wekt heeft, bezield heeft en blijft be
zielen. De Idee die tegen alle gevestigde 
machten in gezegevierd heeft in de 
geesten. 

Niet in sociaal-ekonomische, demo
grafische, kulturele of andere faktoren 
is de verklaring te vinden voor de 
Vlaamse Beweging in haar ononder
broken ontwikkeling gedurende meer 
dan honderdertig jaar, maar in deze 
Idee. 

Het groot werk van dr. Elias geeft 
ons niet de oplossing van het raadsel, 
dat wellicht niet volledig oplosbaar is, 
maar levert een belangrijke bijdrage 
die oni toelaat klaarder te zien. 

(vervolg op blz. 9) 
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(vervolg van blz. 8) 

Zeker is het dat de Vlaamse Bewe
ging, afgezien van haar onvervangbare 
en onschatbare betekenis voor ons 
Volk, een boeiend historisch verschijn
sel is, zodat het gemis aan belangstel
ling in onze universitaire kringen des 
te onbegrijpelijker is. Büjkbaar ont
breekt in België de geestelijke vrijheid 
om iets anders te schrijven dan « offi
ciële geschiedschrijving ». Daarom moe
ten wij dr. Elias des te erkentelijker 
zijn omdat hij de moed en de volhar
ding opbracht, deze leemte te vullen 
en voor de Vlaamse Beweging dit mo
nument op te richten. (1) 

Wij mogen echter de fout niet be
gaan — en Dr. Elias heeft ze ook niet 
begaan — de Vlaamse Gedachte op zich 
zelf te zien, te isoleren. 

Het nationalisme is imnaers de ideo
logie waarin de Vlaamse Gedachte 
wortelt en waaraan zij haar kracht 
ontleent. Het is steeds mijn overtui
ging geweest dat de studie van het na
tionalisme van het grootste belang is 
voor een beter inzicht in de Vlaamse 
Beweging. . -̂  

Het is dan ook opvallend dat in ons 
land zo bitter weinig interesse aan de 
dag gelegd werd voor een verschijnsel 
dat niet alleen voor onze eigen geschie
denis, maar voor gans de' hedendaagse 
geschiedenis van primordiaal belang is. 
Het is alsof men schrik gehad heeft, 
alsof dit onderwerp taboe was. Zelfs 
de belangwekkende werken in het bui
tenland verschenen, zoals de studies 
van Hayes, Hertz, Kohn, Barker, Lem-
berg, Wittram, en zovele andere auteurs 
bleven in België vrijwel onbekend en 
werden niet gebruikt om tot een beter 
inzicht te komen in de eigen proble
matiek. 

Onze universiteiten zijn op ontstellen
de wijze in gebreke gebleven ten over
staan van een verschijnsel dat thans 
algemeen geacht wordt te behoren tot 
de allerbelangrijkste. 

Dr. Elias heeft kennis genomen van 
de recente Uteratuur over het nationa
lisme en heeft een poging gedaan, wel
licht de eerste, om de verworven in
zichten aan te wenden bij de bestude
ring van de Vlaamse Beweging. (2) 

Hij vestigt de aandacht op invloeden 
die van elders kwamen, op stromingen 
die dikwijls langs omwegen en in de 
diepte bevruchtend werkten. 

Ik durf niet zeggen dat wat hij in dit 
verband geschreven heeft volledig be
vredigt : zijn werkmethode bracht ook 
mee dat hij er slechts terloops de aan
dacht kon op vestigen. Het is echter de 
grootste verdienste van zijn werk be
wezen te hebben dat de Vlaamse Ge
dachte m essentie een nationalistische 
gedachte was en dat haar geschiedenis 
de geschiedenis is van een moeizaam 
en langzaam ontdekken van de natio
nalistische inhoud en betekenis van de 
Vlaamse Beweging. Zijn onderzoek 
heeft bewezen dat de Vlaamse Bewe
ging, bewust of onbewust, uitgesproken 
of verzwegen, in haar diepste wezen 
een nationale beweging was en dat het 
Vlaams-nationalisme geen vreemde uit-

(( 

was is, maar de ontbolstering van de 
harde kern der beweging zelf. (3) 

Indien Meinecke een boek moest ge
schreven hebben over de Vlaamse Ge
dachte zou hij zich beperkt hebben tot 
enkele topfiguren. Dewelke ? Ongetwij
feld zou hij begonnen zijn met Verlooy, 
deze merkwaardige figuur, eerste ver
kondiger van een groot-nederlands 
volksnationalisme gegrond op een 
nieuw natie-begrip. Hij maakte reeds^ 
het onderscheid tussen staat en natie, 
waarbij hij van het « volkdom » de 
grondslag van de natie maakte. 

Was de «Verhandeling op d'onacht 
der moederlyke tael in de Nederlan
den » slechts een uitgangspunt, met Jan 
Frans Willems wordt een hoogtepunt, 
een bergspits bereikt : voor de Vlaamse 
Gedachte is hij ongetwijfeld een on
vervangbare figuur, een man die zich 
trouwens bewoog op een Europees peil, 
al heeft hij als mens en als strijder wel 
ontgoocheld na 1830. 

Maar wellicht zou Meinecke met zijn 
fijne speurzin op het spoor gekomen 
zijn van de grote betekenis van Snel-
laert, die meer dan Willems de onver
zettelijke, principiële nationalist ge
weest is in de eerste periode van de 
Vlaamse Beweging. 

Aan de West-Vlamingen zou hij ook 
aandacht geschonken hebben om de 
intensiteit waarmee zij de trouw aan 
eigen wezenheid, het «wees Vlaming 
die God Vlaming schiep » beleefd en 
verkondigd hebben. 

Een ereplaats zou hij voorbehouden 
hebben voor de grootste Vlaming van 
de 19e eeuw : Peter Benoit. Wij zien in 
Benoit te uitsluitend de grote kunste
naar, de toondichter. Maar in de strijd 
voor zijn Vlaamse Muziekschool heeft 
Peter Benoit bewezen een overtuigd na
tionalist te zijn, een man die in de ge-
dachtenstrijd zijn plaats resoluut in
genomen heeft en die wist waarom hij 
vocht. 

Wellicht zou Meinecke ook nog Lo-
dewijk De Raet behandeld hebben, al
hoewel deze veelal zijpaden bewandeld 
heeft. Maar ook hij was onbetwistbaar 
een nationalist, die het gedachtengoed 
van de Beweging verrijkt heeft door 
zijn definitie van de « volkskracht ». 

Deze figuren volstaan om aan te to
nen dat het nationalisme steeds de 
Vlaamse Beweging gedragen en bewo
gen heeft. 

Overbodig aan te stippen dat Dr. 
Elias in zijn werk deze grote Vlamin
gen tot hun recht Iaat komen. 

Het werk van Dr. Elias gaat niet 
verder dan 1914. Men kan slechts wen
sen dat het zou voortgezet worden. De 
verdere ontwikkeling van de Vlaamse 
Gedachte is van het grootste belang om 
de problematiek waarmee de Belgische 
Staat worstelt te begrijpen. Want de 
krizis die deze Staat thans doormaakt 
is van ideologische aard. De Vlaamse 
Gedachte heeft de Idee beige overwon
nen en verslagen, het volksnationalisme 
is sterker gebleken dan het staatsnatio-
nalisme. Het onvermijdelijk gevolg is 
dat de historische struktuur van deze 
staat niet meer beantwoordt aan de 
realiteit. Een gemeenschapsbewustzijn 
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is de onontbeerlijke grondslag voor een 
staat. Waar dit gemeenschapsbewust
zijn ontbreekt of verzwakt vervalt de 
samenleving in partijen, in groepen, 
waarbij de wil verloren gaat om eens
gezind de voorrang te geven aan het 
gemeenschapsbelang. 

De Belgische natie leeft niet meer in 
de geesten en de harten : de overgrote 
meerderheid der staatsburgers voelt en 
redeneert in funktie van de Vlaamse, 
respectievelijk de Waalse gemeenschap. 
De strijd om de ziel van het Vlaamse 
Volk is beslecht : zwaarst heeft gewo
gen wat iiet zwaarst moest wegen, de 
idee die het sterkst was heeft zich 
doorgezet zodat het nationaal bewust
zijn in Vlaanderen een Vlaams-natio
naal bewustzijn is. 

Een gezonde samenleving kan voor
taan in België slechts opgebouwd wor
den op de grondslag van de twee ge
meenschappen, de twee naties die er 
samen wonen. Wie kan de krachten 
meten die zouden loskomen wanneer 
de Vlamingen (en de Walen) de kans 
zouden krijgen om gedreven door hun 
nationaal bewustzijn te bouwen en te 
werken aan de toekoms^t van hun ei
gen gemeenschap, verlost van volks-
vreemde voogdij. Alle pogingen om de 
Vlaamse Gedachte te vernietigen (en 
de niets ontziende repressie na de 
jongste oorlog beoogde niets minder 
dan het Vlaams-nationalisme te ver
pletteren) zijn mislukt. Men had moe
ten weten dat men de opgang van een 
Idee niet kan tegenhouden door geweld, 
door onderdrukking. 

De Vlaamse Gedachte leeft, zij blijft 
ook vandaag, ook morgen de stuwende 
kracht die de geschiedenis in een be
paalde richting drijft : haar aantrek
kingskracht ook op de jonge generatie 
is onverminderd. 

Het is ongetwijfeld juist wanneer wij 
schreven dat Dr. Elias zich nauwgezet 
gehouden heeft aan zijn taak als ge
schiedschrijver. Nochtans mogen wij 

. alle pogingen om de vlaamse gedachte te vernietigen 

(o,ni. door een niets ontziende repressie) zijn mislukt, men 

had moeten weten dat men de opgang van een idee niet 
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Het (Belgisch) koncentratiekamp Lokeren. 

niet nalaten de aandacht speciaal tm 
vestigen op de zeer belangwekkende 
« Samenvatting» na elk deel en het 
«Algemeen Besluit », waarin de auteur 
op zeer subtiele en genuanceerde wijze 
de gedachtenstroming in de besproken 
periode samenvat en interpreteert ten 
einde tot dieper en juister inzicht te 
komen. Deze beschouwingen vormen 
op zichzelf een indrukwekkende studie 
over het wezen van de Vlaamse Bewe
ging, die wel bizonder sterk gefundeerd 
is door het zorgvuldig analytisch on
derzoek van al het beschikbaar mate
riaal dat er aan voorafgaat. 

In 1932 verscheen van de hand van 
Dr. Elias, bij wijze van « Inleiding tot 
de Geschiedenis van de Vlaamse Be
weging » een baanbrekend essay over : 
« Onze Wording tot Natie ». Hierin geif 
de toen nog jonge historicus zijn visie 
op de historische achtergrond, het die
pere wezen en de betekenis van de 
Vlaamse Beweging : het was toen veel
eer een programma en een belijdenis. 
Merkwaardig genoeg gaf hij toen reeds 
aan het laatste hoofdstuk van zijn es
say het opschrift : « De Vlaamse Ge-

_dachte ». 
Het is aan Dr. Elias voorbehouden 

geweest op rijpe leeftijd zelf nog het 
groot werk te schrijven dat hij in 1932 
reeds ontworpen heeft. 

Zijn leven is een leven geweest in 
dienst van de Vlaamse Gedachte, in 
dienst van een grote Idee. Ik kan ge
tuigen dat hij deze Gedachte steeds 
trouw gebleven is, ook in de moeilijk
ste en de gevaarlijkste omstandigheden 
zowel tijdens als na de oorlog. De ob
jectieve geschiedschrijver zal dit eens 
moeten erkennen. 

Mr. F. Van der Eist. 

(1) In 1933 publiceerde Max Lamberty een 
boek getiteld « Philosophic der Vlaamse Be
weging », waarvan het uitgangspunt en de 
probleemstelling zeer interessant waren. De 
auteur stelde immers de vraag naar d e oor
sprong, het diepste •we^en en de verklaring 
van de aantrekkingskracht van de Vlaamse 
Beweging. Het antwoord op deze vragen 
vond hij in de suprematie van de Idee. 
(Lamberty publiceerde nadien nog een an
der boek met de veelzeggende titel : « Nood 
en heerschappij der Ideeën »). 
De toen nog jonge auteur was niet voorbe
reid en niet opgewassen tegen de behande
ling van een zo moeilijk onderwerp en zijn 
boek was dan ook in vrijwel alle opzichten 
onvoldragen en ontoereikend. Het was niet 
meer dan een belangwekkende en stoutmoe
dige poging die, niettegenstaande de geest
drift waarmee het verschijnen van dit boek 
door sommigen destijds begroet werd, niet 
als geslaagd kan beschouwd worden. 

(2) Vermeld moet nochtans worden de po
ging door Leo Picard ondernomen in het 
eerste deel van zijn ot Geschiedenis van d e 
Vlaamse en Groot-Nederlandse Beweging » 
(1937) om de Vlaamse Beweging te veranke
ren in de Europese geestesstromingen. Picard 
had toen reeds Meinecke gelezen en stond 
onder zijn invloed. Hij had zin voor « Ideeën-
geschichte », maar zijn poging is niet geslaagd 
o.m. omdat hij een verkeerde richting insloeg 
door al te veel belang te hechten a a n Vicow 
Dit eerste deel van het werk van Dr. Leo 
Picard was belangrijk, maar eenzijdig en 
ontoereikend. (Het tweede deel, verschenen 
in 1959, is vrijwel waardeloos en niet te ver
gelijken met het eerste deel). 

(3) Het heeft mij veel genoegen gedaan vast 
te stellen dat Dr. Elias verwijst naar mijn 
studies over Herder, Rousseau, Burke en 
over het nationaal bewustzijn in Zuid-Ne
derland en er ook gebruik van gemaakt 
heeft. 
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De spoed en de beslistheid die de 
Gatdie aan de dag legde om zijn 
«nieuwe» atlantische politiek te 
konkretiseren, zal wel sommige 
bondgenoten verrast hebben. Doch 
ie inhoud zelf van de beslissing 
mag in feite niemand verwonderen. 
Ze IS het logisch gevolg van het gro
te principe van de Gaulle's buiten
landse politiek : de onafhankelijk
heid en de integriteit van Frankrijk 
te waarborgen, ten koste van wat 
ook. Voor dit ene beginsel ontziet 
de Gaulle niets : noch de vroeger 
door Frankrijk aangegane verbinte
nissen en de internationaal juridi
sche problemen die daaruit voort
vloeien, noch de moeilijkheden 
waai mee de bondgenoten van Frank
rijk nu te kampen hebben (denken 
we aan de Vietnamese oorlog : deze 
buit de Gaulle desnoods uit tegen 
Johnson). 

Hoe is de haast van de GauUe te 
verklaren om dit besluit te nemen ? 
In juni bezoekt hij Moskou. Reeds 
lang IS er sprake van een officieel be
zoek van de Gaulle aan de Russische 
hoofdstad en de Franse president wil 
er zeker niet met ledige handen ko
men 

Hoe dan ook, wat er de reden van 
zij het .s zover : de Gaulle wil uit 
de NATO, en de NATO moet uit 
Frankrijk. Met zijn nu allengs beken
de taktiek heelt hij de zaak als een 
fait accompli of een ultimatum weten 
Ite organiseren. 

Iedereen wist dat deze maatregel 
komen moest En toch waren wij zo 
naïef om te denken dat het nog niet 
voor vandaag was. 

Wat nu ? Ligt onze Westerse Allian
tie overhoop ? Betekent dit een voor 
haar dodelijke slag ? 

chapeau! 
Het vervelende in dit alles is : ie

dereen weet dat de GauUe in Frank
rijk praktisch alleen staat met zijn 
internationale politiek. Wat de poli
tieke aspekten van deze zaak betreft, 
s taat hij alleen. Maar niet zo wat de 
juridische en militaire aspekten be
treft. 

Zoals blijkt uit de redenering van 
de hoofdredakteur van de linkse 
Franse « Express », Jean-Jacques Ser-
van Schreiber, staat de Gaulle slechts 
geïsoleerd wat de politieke aspekten 
van zijn jongste zet betreft. Over het 
juridische probleem kunnen ook zijn 
tegenstanders akkoord gaan. Evenzo 
over de militaire redelijkheid van zijn 
beslissing. Deze werd zelfs als niet zo 
waanzinnig gacht als men op het 
eerste zicht zou denken. 

Alleen de — niet zo ver verwijderde 
— toekomst kan dit uitwijzen. Als 
zijn plannen doorgaan, betekenen ze 
in elk geval een flmke desorganisatie 
van de NATO. Volgens de GauUe is de 
NATO zoals ze nu bestaat trouwens 
met meer wensehjk of aangepast aan 
de situatie Ze is opgericht in 1949. 
Maar sindsdien is er veel veranderd. 
Sinds Rusland onmiddellijk Amerika 
kan aanvallen, betwijfelt de Gaulle 
de belofte van de Amerikanen, dat zij 
hun nukleaire wapens zouden gebrui
ken om Europa te verdedigen. Daar
om ook trouwens heeft de Gaulle 
sinds lang het plan opgevat van een 
van de NATO onafhankeliike « force 
de frappe ». 

Ten slotte gelooft hij schijnbaar 
niet zoveel meer in het Russisch ge
vaar. 

Hij is daarbij trouwens niet de enige. 
Zijn argumenten gaan echter niet 

helemaal op. Zou Amerika zonder 
meer dulden dat Rusland West-Euro
pa aanvalt en onder de voet loopt ? 

Frankrijk alleen kan nooit een wer
kelijke bedreiging voor Rusland wor
den. Strategisch op zichzelf aange
wezen, is Frankrijk hopeloos ten ach
ter tegenover de Sovj et-Unie. Rusland 
kan Frankrijk vernietigen, als het wil, 
maar niet omgekeerd De Gaulle zou 
dit ook moeten weten. Hij kan een 
paar Russische steden bedreigen, een 
stukje Rusland, terwijl Rusland zon
der moeilijkheden heel West-Europa 
kan vernietigen. Tenzij er voor Rus
land de bedreiging is dat Amerika 
met zijn machtig potentieel aan kern
wapens achter Europa staat. 

Nu doet de Gaulle alsof hij die 
Amerikaanse hulp gerust kan missen. 
Men zou natuurlijk wel kunnen aan
nemen dat Rusland niet zo onmid

dellijk een bedreiging vormt voor 
Wesl^Europa. Omdat Rusland er geen 
belang bij zou hebben en omdat het 
voorlopig genoeg andere problemen 
heeft (denken we maar aan de een» 
heid in het kommunistische kamp; . 

Dat kan wel juist schijnen. Mad,r 
indien de NATO helemaal uit elkaar 
valt, krijgt de gehele internationale 
politieke konstellatie een ander uit
zicht West-Europa wordt er zeker nielj 
meer door beveiligd. Wel missch-.en 
bedreigd door Oost en West. En intus
sen kan de Gaulle vertrokken zim 
naar nog «hogere» machten, van
waar hij misschien wel een mystische 
maar toch geen strategische bescher. 
ming kan uitoefenen. 

Mihtair-strategisch kunnen de Gaul
le's plannen alleen moeilijkheden be
rokkenen voor de NATO. In feite 'S 
het zo dat de Gaulle met zijn beslis
sing slechts kwaad en last berokkent 
aan de Europese bondgenoten van de 
NATO. Niet aan de Verenigde Staten. 

De Gaulle's politieke inzichten znn 
het rezultaat van een eng staatsna-
tionalisme en dat is precies het ergste 
van heel deze affaire. 

Hij wil vrij zijn, volkomen vrij en 
onafhankelijk van om het even welke 
macht. Hij acht zichzelf in Frankrijk 
sterk genoeg om ook politiek op eigen 
voeten te staan. 

De Franse kiezers zuilen zien w&l 
wat bedrogen voelen. Tijdens de 
jongste verkiezingsstrijd was het pie-
cies alsof de Gaulle op Europees en 
internationaal gebied een weinig soe
peler werd Intussen kunnen diegenen 
die daarom toch voor de Gaulie ge
kozen hebben, eens nadenken wan
neer de Gaulle zich nog eens kandi
daat stelt voor de presidentsverkie
zingen. In afwachting mogen ze hun 
bijdrage blijven storten voor de groot
heid, de onafhankelijkheid en de in
tegriteit van Frankrijk 

De finale vraag is, hoe de andere 
leden van de NATO zullen reageren 
en zullen blijven reageren. Want wat 
wordt het op langere termijn ? En dat 
is ten slotte hetgeen de Gaulle voor 
ogen heeft. Kan de Gaulle een paar 
andere staten meeslepen in zijn zucht 
naar onafhankelijkheid tegenover de 
NATO, tegenover de U.S.A. ? 

Veronderstellen we maar dat hij na 
zijn bezoek in Rusland terugkomt met 
mooie nieuwe voorstellen voor een 
hereniging van Duitsland, op basis 
van neutraliteit ? West-Duitsland 
heeft tot nog toe geen inspanning 
ontzien om de NATO te helpen op
bouwen of sterk te maken. Maar zo
dra het verzoekt om een — zij het ook 
kleine — militaire onafhankelijkheid 
tegenover de opperste leiding (die in 
handen is van Amerikanen), krijgt 
het een negatief antwoord. Als nu de 
GauUe de NATO kan ondermijnen en 
ook kan bewerken dat Duitsland zich, 
door mooie beloften van hereniging 
gelokt, uit de NATO terugtrekt, dan 
liggen de kaarten toch wel enigszins 
anders. 

Er is een utopische kans dat de 
spekulatie op lange termijn van 
de GauUe lukt. Er bestaat dus een 
utopische kans dat het Europa « van 
de Atlantische Oceaan tot de Oeral > 
langzamerhand gerealiseerd wordt. 

Die kans hangt van vele faktoren 
af : van de positie van Duitsland en 
van de evolutie van Rusland ten op
zichte van het kommunistische blok. 

Als die kans niet meer opgaat, heeft 
de GauUe slechts gepokerd. Doch het 
geven van de excuses zal dan toch 
voor zijn opvolgers zijn. 

Die staan nu al met beschaamde 
kaken. 

E.H.M, 

deze week in de wereld 
Te Los Angeles kwam het in de negerwijk opnieuw tot hevige rassenrellen. 

Omwille van de Gaulle's houding overweegt de NAVO, haar hoofdkwartier 
naar België te verplaatsen. In dit verband wordt Kleine-Brogel vernoemd. 

In Indonezië blijft een uiterst verwarde toestand heersen, maar schijnt 
het leger het heft in handen te houden. 

Te Amsterdam traden prinses Beatrijs en Klaus von Amsberg in het hu-
welijk- Matige belangstelling vanwege het publiek en onbenullige provo-
rellen. 
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Zoals altijd zou Frankrijk 
de wereld verbazen door de 
volmaaktheid van zijn tech
niek. Dat was al zo voor de 
gewone televisie en is ook zo 
voor de kleurentelevisie. Voor 
wat het lijnenstelsel der ge
wone televisie betreft ligt 
Frankrijk nu, samen met 
Luxemburg, geïsoleerd in Eu
ropa en in de wereld. Maar 
dat heeft toch wel even ge
duurd. Onze Waalse broeders 
stonden Frankrijk, hun moe
derland, ook zo trouw ter zij ! 

Met kleurentelevisie werd 
nog niet begonnen en het is 
al zo ver ! Als laatste mogelij
ke klanten voor het Franse 
systeem Secam zijn nu ook 
nog Spanje en Joegoslavië 
weggevallen. 

De Sovjets, met wie Frank
rijk reeds een veel bezongen 
akkoord had afgesloten, heb
ben het systeem nu al in zo
ver omgevormd dat het feite-
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Te Benares in India heeft een volledig uitgehongerde bedelaar zich op de straat neergelegd met 
op zijn borst een kom, in de hoop dat iemand er wat rijst zal in gieten. 

lijk samenvalt met het Duitse 
systeem dat door gans Europa 
wordt aanvaard, het PAL-sys-
teem. 

Wellicht blijven de Walen 

nog trouw en mogen alle lief
hebbers van kleurentelevisie 
in ons land enkele duizenden 
méér betalen om vaderlandse 
kleur te bekennen. 

CHESTER W. NIMITZ 
In ons blad van verleden week brach

ten we, naar aanleiding van het overlijden 
van grootadmiraal Chester W. Nimitz, een 
kort bTiricht over deze stokoude Ameri
kaanse zeebonk die het aandurfde om op 
het Nurenbergs proces anno 1946 schrifte
lijk te getuigen ten voordele van zijn 
Duitse « kollega •», grootadmiraal Doenitz. 
De geschiedenis van deze moedige tussen
komst is waard, even uitvoeriger verteld 
te worden. 

Het verhaal begint op 13 september 
1942. Op die datum werd het geallieerde 
handelsschip « Laconia » gekelderd door 
de Duitse onderzeeër U-156. Tussen haak
jes zreze vermeld dat de « Laconia » uit-
gerust was met 14 kanonnen, luchlafweer-
batterijen en delectie-apparaten tegen U-
boten; de internalioitale akkoorden wet
tigden de Duitse U-boothapitein volkomen 
om het schip te kelderen. 

Overeenkomstig hel Zeerecht dook de 
U-156 na de torpedering op en begon met 
de redding der overlevenden. Ze riep Ie 
dien einde trouwens nog twee andere duik
boten uit de omgeving ter hulp, de U-506 
en de U-507. Deze drie Duitse oorlogsbo
dems zonden op de internationale golf
lengten een niet-gecodeerd bericht uit 
waarin ze hun juiste ligging meedeelden 
en waarbij ze — eens te meer volgens het 
Zeerecht — de vijand verzochten, hen in 
vrede het reddingswerk te laten voltooien. 

Onmiddellijk nadat de geallieerden het 
radiobericht hadden ontvangen, stuurden 
ze drie opeenvolgende golven bombarde
mentsvliegtuigen ter plaatse; de onder
zeeërs en de drenkelingen xi^erden geboin-
bardeerd. Twee Duitse U-boten werden 
ziuaar beschadigd; het juiste aantal do
den en gekwetsten (waaronder kinderen 
en vrouwelijke passagiers van de « Laco
nia >) werd nooit bekend. Er werd later 
uitgemaakt dat zich aan boord van de 
« Laconia » eveneens 1.800 Duitse krijgs
gevangenen bevonden; onmiddellijk na de 
torpedering van het schip sloten de Britse 
bewakers de ruimeri waarin deze P.W.'s 
zich bevonden, zodat ze allemaal in het 
zinkende schip omkwamen. 

De Duitse Kriegsmarine reageerde uit
erst scherp op het voorval met de « Laco
nia ». 

Grootadmiraal Doenitz maakte in een 
dagorder bekend < dat het voortaan ver
boden is, een poging te ondernemen om 
mensen te redden van een getorpedeerd 
schip, om schipbreukelingen uit zee op te 
vissen en hen naar een boot te brengen, 
om gekantelde sloepen recht te trekken, 
om voedsel en water te verstrekken. De 
redding is in tegenspraak met het meest 
elementaire beginsel van de zee-oorlcg, die 
eist dat de schepen en de vijandelijke be
manningen vernietigd worden ». 

Dit dagorder dateert van 14 september 
1942, één dag na de gebeurtenissen rond 
de « Laconia *. 

Tot voor die datum hadden de Duitsers 
zich gehouden aan de internationale re
gels en voorschriften. Na die datum werd 
de oorlog ter zee van Duitse zijde « to
taal » gevoerd en schoten de U-boten op 
al wat hen voor de boeg kwam, in de regel 
zonder zich te bekommeren om het lot der 
opvarenden op de getorpedeerde schepen. 

Het dagorder van 14 september 1942 
vormde op het geallieerde proces tegen de 
Duitse oorlogsmisdadigers te Nurenberg 
een van de zxuaarste stukken ten laste in 
het dossier Doenitz. Grootadmiraal Ches
ter ]V. Niinitz luerd door de verdediging 
als getuige ten ontlaste gedagvaard. Men 
belette hem naar Nurenberg te komen, 
doch de Amerikaanse zeeman deponeerde 
een schriftelijk getuigenis waarin hij open-
liartig antwoordde op de vragen van de 
verdedigers van Doenitz., 

Hij gaf toe, dat de Britse .vloot een on
beperkte duikbootoorlog was beginnen 
voeren vanaf S mei 1940 en dat de Ameri
kaanse imvy hetzelfde deed vanaf 7 decem
ber 1941, m.a.w. de eerste dag dat Ame
rika in oorlog was met Japan. Hij stipte 
aan dat van geallieerde zijde alleen de 
hospitaalschepen ontzien werden en dat 
alle andere schepen, « ook en vooral han-
delsschepcn », aangevallen werden zonder 
vooraf gaand elijke verwittiging. 

Nimilz deelde tevens mee dat het hem 
bekend tras, dat de Kriegsmarine tot op 14 
septeinber 1942 de internationale overeen
komsten naleefde alhoewel de tegenpartij 
zich sinds 8 mei 1940 resp. 7 december 1941 
daaraan niet hield. En hij gaf toe : 
« In beginsel houden de onderzeeboten der 
Amerikaanse marine zich niet bezig met 
reddingsopdrachten, wanneer deze hen 
hinderen in het uitvoeren van hun taak 
of wanneer daaruit gevaren voortsprui
ten ». 

Dit getuigenis had voor Doenitz te Nu
renberg verstrekkende gevolgen. De inter
nationale rechtbank besloot : « Gelet op 
de feiten; gelet in het bijzonder op een 
bevel van de Britse admiraliteit in dato 3 
mei 1940 waarbij alle schepen die 's nachts 
het Skagerak bevaren moeten gekelderd 
worden; gelet op de antwoorden die ad
miraal Nimitz verstrekte op de hem gestel
de vragen, waaruit blijkt dat de V.S. een 
07ibeperhte duikbootoorlog in de Stille 
Oceaan voerden vanaf de eerste oorlogs
dag; besluit : Doenitz kan niet veroordeeld 
worden voor schending van het interna
tionale recht inzake duikbootoorlog >. 

De houding vaii admiraal Nimitz en de 
onbevangenheid van zijn getuigenis waren 
anno 1946 zo moedig en uilzonderlijk, 
dat deze rechtlijnige zeebonk bij zijn over
lijden o.i, recht heeft op een fors saluut
schot. Eén menselijk geluid na vijf jaar 
onmenselijke oorlog : ontzettend weinig. 
Maar toch genoeg om niet te wanhopen 
aan de mens zelf. 

A.N. Tovano. 

N I E U W E MARKT 

VAN KINDEREN 

Geen schandaal uit het ach
terlijke Italië of geen kinder
verkoop in het arme Grieken
land, maar de handelswaarde 
van kinderen in het rijkste 
land ter wereld, de Verenigde 
Staten van Noord-Amerika. 
Daar treden thans op : The 
Hornets uit Ohio, de gebroe
ders Greg Calvert, (12 jaar, 
11 jaar en de «drummer» 6 
jaar ) . The Bantams, de drie 
gebroeders Kirchner, zijn 12, 
10 en 9 jaar oud. Er is ook een 
grote zangster Little Lisa, die 
9 jaar is en Keith Green, 12 
jaar oud, heeft reeds een kon-
trakt voor 5 jaar. 

Voor sommige modernen is 
dit wellicht de bevrijding van 
jonge krachten en de meest 
ontwikkelden zullen zich mis
schien de jonge Mozart her-
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Inneren — maar in het histe-
risch en kommercieel klimaat 
waarin dit allemaal gebeurt 
zou de term «slavenarbeid 
voor kinderen » toch wel be
ter passen !. 

DE MAN 

VAN DE TOEKOMST 

In Arizona (V.S.) werd dé 
jonge heer Charles Schmid 
veroordeeld. Op zijn 23 jaar 
heeft hij reeds ten minste 3 
jonge meisjes doen verdwij
nen : Gretchen Fritz, 17 jaar;' 
Wendy Fritz, haar zusje van! 
13 jaar en Alleen Rowe die 15 
jaar was. De jonge heer vond 
dat een doodgewoon en enigs
zins interessant zaakje en het 
is helemaal niet zeker dat het 
bij die drie gebleven is. Er 
lopen in die Amerikaanse 
staat regelmatig jongeren van 
huis weg, die nooit meer wor
den terug gevonden. 

De jonge heer had sinds zijn. 
16 jaar 300 dollar zakgeld ge
kregen van zijn liefhebbende 
ouders. Waarschijnlijk nog 
een slachtoffer van sociale 
omstandigheden ! 

ZORIN 

De Russische ambassadeur 
te Parijs bracht de GauUe 'n 
klein geschenk je : dokumen-
ten van de Gestapo die zgz. 
pas ontdekt werden Doku-
menten van de GPoe waren 
er nog niet bij. En misschien 
zijn die Gestapo-dokumenten 
voor de Gaulle wel belang
rijk : wie weet hoeveel in
vloedrijke Fransen, op belang
rijke posten, er door gekom-
promiteerd worden l. 

!''ii?!![n '̂'̂ Stf̂  
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Verenigd in de dood! Tijdens het von Rundstedt-offensief ver
dween te Compogne nabij Bastenaken de 15-jarige JuWs Libert. 
Hij werd zwaar ge\vond, door een Duitse ambulance meegeno
men en sindsdien hoorde men er nooit meer van. Thans is ge
bleken dat hij begraven werd tn een Duits soldatengraf, naast 
twee Obergefreiters. Zijn ouders stierven een paar jaar geleden, 
zonder ooit nog van htm zoon te hebben gehoord. Jules Libert 
zal thans overgebracht worden naar het kerkhof van Compogne, 

waar ook zijn familie ligt. 
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NEDERLAND 
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SLOCHTERSE 

ONDER

GROND 

UITVOEREN 

X 

i 

Een pijpleiding wordt aaneen gelast. Het gaat hier om een hoofdvoedmgsleidingin de omgeving van Stompwijk tussen Leiden en Den Haaj^ 

VOO AARDGAS 
hl 1960 werd te Slochteren, in het noorden van Nederland, een belangrijke ontdek
king gedaan. Belangrijk omdat deze ontdekking een omroenteling zou veroorzaken 
in de ga^hevootrading. Men vond er namelijk op een diepte van 3.000 meter, een 
aardgasvoorraad waarvan de omvang duizelingiuekkend kon genoemd worden. De 
eerste schattingen spraken van een uitbatingsvoorraad van om en bij de 60 mil
jard kubieke meter. Later weid het cijfer van de ramingen verdubbeld en nog later 
sprak men van een voorraad van 400 miljard m2. De laatste gegevens die werden 
vci'ityekt spreken van 1.100 miljard en meer. Wat er ook van zi] — juist zal toch 

ïHfoott kunnen geschat woulen wat de ondergrond te Slochteien inhoudt aan eks-
ploiteey baar aardgas — in ieder geval heeft Nederland hiermee het tweede rijkste 
gasveld ter wereld en dat wil wat betekenen. 

Aardgas — vooral het soort zoals het 
te Slochteren omhoogkomt — is onge
veer tweemaal krachtiger clan het ge
wone gas dat thans uit onze kraantjes 
vloeit en dat verkregen wordt uit steen
kool; de warmtewaarde ligt ongeveer op 
7.980 Kcal per kubieke meter wat inder
daad praktisch neerkomt op het dubbele 
van steenkoolgas. Het Sloch terse aard
gas be\at 82 % methaan, 14 % stikstof 
en 2,7 ethaan; men vindt er slechts 
0,08 % koolwaterstoffen en haast geen 
zwavel in 

,Jl> OMBOUW 

Onmiddellijk na de ontdekking is 
men in Nederland de handen uit de 
mouwen gaan steken en heeft men uit 
de vondst gehaald wat er uit te halen 
viel. De voorraden waarvan men zeker 
is, kunnen dienen voor een periode van 
ongeveer veertig jaar met een jaarlijkse 
produktie van dertig miljard kubieke 
meter. Terwijl het binnenlands verbruik 
in Nederland overkort zal oplopen tot 
vijftien miljard per jaar, blijft dus een
zelfde hoeveelheid die kan bestemd wor
den vooi de uitvoer en de Nederlanders 
hebben dan ook niet gewacht om het 
onveiwachte geschenk uit de onder
grond op de buitenlandse markt te bren
gen. 

Er waren echter niet onverdee'd voor 
delen aan de nieuwe brandstofbevoor
rading en ongetwijfeld staat ons hier te 
lande ook een konfrontatie hiermee te 
wachten. In de eerste plaats komt de 
noodzakelijke ombouw van de gasappa-
raten. De gewone toestellen die thans 
gebruikt worden, kunnen immers niet 
zomaar aangewend worden voor de ver
branding van aardgas, zij moeten om
gebouwd worden. Ook de leidingen zijn 
van een afwijkende aard en dienden (al
thans in Nederland) aangepast. Zo 
heeft men bij onze noorderburen zeer 
aanzienlijke bedragen besteed aan de in
stallaties te Slochteren zelf, de aanleg of 
ombouw van hoofdleidingen, \ a n tus
senstations en de aanpassing van de ver-
delingsnetten. Bijaldien er ook gebieden 
aangesloten werden die tot nog toe geen 
gastoevoer hadden. 

• GASUNIE 

Het aardgasveld bij Slochteren wordt 
uitgebaat door de Nederlandse Aard
oliemaatschappij, een onderneming die 
gevormd werd door Shell en Esso (met 
60 ten honderd) en de Staatsmi)nen met 
de oveiige 40 t. h. Aan de Staat wordt 
een uitkering van tien ten honderd op 
de winsten gedaan. Bij het vervoer en 
de verdeling \ a n het gas komt ook een 

heleboel kijken. T o t voor 1960 waren 
er in Nederland een dertigtal gemeente
lijke gasfabrieken die ter plaatse of in 
de ommiddellijke omgeving gas lever
den. Enkele grote voortbrengers voor
zagen in de levering van gas dat afkom
stig was uit de cokesovens en uit de pe-
troleumraffinaderijen, terwijl de Neder
landse Aardgasmaatschappij ook reeds 
een — zij het onaanzienlijk — aandeel 
had. Het vervoer van het gas werd ver
zorgd via eigen leidingen of door maat
schappijen die het lange-afstands-trans-
port op zich namen. Het gas werd met 
grote hoeveelheden verkocht aan de ver
delingsmaatschappijen en aan de grote 
verbruikers. 

Toen nu bleek dat het aardgas een 
ganse omwenteling zou teweeg brengen 
en een grote rol zou gaan spelen, liet 
men er geen gras over groeien om een 
geheel nieuwe samenstelling aan de or
ganisaties voor voortbrengst en verde
ling te geven. De Nederlandse Gasunie 
werd opgericht, waarbij 10 % der aan
delen aan de Staat toekwamen, 40 % 
aan de Staatsmijnen en 25 % elk aan 
Shell en Esso. Door enkele Isepalingen 
in de oprichtingsovereenkomst werd 
verkregen dat de deelnemers hun gas-
belangen en de vervoersleidingen in de 
nieuwe maatschappij inbrachten, zodat 
allereerst het aardgas uit Slochteren ver
kregen werd, tevens het aardgas uit de 
reeds vroeger uitgebate koncessies in het 
Oosten en het Westen van Nederland, 
alsmede het cokesovengas in het zuid
westen. Daarbij kwam nog het cokes
ovengas van de Staatsmijnen, het raffi
naderij gas van Shell en Esso, alsmede 
verschillende transportnetten, samen 
met een lengte van 3.000 km. Vandaag 
is het zo dat de Nederlandse Gasunie de 
brandstof koopt van de deelnemers, het 
lange-afstands-vervoer verzorgt en uit
sluitend « in 't groot » verkoopt aan de 
verdelingsbedrij ven en de grote afne

mers, de bedrijven of instellingen die 
meer dan 1 miljoen m3 per jaar ver
bruiken. 

• AANLEG 

Er is hard gewerkt geworden om op 
zeer korte tijd klaar te komen voor de 
verdeling van het Slochterse aardgas. 
Daar de leidingen, die door de hoger-
vermelde gasunie werden overgenomen, 
slechts een gedeelte van het grondgebied 
besloegen en bovendien niet helemaal 
voldoende waren voor een normaal 
transport, werd een geheel nieuw hoofd
buizennet aangelegd, aansluitende op de 
reeds bestaande leidingen die op hun 
beur t jaarlijks met enkele honderden ki
lometers werden of worden uitgebreid. 

Zo liet de Gasunie in 1964 niet min
der dan 386 km hoofdleiding leggen : 
pijpen met een doorsnee van 90 cm en 
134 km met een doorsnee van 60 cm. Ge
makkelijk ging het altijd niet. Zo had 
men onder meer in de drassige bodera 
van Zuid-Holland met grote moeilijkhe
den te kampen bij de aanleg van de 
hoofdvoedingsleiding. De « oversteek » 
van rivieren en stromen bracht eveneens 
vaak krachttoeren met zich, en vooral 
bij de overtocht van de gasleiding van 
de Westerschelde, tussen het Noord-Bra-
bantse plaatsje Ossendrecht en het ver
dronken land van Saaftinge. In het 
schorrenland diende een werkdijk aan
gelegd waarop men de hogedruktran-
sportleidingen met een doormeter van 
60 cm. klaarmaakte en door middel van 
zinkerstukken in een vooraf gemaakte 
sleuf aanbracht, een werk waarbij heel
wat inspanning werd geleverd en waar
aan trouwens, naast specialisten in het 
vak, ook baggerschepen, drijvende pon
tons, hei-tuigen en zware drijvende bok
ken te pas kwamen. 

De aanleg in 1965 van ongeveer 5& 
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Jem leiding van 90 cm, 100 km van 60 
I cm en 50 km \ a n 45 cm, zal het hoofd

buizennet piaklisch voltooid hebben. 
Deze hoofdleiding vervoert het aardgas, 
dat in Groningen onder een druk van 

t^gO atmosferen uit de grond gehaald 
wordt, vervolgens gekoeld en gedroogd, 
met 67,5 atmosferen naar de regionale 
leidingen, die op hun beurt onder 40 
druk werken. 

• GEBRUIK 

Vermits ten onzent voorlopig nog 
geen aardgas wordt gebrand, maar het 
toch ook weer niet zo heel lang meer 
zal duren vooraleer de Slochterse brand-

[stof ook in onze kontreien binnenvloeit , 
15 het wel leerrijk even te bekijken 
waarvoor het aardgas in Nederland alle
maal wordt aangewend. 

Natuurlijk hebben de Nederlanders 
het zo bekeken en « versierd » dat er 

.\ooi hen de grootst mogelijke baat aan 
vastzit, iets wat trouwens vanuit h u n 
ekonomisch s tandpunt bekeken normaal 
is. De openbare voorziening in de eerste 
plaats werd goed aangepakt door de 
prijs van het aardgas zo laag mogelijk 
te houden, dit ondanks de grote inves
teringen die dienden gedaan en nog no-
ig zijn in de toekomst. De tarieven 

ijn zelfs zodanig dat zij van aard zijn 
e verbruikers aan te zetten het gas als 
randstof voor hun verwarming te aan-
aarden. 
Er worden verder ook afnemers ge-

onden in de industrie, zo bijvoorbeeld 
n de chemische nijverheid. Enkele am-
.oniakfabrieken in de oingeving van 
otterdam, elk met een voortbrenast 

^ o 
van 300.000 ton per jaar, verbruiken 
ireeds aardgas. Een ervan werkt zelfs uit-
l lu i tend met deze brandstof. Ook de Ne

derlandse Staatsmijnen in Limburg ge
bruiken aardgas bij de vervaardiging \ an 
waterstof en ammoniak, zoals trouwens 
de IJmuidense hoogovens en de Neder
landse Stikstofindustrie. 

De tuinbouw betrekt eveneens aard
gas voor de verwanning van kassen en 
serres, waarbij proeven hebben aange
toond dat het verbranden van het gas 
binnenin de serres een weldoende in
vloed op de planten uitoefent, door het 
vrijkomende koolzuur. Terwijl men 
waarschijnlijk geen overmatig gebruik 
zal maken van aardgas bij de opwekking 
van elektrische energie, zal er wel een 
voorziening gebeuren in smelterijen on
der meer in de aluminium-vervaardi-
ging. Zo zal een aluminiumsmelterij te 
Delfzijl, die een voortbrengst heeft van 
30.000 ton, een vrij grote hoeveelheid 
aardgas ter beschikking krijgen. 

• BUITENLAND 

Ook naar het buitenland zal, zoals 
gezegd, een groot gedeelte van de aard-
gasvoortbrengst gaan. Reeds werd heel
wat werk geleverd om de leidingen re 
leggen, onder meer in de richting van 
Duitsland en België 

Met de Bondsrepubliek werd in be
ginsel een overeenkomst gesloten om 
tegen 1975 aardgas te leveren. Zo zal 
Thyssengas A.G. 4 miljard m3 afnemen 
en Ruhrgas A.G. voorlopig 2 tot 3 mil
jard per jaar. Nog twee andere Duitse 
bedrijven zullen een overeenkomst af
sluiten voor levering van 5 tot 6 miljard 
m3 per jaar. 

Zoals men weet komt het aardgas ook 
naar België, via leidingen die in de om
geving van Luik, r u i n h o u t . Zandvliet 
en Sluiskil over de grens zullen komen. 
Waarschijnlijk zal door de grote verde
lingsmaatschappijen als Distrigaz en Sav-
gaz een overeenkomst afgesloten worden 
die de levering van ongeveer 3 müjaid 
m3 per jaar omvat. De Franse Staats-
maatschappij voor het gas (Gaz de Fran
ce) zal van haar kant 5 miljard afnemen; 
de levering zal naar alle waarschijnlijk
heid reeds einde 1967 een begin kennen. 
Onderhandel ingen met Groot Britlanié 
zijn nog j a n de gang. 

De leveringeii van de Gasunie zijn in 
de loop \ an de jo.ngste jaren steeds in 
stijgende lijn gegaan. Zo werd in 1963 
een totaal van 526 miljoen m3 afgezet. 

in 1964 werd het 765 miljoen en in 1965 
k^\am men leeds tot 1.550 miljoen m3. 

• OMWENTELING 

Het aardgas heeft een omwenteling te
weeggebracht. Enerzijds is het er oorzaak 
van dat de gevestigde gasfabrieken ge
leidelijkaan gedwongen worden hun 
voortbrengst te staken, terwijl de produ
centen van cokesovengassen (zoals de 
Staatsmijnen en de Hoogovens enz...) in 
Nedeiland, evenals de vooi tbrengers van 
raffinaderijgas, steeds minder aan het 
openbare net leveren. Zo heel lang zal 
het niet meer duren vooraleer iedere 
gaspit in de Nederlandse huiskamers 

wordt de Nederlandse handelsbalans 
gunstig beïnvloed. Anderzijds betekent 
de uitbating van het aardgasveld ook 
weer niet dat minder brandstoffen van 
ander allooi in Nederland zullen inge
voerd worden vermits het energie-ver
bruik, zoals dat overigens in de meeste 
ontwikkelde landen het geval is, steeds 
in stijgende lijn gaat. 

Voor de Nederlandse industrie bete
kent het feit dat er aan aardgaseksploi-
tatie en aan uitvoer van dit gas wordt 
gedaan, wel heelwat. Zij krijgt hierdoor 
de gelegenheid een gamn1»ava«"pred«k<t-
ten die wat met het gasverbruik te ma
ken hebben, te vervaardigen en aan de 
man te brengen; men denke slechts aan 
leidingen, gaskranen, afsluiters, turbi-

nog slechts aardgas zal verbranden. 
Langs de andeie kant betekent het ge
bruik van binnenlands aaidgas .in Ne-
deiland een besparing op de in\oer van 
brandstoffen, terwijl dooi de uitvoer een 
opbrengst aan deviezen wordt verkregen 
die niet onaanzienlijk is. Daaidoor 

' »op van de werkdijk in het Verdronken land van Saaftinge. De pijpleiding wordt hier over de 
mondt zij uit m de schorren van Zandvliet. 

westerschelde gelegd Aan de andere zijUc 

nes, verwarmingstoestel'en, branders, 
huisli.judehjke toestellen haaiden enz... 
En in Nederland wacht men gewoonlijk 
niet om, bij het afsluiten van kontrak-
ten, alle mogelijke bmnenlandse bedrij
ven te betiekken vooi het le\eien van 
hun produkten. 

Er is trouwens nog een nevenver
schijnsel aan de aardgasvondsten. Reeds 
vroeger waren er hier en daai aardgas-
voorkomens in Nederland ontdekt .-n 
werden koncessie*; uitgebaat, onder meer 
ook daar waai olievelden gevonden 
werden, meer bepaald in het Noord-wes
ten van het land Door het sukses die 
de ontdekking in Ciioningen met / i rh 
bracht, is men steeds verder gaan zoe
ken vooral in de richting van het Ne-
der'andse kontinentale plat dit is de be
langrijke oppervlakte welke Nederland 
toegewezen kreeg in de Noord/ee inge
volge het verdrag van Geneve in 1953 
gesloten Daardooi kreeg Nederland 
rechten over een sproot gebied en ook 
over de ondergrond Ei werd een v\et 
gemaakt die onder meer bepiait dat 
voor het verkennen, het opjporen (wat 
onder meer door middel van lioringcn 
gebeuit) en het uitb.iten van de gevon
den delfstoffen, een ^eiuunning vereist 

l 3 

En ingevolge de \ersihilleiide tielang-
ri)ke vondsten boden / u h nogal wat ge
gadigden aan en vei'\a<tu men tevens 
dat een gioot aantal koiKc-sies m de 
toekomst /uilen aangevraagd woiden 
VOOI het eksp oreren van het kontinen-
taal plat. Veiinits deigeli)ko \eiKennm-
gen geschieden met speciaal uitgeruste 
schepen en vooral met booreilanden, 
heeft de Nederlandse st lieepsboiivv zich 
de jongste jaien t.uneh|k veelvu'dig toe
gelegd op de veivaardiging eivan. Ook 
hier woidi dus een bel ui^iijke neventak 
\dn de aaidgasiiiibaiiiio m lui leven 
geroepen 

De wijze waaiofi •ueu in \ edei tand 
de kansen die geboden weiden benut 
heeft, de x toilieid en de spoeil {zonder 
dat men ilaaiom tieell s.eiinlJiOi'iseeid) 
waarmee de zaken -weiden nani^epakt, 
ki'nnen weer eens lal jooil>eeld dienen. 
I ooi/il dan xooi ons land waai zo vaak 
dooi onkunde en onl/eniif) mooie toele
gt niieden looibi] qaan. 

Stal De Lie. 

• m 
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haar 
Re<!fcn, zo herinnert Kristien zich uit 

haar kindertijd, is fijn als je na school 
op weg naar huis lekker door alle verse 
plassen kunt waden. Gummilaarzen aan 
maar regenkap af... tot je een druip-
hoofd krijgt. Regen wordt pas erg als je 
van moeder in huis moet blijven. Dan 
raak je vlug moe gelezen, getekend, ge
puzzeld of noem maar op, en wordt het 
landerig'wachten - neusje tegen de vens
terruit - tot de bui over en de tuin weer 
speelvrij is. Waar wordt die kinderlijke 
fantazie, die energie immers echter uit
geleefd dan buiten? 

Dat het buurvrouw Vera's belhamels 
net zo vergaat heeft Kristien al lang ge
merkt. Klaasje (7), Anneke (9), en Dirk 
(10) zijn pas echt in hun element met 
de tuin als speelterrein. Kristien moet er 
nog om lachen als ze denkt aan die keer 
toen ze achter de haag heimelijk toe
keek hoe professor (of was het presi
dent?) Dirk de raket - een wankel bouw
sel van stoelen en bankjes - lanceerde 
met astronaut Klaasje aan boord. Anne
ke kreeg bevel bloemen te plukken om 
daarmee de triomferende ruimteheid op 
te wachten. Maar zover kwam het nooit 
omdat Dirk de raket boosaardig defekt 
en niet tot opstijgen in staat verklaarde, 
en Klaa,sje gillend protesteerde van 
"wel waar" en "moeder onze Dirk pest 
me weer". Moderne variante op de klas-
sielte cowboy- en-indiaan perikelen, 
waarbij iedereen schiet en niemand ooit 
dood wil vallen. 

HORATIUS 

Haai tem is een grote stad met 
vele inwoners. Zelfs eminente. Maar 
toch keek ik vreemd op toen ik in 
de magazijnen van V en D een man 
ontmoette in wie ik dadelijk — rn 
tevens duidelijk — Horatius her
kende. 

Hij zag er bepaald droefgeestig 
uit en stond met pijnlijke zorg over 
een roodaangezwollen buil Ie aaien 
lechtsboven het voorhoofd. « On
wennig kontakt met de twintigste 
eeuw, > deduceerde ik kivasi in-
slinktmatig. 

De grote Flaccus bladerde mond-
tuitend een experimenteel dichtbun-
deltje door, opgesierd met een ge
stileerde paperback - kernbom. Hij 
schudde het hoofd, deed « tist » en 
trok gnuivend zijn bepukkelde neus
vleugels op. 

« Goeiemiddag, mijnheer Hora
tius ^, waagde ik met een handvol 
humanioralatijn. Automatisch haalde 
hi] een schrijfstift uit de borstzak 
van zijn jasje (Prince de Galle) in 
keerde zich half om. Zijn blik was 
die van een bakkerspaard dat stal 
ruikt « Nee, geen aulogram... dank 
u zeer, > weerde ik af en prompt 
verdween de stift opnieuw in het 
zakje. Horatius glimlachte toegeef
lijk, opende lichtjes zijn mond 
maar perste vrijwel onmiddellijk de 
lippen weer op elkaar. 

« Bucolica... tien jaar geleden, > 
zei ik. Om zijn ietwat ingedeukte 
wangen gleed een schaduw van her
kenning. 

« Bucolica, Georgica... op de 
schoolbanken, » lichtte ik toe. Even 
nog staarde hij ongelovig naar mijn 
stropdas, streek met opgewonden 
vingers een haartje weg dat sluiks 
over de buil hing en begon toen ver
heugd in de handen te klappen. 
« Ach, ja... natuurlijk 1 » gierde hij. 
Eén van de verkoopsters keek ver
stoord in onze richting. Horatius hik
te nog eén keertje na, verstarde en 
viseerde in een plotse golf van wan
trouwen mijn tussenoogse huidrim- . 
peltjes. 

« Houdt u van de eksperimente-

Vera kan die ruzies wel aan, zo vertelt 
ze Kristien, maar wordt moeilijker de 
landerigheid en verveling de baas, die 
haar kroost te pakken krijgt op zo'n re
gendag, temidden van bergen versmaad 
speelgoed. Of Vera ooit wel 'ns een hui
selijk spelletje met hen waagt, vraagt 
Kristien? Weinig, moet Vera bekennen, 
want dat vraagt tijd en inspiratie. . . 
Kristien heeft daaraan geen tekort, en 
Vil best een keer spelleidster zijn... 

Die eerste vrije dag regent het toeval
lig. "Altijd 's woendags" beweert Dirk 
fataal, maar net zomin als Anneke en 
Klaasje kan het hem vandaag veel 
schelen, want daar verschijnt Kristien 
al met een geheimzinnige tas vol.. . ja 

tig maant Kristien, want per keer 
wordt het moeilijker. Wie een of meer 
lucifers doet vallen, moet ze oprapen en 
bij zijn voorraad leggen. En wie als 
eerste al zijn lucifers heeft opgebruikt 
wint. Winnares wordt Anneke, die met 
broze vingertjes en pijnlijk voorzichtig 
ook op de wankelste stelling van luci
fers feilloos de hare legde. 

Een beweeglijker spelletje nu, tijd
bom zoeken b.v. De tijdbom is een 
wekker die afloopt, ergens in de kamer. 
Zorgvuldig geblinddoekt moet het drie
tal de bom opspeuren. Deze keer juicht 
Klaasje, kijken Dirk en Anneke lekker 
op hun neus. Een even lawaaierige va
riante op dit zoekspelletje : de wekker 

waarmee eigenlijk? Een doodgewone 
fles zonder stop b.v., en een massa lu
cifers met opgebrand kopje. De fles zet 
Kristien in het midden van de tafel, de 
lucifers deelt ze uit, 10 voor elk. Nu 
ieder om beurt een lucifer op de hals 
van de iles leggen, maar héél voorzich-

M E V R O U W I N T E R P O L 

vervangen door meerdere opgeblazen 
papieren zakken, over de vloed Ver
spreid, en die al tastend (maar zonder 
handen) doen knallen en oprapen. 
Winnaar is wie uiteindelijk de meeste 
zakken telt. 

T e r afwisseling een plezierige kom-

(fb) « Ais ik ooit moeilijkheden heb met de politie, zal ik ervoor zorgen 
dadelijk naar Finland te verdwijnen », verklaarde een agent van de Ame
rikaanse F.B.I. onlangs te Parijs. Is de Finse politie dan zo slecht dat zij 
de garantie biedt dat deze man daar toch nooit zou gevonden worden ? 
Hoegenaamd niet, maar het is veel gezelliger om als m a n in Finland door 
Interpol geva t te worden dan in om het even welk ander land. Finland 
bezit namelijk een Mevrouw Interpol, het enige vrouwelijke lid van deze 
internationale politieorganizatie. Mevrouw Eila Kanno is even in de veer. 
tig en heeft twee tienerdochters. Zij leest zeer veel romans van Simenon 
en geeft toe dat zij van hem zeer veel heeft opgestoken. Waar detek-
tieveromannetjes al niet goed voor zijn... 

HET K A A R T S P E L IS NIET ZO RUSTIG I 

(fb) Wij hebben weer eens ondervonden dat het kaartspel niet zo rustig 
en de Britten niet zo flegmatiek zijn als a lgemeen wordt aanvaard. Te 
Oxford kregen twee studenten hooglopende ruzie tijdens een partijtje 
poker. Plotseling sloeg de ene de andere met een paar witte handschoenen 
in het gezicht. U en ik zouden misschien niet begrijpen wat hij daarmee 
bedoelde en de onverlaat dadelijk een fikse oplawaai teruggeven. Maar 
in Engeland is men wat meer onderlegd in de traditie. De klappen.inkas-
seerder verplaatste zich in zijn geest een paar honderd jaren terug en 
begreep daardoor dadelijk dat hier een uitdaging tot een duel werd be-
doeld. De volgende dag hebben zij in de gietende regen inderdaad ge
duelleerd. En dan durft men soms nog beweren dat de Vlaamse studenten 
hier hardhandig optreden tegen hun Waalse kollega's... 

VROUWELIJKE GEESTELIJKEN M O D E R N I 2 E R E N 

(fb) De laatste tijd is overduidelijk gebleken dat ook de geestelijken niet 
langer willen blijven vastzitten in de traditie. Priesters dragen gewone 
konfektiepakken, zusters krijgen modieuze mantelpakjes en jurkjes aan
gepast. De nonnen gaan nu stilaan ook moderne beroepen uitoefenen. Zo 
kan men in Engeland, in een zeer elegant kapperssalon een zuster aan 
het werk zien terwijl ze de haren verft van ijdele en wereldse dames. Zij 
nam les bij deze kapper om haar studie over « kleuren in de industrie » 
te vervolmaken. De kapper is over haar zeer tevreden. Of de non deze 
wetenschap ook in haar klooster zal mogen toepassen, is ons niet bekend. 

petitie om de langste adem. Dirk en 
Kristien houden elk op dezelfde hoog
te een vlokje watten vast, en laten liet 
na drie tellen gelijktijdig los. Klaasje 
en Anneke moeten h u n plukje al bla-! 
zend zo lang mogelijk zwevend houdeiu 
Anneke verliest, zogezegd omdat ze heÉ 
uitproestte, maar Klaasje houdt het 
bij zijn « straffere » adem. 

Een rustig tafelspelletje tot besluit :' 
Kristien schuift haar kleine buren elk 
een elastiekje over het hoofd, tot on
der neus en oren. En turnen maar met 
gelaat en tong, tot het lastige d ing 
over de kin glijdt. Dirk maakt liever 
rare dan doeltreffende grimassen en 
wordt vandaag de grote verliezer. Maar 
met een grootmoedig gebaar gunt hij 
« de kleintjes » graag hun sukses... 

Later denkt Kristien nog even na hoe 
het zonder d u u r en ingewikkeld speel
goed toch ook best, zelfs beter gaat. 
Meteen schiet haar die grootse cartoon 
van Sempé te binnen.. . Een weidse, 
rijkelijk versierde kamer met giganti
sche kerstboom en toebehoren. Daar
onder zopas uitgepakt speelgoed, o.m. 
een pracht van een elektrische trein. 
O p de voorgrond vader en moeder, die 
elkaar verwezen aanblikken. H u n drie 
lieve zoontjes staan immers ook op het 
plaatje. O p een rijtje achter elkaar tuf
fen ze door het huis : ze spelen treintje. 

Anne . 

len ? > Ik voelde nat. Hij blijkbaar 
ook, xuant met een versgestreken 
zakdoek wiste hij iets (een stofje ? 
oogvocht ?) weg vantussen zijn wim
pel s. 

« Of... voelt u nog steeds iets méér 
voor de klassieken ? > 

Messcherpe vraag, vond ik. De 
buil versomberde en gistte op. 

« Ik mag de modernen wel, > lis
pelde ik half-verontschuldigend. 

« ZoJ » Ijskoud was dat. < Nou 
(hoogromeins aksent) Ik vind ze 
geen knip voor de vinger waard l » 
Bruusk griste hij een geplastifieerd 
smaldeel uit de draaimolen, sloeg 
het breed open op bladzijde vijfen
twintig en hield het hooguit tien se-

. konden onder mijn neus. Het spitse 
ai oma van persverse lettertypes zette 
zich vast op mijn smaakpapillen. 

« Hoe denkt u daarover? > grom
de hij. 

« Carpe diem, » las ik. 
« Je reinste plagiaat! > viel hij 

uit < Epigonenkunst! Blabla! Waar 
zijn het metrum, de spondaeus, de 
trochaeus ? Waar de verzen, de vers
voeten, de teenkootjes ? > 

Hij steunde. < Naar de haaien... > 
« En toch —• zijn stem werd mals 

en zijn mondhoeken vibreerden een 
beetje — toch heb ik jullie nog niet 
in de steek gelaten ! » Hij nam een 
kwiek sprongetje naar het hoogste 
rek en peuterde zijn < Verzamelde 
Werken » los. De < Aeneis > van 
Vergilius donderde mee. « O, die, Ï 
snoof hij en deponeerde het lijvige 
epos op een alles behalve luhralief 
buitenhoekje. « Naijver t, registreer
de ik. 

Met minutieuze zorg sloeg Hora
tius zijn boek open en toonde me 
fier zijn oden, epoden en eclogen, 
uitgevoerd in mooi-linnen band en 
gedrukt op duur glacé-papier. 

< Moorduitgave, niet? > Hij glun
derde. € En nu, nu eist de kunst 
haar verworven rechten op >. Bin-
nensmond hinnikend schoof hij het 
boek tussen een fragment eksperi-
mentelen. Het torende er babels 
groot bovenuit. 

< Ik koop het, » hooide ik mezelf 
opeens zeggen. De intonatie verried 
een nasleep van medevoelen. 

« Dacht ik het niet? > snikte hij 
ontroerd en hij wandelde langzaam 
de trap op naar buiten. 

Roland. 
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EEN GESLACHT VAN IJZER 
Vreemd, maar als ik in mijn oldtimertje naar Dendermon-
de rij, bedenk ik vaak dat tk Bokrijk eigenlijk nog mooier 
zou vinden, moest dit openluchtmuseum niet steeds weer 
als verontschuldiging gelden om het Vlaamse landschap 
straffeloos te plunderen. Het urbanistische monster langs-
heen de heirweg Antwerpen-Capitale stemt mij nooit erg 
mild, de latere bosgeur tussen Breendonk en Lippelo ten 
spijt. Immers, eens de bomen weer uit, ervaar je on

danks de enkele roomtaarten in baksteen — in oog en hart 
wat 135 jaar minorisatie m werkelijkheid betekenen, al 
werk je dan hard, al betert het dan wat. De bouwstijl van 
het Dendermondse is niet fraai, van pauperistisch benepen 
naar paternalistisch burgerlijk. Op het kerkplein van Sint 
Gillis draai je naast het Vlaams huis «De 3 klokken» de 
lange huizenrij in. In de eerste bocht woont Maurits 
Vertongen. 

MAURITS EN FRITS YERTONGEN: KREATIEF IN METAAL VAN VADER OP ZOON 
MAURITS 

Als je bij de Vertongens maat kunt 
houden ben je een gelukkig man. Want 
alles is er voorhanden om grenzeloos 
mateloos te worden. Temperament, 
kunst, diskussie, jenever, heerlijke wij
nen en een kookgodin om de Boergon-
dische hertogen jaloers te maken. De 
konijnen hebben er een gelukkig ge
spijsd maar kort leven. 

Het avontuur van een bezoek begint 
in de lage, wijde, ietwat donkere 
smidse. Maurits Vertongen is kunst-
smid. De haard, het aambeeld, de lasap
paraten... het zijn de bijna romantisch 
vertrouwde attributen van een van de 
weinige ambachten die het niet tegen 
de industrie hebben moeten afleggen 
omdat het nu eenmaal het vuur van de 
kunst in zich droeg. 

Als je achteloos een metaalstaafje 
opneemt, graait Maurits het tussen je 
vingers weg. Niet vanuit een maestro-
euse «pas toucher «-mentaliteit, wel 
om je te wijzen op de plooi in het me

taal, op de spanning van de lijn, op de 
organische vorm die het zal aannemen 
in het geheel van het smeedwerk. 

Het is het vertrek voor een harts
tochtelijke boetade over de natuurvor
men, over de grote eenheidsintuitie van 
alle kunsten, over de verbondenheid 
van vorm en metaal, van kunst en 
dienstbaarheid, over het feit dat abs-
trakt en figuratief hetzelfde zijn als er 
maar plastiek in zit. Wanneer Maurits 
enkele tralies smeedt die een raampje 
moeten sieren, dan gaat het niet om 
een kunstwerk, maar om een beschei
den bijdrage in een architektuur. Maar 
toch zal hij met drift praten over de 
gesmede knoop waar metaal en metaal 
in elkaar opgaan en een kruis tekenen. 
De plastische spankracht van dit kruis, 
een nietig detail in het gebouw, moet 
de volmaaktheid dragen van de am
bachtsman en de artiest die weet dat 
er geen klein en groot bestaat, alleen 
maar schoonheid en sterkte. Onze ka-
tedraalbouwers, zegt Maurits, waren 
grote kunstenaars, maar geen grote 

ambachtslui. Zij waren verliefd op de 
zachte stenen uit het zuiden, maar hun 
meesterwerken zijn niet voor onze 
zware, harde luchten. Zij worden aan
gevreten, verbrokkelen, vergrijzen, hun 
schoonheid, hun verfijnde grootsheid 
vervagen, moeten het afleggen tegen de 
wind en de regen. Zij hadden de ver
liefdheid van een kunstenaar, maar 
niet de meedogenloze discipline van de 
vakman. 

Maurits wil beiden zijn, artiest en 
vakman, in alle bescheidenheid, in alle 
rusteloze strengheid. 

Zijn kandelaars groeien als ultieme 
ijzerstengels uit het cement van zijn 
smidse. Het had zwarte marmer kun
nen zijn Hij geeft er weinig om. Zij 
staan er massief en luchtig, rijzig en 
slank, maar toch met de zwaarte en 
het lichaam van metaal. Hun sakrale 
schoonheid ligt niet alleen in hun ge
stalte en ruimtelijkheid, maar evenzeer 
in de subliem eenvoudige eerlijkheid 
van hun ijzer. 

Over kunst is het moeilijk praten met 

Maurits. Reputaties roemt of kraakt 
hij, zijn rechtlijnigheid naar de zuiver
heid en de oerkracht staat voor niets, 
hij hakt en bouwt tot in het inkonse-
kwente toe. Hij kan het zich veroorlo
ven omdat in de kunst niemand meer 
dan hij met beide voeten op de grond 
staat. 

Over de Vlaamse beweging praat hij 
met dezelfde felle bewogenheid. Over 
zijn vriend Wies Moens. Over het harde 
vechten, over de vreugden, de verdeeld
heid en de teleurstellingen. Soms zeg
gen zijn woorden dat hij gelaten en 
berustend geworden is, maar aan zijn 
stem hoor je dat het niet zo is, tot hij 
in een uitbarsting van realistisch entoe-
siasme je een klap op de schouder 
geeft en een glas gaat vullen. Op Vlaan
deren, zijn mensen, zijn liefde, het 
werk, het doorvechten. 

De haard is een hoofdstuk in zijn le
ven. Hij maakte hem niet op bestelling. 
In de smidse torent hij als een goden
beeld het ambacht ter ere. Ultiem van 
vorm, feilloos evenwichtig gegroeid uit 
het brede, ronde hart waar het vuur 
hoort, zwevend op een punt in de ruim
te... een grootse, gloedvolle aanwezig
heid, met de hand geslagen uit milli-
meterdik metaal « De schoonste haard 
van West Europa» zegt Maurits la
chend Je weet met of hij het meent, 
maar gelijk heeft hij misschien wel. 
Het is een beeldhouwwerk denk je. En 
juist dat is het wat van Maurits zo'n 
boeiend mens maakt, je weet niet waar 
de ambachtsman eindigt en de kunste
naar begint. Waarschijlijk zijn ze iden
tiek. 

FRITS 

Frits is in Amerika, een studiereis 
van vijf maanden langs New York en 
St Louis, de beloning voor een jong 
beeldhouwer die ze verdiende. Frits 

(vervolg op blz. 16) 



A. DEN DOOLAARD 65 JAAR 

Of) 9 februan 1966 is de Noordnederlandse auteur A. Den Doolaard 65 jaar ge-

uoiden : hij werd geboren te Zwolle in 1901. 

Comelis Spoelstra — want dat is zijn echte naam — kwam na zijn HBS-studies op 

kcntoor terecht, als boekhouder. Het kantoorleven beviel hem niet en hij trok de 

vqde wereld in in 1928. Toen reeds had hij zijn eerste literaire sporen verdiend, 

met zijn in 1926 verschenen verzenbundel « De verliefde beionwerker » en met 

de m 1928 verschenen bundel « De Wilde Vaart »., , 

Na verscheidene jaren rondgezwor
ven te hebben doorheen Frankrijk, Ita
lië, Oostenrijk en de Balkan, werd hij 
reisredakteur aan de socialistische krant 
« Het \'olk ». Reeds voor zijn zwerf-
tociiten had hij ook als romancier gede
buteerd, met een sport-roman. 

Zijn reizen en tochten inspireerden 
hem nu tot kloek geschreven en levend 
warme romans, novellen en reisreporta
ges. "De Druivenplukkers" over de drui-
venoogst in Frankrijk kwam in 1931 
uit. Daarop volgde in 1932 de novelle 
«De Herberg met de Hoefyser» en daar
na werd zijn Balkan-belevenis inspiratie
bron voor "Orient-Expres". Zuid-Slavïe 
vooral, maar ook de andere Balkanlan-
den lokten hem aan en hij schreef nog 
verscheidene romans en reportages over 
"Het land achter Gods rug"-zoals een 

van zijn romans heet. Omwille van som
mige reporuges werd Den Doolaard 
persona non grata in Duitsland en 
Oostenrijk- en wanneer de oorlog uit
brak en Nederland in 1940 bezet werd, 
kwam hij na een avontuurlijke vlucht 
in Londen aan, waar hij eerst bij de 
zeemansomroep De Braudaris, later bij 
Radio Oranje werkte. 

In 1938 was "Waupie" verschenen : 
de "roman van een zorgeloze zomer", 
een boek dat apar t staat, te midden van 
zijn werk, om de situering (een groot ge
deelte speelt, in tegenstelling met zijn 
ander werk, in Nederland) en de speel
se luchthartige toon van di t zonnig 
liefdesverhaal. Na de oorlog zou hij nog 
een boek schrijven, dat zich uitsluitend 
in Nederland afspeelt : "Het verjaagde 
water", een boek dat gegroeid is in de 

PAUL VAN OSTAYEN GEBOYCOT ? 
Wie de kunstpagina's van de Vlaamse pers vrij regelmatig doorneemt, komt 

vaak tot eigenaardige ontdekkingen. Op 27 januari 1966 hield de jonge Ant-. 
werpse dichter en essayist Henri Floris Jespers in de zaal van het V.T.B.-gebouw 
te Brussel een lezing over Paul Joostens, Paul van Ostayen en Floris Jespers. 
Als kleinzoon van deze laatste is H.F. Jespers biezonder goed geplaatst om over 
de Antwerpse avant-garde van na de eerste wereldoorlog met deskundigheid te 
spreken. Zijn vorige voordrachten en geschriften hebben dit trouwens ten over
vloede bewezen. 

Tijdens de hogergenoemde lezing betreurde Jespers in enkele zinnen dat 
een belangrijk archief brieven van en aan Paul van Ostayen nog steeds niet uit
gegeven is door de'schuld van één man. De toehooiders hadden er het raden 
naar wie die man wel kon zijn. 

Op 3 februari 1966 verscheen van deze lezing een verslag in < De Stan
daard », blijkbaar met van de hand van een redakteur van dit blad, maar naar 
alle waarschijnlijkheid opgesteld door Mare Eemans. 

Op 18 februari 1966 plaatste « De Nieuwe » een redaktioneel stuk waarin 
quasi onthuld werd dat de Nederlandse essayist Gerrit Borgers de man in kwes^ 
tie was. Verwonderlijk genoeg nam dit Brusselse weekblad de verdediging op 
voor Borgers door te verklaren dat de bedoelde brieven vooralsnog niet gepu
bliceerd kunnen worden omwille van hun vaak intiem karakter dat bepaalde 
personen meer schade zou kunnen berokkenen dan de geringe kultuurhistori-
sche waarde van de brieven kan verantwoorden. 

Volgens « De Nieuwe » heeft Borgers alle redenen om de eerste de beste 
< dilettant » die zich eens met Paul van Ostayen wil beug houden op « hygië
nische » afstand te houden (zoals u leest waren de adjektieven met delikate zorg 
gekozen). 

Dn IS een merkwaardig standpunt omdat er alle redenen toe bestaan te ver-
onde)stellen dat de bedoelde bneven wel een kultuurhistorisfhe waarde hebben 
en een uitzonderlijk belangrijke zelfs. Daarbij mag men van « De Nieuwe > toch 
rerwarhten dat zijn redakteuren weten dat de als dilettanten omschreven eersten 
ae beUen in weikelijkheid van een soliede akademische graad voorziene histo-
uci en filologen zijn die echt wel weten wat wetenschappelijke hygiëne is. Dat 
zelfs overzeese professoren zich aan het omstreden archief interesseren Itjkt otis 
met alleen een waarborg voor de betekenis van het vastgehouden archief, maar 
tevens ook een noodzaak voor het vrijgeven ervan. Onze Nederlandse kuituur 
kan internationale belangstelling best gebruiken en elke belemmering voor een 
vetere kennis van de mens en kunstenaai Paul van Ostayen, van zijn weield-
''etekenis en van de Europese avant-garde der twintiger jaren m hel algemeen 
s o.i. met erg verantwoord. 

Gesteld zelfs dat het omstreden archief bepaalde passages van intieme aaid 
zou bevatten dan betekent dit nog niet dat deze absoluut zouden moeten gepu 
hliceeid wolden, waai het tn de eerste plaats op aankomt is dat de kultuurhis-
torische elementen desnoods in nationale of stedelijke archieven gemeengoed 
van de wetenschap worden. Omtrent de redenen die Borgers weerhouden 'de 
dokumenten vrij te geven kunnen enkel gissingen gemaakt woiden. Wij kunnen 
alleen maar tremen om de feilen en hopen dat liefst zo vlug mogelijk deze zaak 
tn het voordeel van ons Vlaams kunstpatrimonium beslecht wordt. 

Paul van Ostayen is zonder enige Ixoijfel een kunstenaar van wereldformaat. 
4ls slot van dit artikel vermelden wij dan ook graag dat op 25 maart in de zaal 
van het ai chief voor Vlaams kultuurleven te Antwerpen Paul Devree zal spre
ken over de Berlijnse periode van Paul van Ostayen, terwijl Henri Floiis Jes
pen znl handelen ovei Paid van Ostayev en het « dandyisme >. 

Nic van Bruggen. 

periode na de oorlog toen hij verbin
dingsofficier was op Walcheren. 

In 1953 verscheen dan de lijvige ro
man (( Kleine mensen in de grote we
reld". He t is een boek da t van's schrij
vers liefde voor de eenvoudige mensen 
getuigt. Vijf jaar werkte hij eraan : De 
drie delen handelen beurtelings over de 
situaties in Frankrijk, Duitsland en de 
Verenigde Staten kort na de oorlog : 
meeslepend en krachtig verteld, warm 
van liefde en genegenheid voor de men
sen en onverbiddelijk voor waarheid en 
rechtvaardigheid getuigend, heeft Den 
Doolaard in dit werk zijn levensidealen 
geconcretiseerd. He t is een boek dat, in 
zijn onmiddellijkheid, zijn wars-zijn van 

alle geexperimenteer met stilistische ot 
konstruktie-vernieuwingen, de lezer d i 
rekt aanspreekt, ontroert , aangrijpt. 
He t is een boek waarvoor ik graag me
nige (( moderne » roman kadeau geef I 

Met J a n De Har tog is Den Doolaard 
een der meest vertaalde nederlandse au
teurs. Zij hebben beide de afkeer voor 
het verli teratuurde en de voorkeur voor 
het direkte getuigende woord gemeen. 

Den Doolaard heeft zopas een nieuw 
boek laten verschijnen : "De goden gaan 
naar huis" een lijvige, vierhonderd 
bladzijden tellende toekomstroman, 
waarin de technische ontwikkeling, een» 
dat zij ontdaan is van alle etische rem
men, als een dodelijke bedreiging voor 
de mensheid wordt afgeschilderd. 

Tussen de sportroman van zijn debuut 
en deze moraliserende sciencefiction 
ligt de literaire opgang en het getuige
nis van een bewogen leven; het leven 
van een kunstenaar die juist om zijn 
afkeer van het gekunstelde, groot is in 
onze letterkunde. J .D. 

* % 

A. van Dijck ; . Meisje bij de kast . (1941). Te zien op de tentoonstelling van animi. . 
ten en surrealisten m het paleis voor Sch one Kunsten te Antwerpen, geopend tot 17 aprU. 

EEN GESLACHT VAN IJZER 
(vervolg van blz. 15) 

Vertongen is de zoon van Mauri ts , de 
on taa rde zoon die zich m het Antwerp
se art iestenleven s tor t te , bijna m de 
abs t rak te kuns t verdronk, maar boven-
bleef en er zich nu in thuis voelt als 
een visje m het water . Wie Frits ge
volgd heeft langs de lange rij van zon 
nige kamers m de kleurr i jke oude 
buurt , kent hem. Een levenslustig, vir
tuoos esteet die de zon schildert op zijn 
muren , met vreemde inkten op papier, 
met koper in zijn luchthar t ige bevreem 
dende beeldhouwwerken. 

Een typerende beschri jvmg geven van 
Fri ts Vertongens beeldhouwwerk is 
vooralsnog een hacheli jke onderneming. 
Enerzijds is he t voor een zo jeugdig 
kunstenaar als Fri ts best te aanvaarden 
dat hij nog geen rechtlijnig stabiele 
stijl heeft en anderzi jds is daar zijn 
speels t emperamen t da t hem steeds 
naar nieuwe veroveringen en verken
ningen voert. Niet naa r experimenten, 
want zijn technische vaardigheid en 
plastisch doorzicht stellen hem in s taat 
naar een bedoeling toe te werken, zelfs 
zonder dat reeds twee s tukken metaa l 
op elkaar hoeven te liggen. 

Als wij dan toch kons tan ten moe ten 
aanwijzen in deze bee ldhouwkuns t dan 
zijn daar zijn vir tuoos talent , zijn iro
nische luchthar t igheid en zijn bijna lie
derl i jke charme. 

Fr i t s is een faun, een sater. Met een 
sierlijke zwaai tovert hij een melkweg 
van koper in de ru imte , als een verlei
delijk, vaak sensueel lied. Soms als in 
momenten van bezinning bouwt hij 
s t rakke, vert ikale figuren, s t reng en 
medogenloos, dan weer grootse, soms 
mild, soms giftig openbars tende plan
ten en bloemen. Dan opeens weer 
plaats t hij een religieus sobere vorm, 
plechtig en sakraal . profetisch indruk
wekkend. 

Maar w a t hij ook doet, s teeds is zijn 
werk plast isch voldragen, feilloos even
wichtig, estet isch volmaakt . 

Nu w e r k t hij in St Louis aan zijn 
« American d r e a m ». De Belgische Ma
ri t ieme Maatschappi j die zelfs h a a r 
n a a m vervlaamste, geeft bli jken van 
nog meer mildheid. Zij zal grat is F r i t s ' 
Amerikaanse beelden naa r Antwerpen 
varen. Wij wachten. 

Nic van Bruggen. 
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TOERISME 
(S.D.L.) Mariakerke is een klein dorpje ïn Klein-Brahanl, een streek die op toe
ristisch gebied heelwat te tonen heeft. Het ligt aan de Schelde, waar deze nog 
mooi en ongerept ligt midden een kader van bomen, kleine schorren, riet en be-
gtoeide dijken. Kleine bootjes dromen er aan schilderachtige steigertjes. De veer
man riemt traag en zwaar over de stroom, het beeld van dichter Jan Hammenecker 
staat stoer gekontoerd tegen de luchten. 

men met het veerboo'tje kan bereiken. 
(Veer Mariekerke-Moerzeke). 

O p dezelfde kerkberm bevindt zich 
ook het zeer mooie J a n Hammenecker-
mo n u men t ter ere van de priester-dich
ter die te Mariekerke geboren werd 
(1878-1932) en wiens geboortehuis met 
gedenkplaat, in de gelijknamige straat 
kan aangetroffen worden. Het Hamme-
neckergedenkteken, een werk van Her
man de Cu)per , stelt de dichter zelf 
voor, oprijzend uit een opgetuigde vis-

MARIEKERKE AAN DE SCHEL 
Er zijn altijd vissers geweest in Ma

riekerke; de oorkonden vermelden h u n 
bestaan reeds in 13 I'S, toen het dorp 
nog deel ui tmaakte van Baasrode. Door 
de besmetting van het Scheldewater (de 
verontreiniging van de stroom gebeur
de door het storten van afvalwaters, 
voornamelijk van hogerop gelegen fa
brieken) verdween de vis en ging met
een het aloude bedrijf verloren. De 
vissers werden later vishandelaars en 
verhandelen voornamelijk paling, die 
ter plaatse trouwens voortreffelijk be
reid wordt. 

He t dorp wordt beheerst door de 
kerk van O.L. Vrouw-ten-Hemelopge-
nomen. De massieve onderbouw is ro-
maans en stamt ui t de dei tiende eeuw; 
he t overige o.m. de toren, is vijftiende 
eeuws terwijl de kerk zelf zeer stem
mig in gotische stijl vergroot en herop
gebouwd werd in 1925. Binnen lette 
men vooral op een werk van Eugeen 
Yoors dat de « Wonderbare visvangst » 
voorstelt, terwijl in het koor vier fres-
ko's te vinden zijn van de Antwerpe
naar Konstant van den Oever. Er is ook 
een drieluik van de Wilrijkse kunste
naar Bernard de Footer; het stelt het 
aloude bedevaartoord Mariekerke, de 
beproeving van Job en de verduldig ge
dragen tegenspoed voor. Daarnaast 
vindt men een eikenhouten St Job door 
Herman de Cuyper, he<̂  O.L. Vrouwe
beeld van Mariekerke (een werk van 

i 

Jakobs) en een St Picter, patroon der 
vissers, door Gerrits. He t barokke 
hoofdaltaar stamt ui t de achtt iende 
eeuw. De kerk ligt op een berm, vlakbij 
de stroom en geeft vooral een indruk
wekkend zicht vanop de overkant die 

AUTO i S W I T 
MINDER GEVA IJK? 

'iiiili» 
{htllllillllll 
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Er was een tijd dat zwart overheerste 
in de aulomobielweield. O p onze dagen 
is de zwarte kleur integendeel een zeld
zaamheid geworden, uitgenomen in de 
officiële wereld en voor sommige taxi's. 

De technische vooruitgang in de verf-
nijverheid, evenals de nieuwe schilder
methodes hebben op onze wegen een 
rijkdom aan kleuren doen verschijnen. 

Daarbij komt nog dat de mode het 
hare bijdraagt om ieder jaar nieuwe 
schakeringen en combinaties te doen 
ontstaan. 

Anderzijds geeft de koper — en dit 
telt vooral voor de vrouwen — zeer dui
delijk zijn vooikeur te kennen wanneer 
het er op aan komt de kleur te kiezen 
van zijn nieuwe wagen, die hij niet al
leen beschou^v't als een vervoermiddel, 
maar ook als treffende ui tdrukking van 
zijn persoonlijkheid. 

T h a n s verlaten nog /waite auto's de 
moncagchjn, maar bij Ford in Genk 
bvb slechts in de verhouding \ a n één 
op honderd. 

In 't algemeen oe\en de Taunus ko

pers de voorkeur aan andere kleuren In 
I 9 6 J was het wit de meest gevraagde : 
zijn leeuwenaandeel bedroeg 48 %. 

Daarna kwam l ich tb lauw met 13 % 
en het rood met 12 %. De licht-grijze 
modellen volgden met 7 %, de licht
groene met 6 %, de donker-groene en 
donker-blauwe met 4 %, en tenslotte, 
donker-grijs met 3 % en geel met 2 %. 

Wij moeten ook onderstrepen dat dit 
niet alleen een mode-aangelegenheid is : 
de veiligheid speelt een grote rol. In
derdaad, wit en rood worden beschouwd 
als « zekere » kleuren. Dit is zeer be
langrijk, want « gezien » worden door de 
andere weggebruikers is even noodwen
dig, als zelf te zien. De witte en rode 
wagens worden het beste gezien in de 
meest ongunstige omstandigheden zoals 
regen, sneeuw of mist. Dit is trouwens 
de reden waarom de brandweer over 
heel de wereld, meestal met rode voer
tuigen rijdt. 

Anderzijds is in een groot aantal lan
den wit (Ie standaaidklcur \ooi de po
li t ies aiiciii. 

dat zich ooit in de Schelde heeft bevon
den maar dat door het water werd 
weggeschuurd. 

Er zijn mooie wandelingen te maken, 
onder meer langs de Omgangstraat en 
het smalle weggetje dat naar het ver
wilderde Scheldeschor leidt en verder 
naar het dichtgeslibte Ebdiep, dat tot 
voor enkele jaren nog het vaarwater 
was ! Door de Heikant komt men aan 
de Kraaihoeve met woning en schuur 
die uit de zeventiende eeuw dagteke
nen en verder via de Hoge Weide op de 
parochie Branst een vrij afgelegen ge
hucht van Bornem. Tussen de asperge-
velden (tipisch voor de streek) bevindÉ 
zich de kapel van de Nood Gods, met 
een mooie Piéta. De mensen komen 
hier beevaarten en de koorts afbinden, 
hetgeen gebeurt door woUen draadjes 
aan de tialies te knopen. 

liiiBWiii 

9 
sersboot naast een Lievevrouw met het 
Kindje Jezus. Op de achterkant be
kijkt men een Kristus- en een St Lut-
gardisbeeld, samen met het wapen van 
Mariekeike. He t geheel vormt de sa
menballing van de idealen die Hamme
necker huldigde : Kiistus, Vlaanderen 
en de Schelde. 

Vanop de keikberm, aansluitend bij 
de dijken, heeft men een prachtig uit
zicht op de stroom die hier honderd 
zeventig meter breed is. Links bij een 
bosje struikgewas in het water, ziet men 
wat overbleef van het enige eilandje 

Aanbevelenswaard zijn ook de wan
delingen die kunnen geschieden langs 
het Jan Hammeneckerpad van de 
Vlaamse Toeristenbond, gaande o.m. 
over Hingene, Bornem, Mariekerke, St 
Amands, Baasrode en Dendermonde. 
De specialiteiten op keukengebied van 
ter plaatse zijn de reeds hoger vermel
de paling en daarnaast de aspergescho
tels. 

Verdere inlichtingen bij het V V.V.-
Klein Brabant te St Amands of in de 
kantoren van de Vlaamse Toeristen
bond. 

FONDS UN 
Voor het solidariteitsfonds Limburg 

16URG 
blijven de stortingen binnen komen. 

1 Een vierde lijst volgt hieronder. In deze lijst zijn de 40.000 fr opgenomen, 1 

1 die de Volksunie-arr. Antwerpen bi] 

1 dit doen door overschrij ving op pr 

1 met vermelding « Solidariteitsfonds 

Vorig bedrag 
D.B., WiUebroek 
J.D.W., Lede 
Afd. V.U., Dilbeek 
K.M., Zwaantjeblei 20 
D.H., Brugge 
B.A., Tienen 
R.R., Assebroek 
Naamloos, Nieuwpoort 
W.B., Haringe 
G.V.D.A., Ledeberg 
V.O.O., Gentbrugge 
B., Aalst 
L., Koekelare 
J .C , Genk 
Temse 
V.R., Hasselt 
D.W., Broechem 
R.E., Kapellen 
D.L., Zemst 
A.F., Nederhassel t 
L.A., Bellegem 
V.K., Borgerhout 

Mr. P.D., Brasschaat 
Naamloos, Lede 
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eenbracht. Wie nog wil storten, kan 
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Limburg ». 
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L.H., Brussel 1 
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V.O.d.B., I t terbeek 
Solidaritei tsfonds V.U.
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Niet opgewassen 
Real Madrid-Anderlecht zal de ge

schiedenis van de Europabeker ingaan 
als het strafste staaltje van home-arbi
trage dat ooit onder de schijnwerpers 
werd gebracht. 

De Franse scheidsrechter Barberan, 
die in zijn land meestal tweede afde
lingsmatchen leidt, bevestigde door 
zijn bar(beran) slechte verrichting de 
krizis in het scheidsrechterwezen. 

ter hebben afgebracht omdat de Lui-
kenaars over een Cup-elftal beschikken. 

Er moet dus kost wat kost iets ver
anderen in die Anderlechtploeg, willen 
de Brusselaars volgend seizoen tot de 
halve finales van de Europa-Beker door
dringen. Thans moet in de eerste plaats 
weer aan de kompetitie worden ge
dacht, want Standard komt terug drei
gend opzetten na de hele en halve ne
derlagen van de kampioenen tijdens de 
jongste kompetitiewedstrijden. 

Aidcrlecht-Antwerp verleden zondag : Janssens licht Van FIim<;t een beentje. 
Het Anderlecht-publiek jouwt scheidsrechter Hauben overvloedig uit. 

Van HinTst : een beetje een verwend voetbalkind ? Hoe het ook zij : Anderlecht-
oejenmeester Beres moet nodig zorgen voor een nieuwe mentaliteit in zijn elftal. 

Niet alleen bij ons dus, doch ook op 
internationaal vlak. 

Iedereen die de ontmoeting op het 
TV-scherm heeft gevolgd, is het er over 
eens dat mijnheer Barberan door zijn 
optreden Anderlecht sterk heeft bena
deeld, neen heeft bestolen ! 

Ook wij zijn het daar mee eens, doch 
niet zonder meer. 

Want er zijn ontegensprekelijk pun
ten, die in het nadeel van Sporting 
pleiten. Het is niet de eerste maal dat 
de Brusselse paarswitten tekortkomin
gen vertonen die hen totnogtoe belet 
hebben de top van de Europese voet
bal te bereiken. Speltechnisch zijn ze 
zeer begaafd en op taktisch plan is er 
sinds vorig jaar verbetering merkbaar. 
Met de zogenaamde «gegroepeerde 
voetbal » is er in Europa-Cupwedstrij
den niet veel te bereiken. En sinds An
derlecht rechtstreekser is gaan spelen 
behaalde het enkele merkwaardige re-
zultaten. 

In de wedstrijd tegen Real viel het 
al onmiddellijk op, dat Anderlecht zich 
door de bliksemsnelle start van de 
Spanjaarden liet van de wijs brengen. 
Zij telden nochtans één doelpunt voor
sprong en zij hadden op dat ogenblik 
het tempo van de Madrilenen moeten 
breken door bv. de bal enkele keren 
zeer vei buiten te trappen of door zeer 
grote voorzetten Real tot defensieve in-
spannmgen te dwingen Daarna hadden 
ze hun eigen speelwijze moeten opdrin
gen In het Astndpark was toch over
duidelijk gebleken dat Anderlecht dit 
Real de baas kon ' 

Doch Anderlecht liet de uitgekookte 
tegenstrever komen en gaf hem zelfs 
het eerste doelpunt ten geschenke door 
een enorme dekkingsfout, welke slechts 
aan overdreven zenuwachtigheid kan 
worden toegeschreven. 

Daarna begon de fameuze Barberan 
aan zijn nummertje. 

Hoe die man het klaarspeelde hebt 
ge zelf allemaal we! gezien. 

Maar hebt ge ook gezien hoe de spe
lers van voorzitter Roossens zich aan 
het spel van de doorwinterde Real-isten 
heten vangen ? 

Neen, Anderlecht is moreel onge
schikt om dergelijke wedstrijden tot 
een goed einde te brengen. Standard 
Luik zou het er tegen Madrid zeker be-

O.i. zouden de Anderlecht-dirigenten 
er niet slecht aan doen enkele ploeg-
wijzigingen door te voeren. Volgend 
ekspcrimcntoel elftal zou de nieuwe 
trainer Bandi Bcios mlsscliLn van veel 

kopzorgen kunnen verlossen : 
Trappeniers; Heylens, Hanon, Plaskie 
en Cornells; Jurion en Van Himst; 
Bergholtz, Stockman, Mulder en Puls. 

Pol Van Himst, die zich in de aan
val toch nooit helemaal kan doorzetten 
bij gebrek aan vechterstemperament, 
zou in de « twee » veel meer ruimte 
krijgen en hij zou bovendien af en toe 
verrassend in de aanval kunnen opdui
ken. 

Hanon van zijn kant, die de zware 
taak in het middenveld niet meer aan
kan, zou in de verdediging misschiea 
de leemte kunnen vullen, die de be
treurde Laurent Verbiest heeft gelaten. 

Deze proef is te wagen, want waren 
Plaskie, Cornells, Jurion en Kialunda 
oorspronkelijk ook geen aanvallers ? 

Wat oefenmeester Beres echter voor
al bij Anderlecht moet aankweken is 
een nieuwe mentaliteit. Van Himst en 
Co reageren te veel als verwende voet
balkinderen. 

Zij hebben nu ervaren, hoe onprettig 
het is door de scheidsrechter te worden 
benadeeld. In het Belgisch voetbalkam

pioenschap hebben reeds vele klubs 
deze onaangename ervaring opgedaan... 
met Anderlecht als tegenstrever. Daar
in steekt niets kwaadaardigs tegen 
Sporting Anderlecht. Men moet echter 
steeds de keerzijde van de klassieke 
medal je zien ! 

Geh'Xkiq is er ook andere sport dan \ompetuicsport Op het BrusseU vakantie 
salon ligt een hele vloot, van gummi paddelaartjes tot forse Noordzeeknusers. 

Maai ach : andeie dan kompetitiespon kost doorgaans geld. 

Steveniers 
en Merckx 

Twee sportmannen torenden vorige 
week hoog boven de aktualiteit uit : 
Willy Steveniers en Eddy Merckx. 

Op het ogenblik dat Anderlecht zich 
op Chamartin door de vervallen Real-
ploeg liet uitschakelen, behaalde Racing 
Mechelen zijn derde overwinning in 
zijn reeks. Na Simmenthal Milaan en 
Real Madrid moest Slavia Praag aan 
het meesterschap van de Maneblussers 
geloven. Zonder Ron Loneski lukten zij 
schitterende 104-91 cijfers, die wellicht 
zullen volstaan om in Praag de deelne
ming aan de volgende faze van de Eu
ropa-Beker af te dwingen. 

Willy Steveniers, die men naar het 
voorbeeld van Rik Van Looy de Keizer 
is gaan noemen, was eens te meer de 
bewerker van de overwinning. In de 
eerste helft reeds scoorde hij 27 pun
ten; over de ganse wedstrijd lukte hij 
er 38! 

Tijdens de beslissende ontmoeting 
tegen Antwerpse vorige zondag, won 
Mechelen opnieuw met meer dan hon
derd punten : 109-91 en Steveniers nam 
er liefst 44 voor zijn rekening. Meteen 
is men onder de Sint Romboutstoren 
weer kwasi zeker van de titel. Racing 
hoeft slechts Canter Crossing te ver
slaan in de laatste wedstrijd en alles 
is in kannen en kruiken. 

Wij mogen daarbij niet nalaten een 
eresaluut te brengen aan V.G. Oosten
de, dat tot de voorlaatste speeldag de 
Mechelaars het vuur aan de schenen 
heeft gelegd en aldus in zekere zin de 
kompetitie in de hoogste afdeling ge
red. 

Wij wensen Racing Mechelen verder 
veel geluk in deze Europese kompeti
tie doch. . geen Franse « komplimen-
ten » meer ! 

Iemand die zich zonder veel omhaal 
naar de top van de wielrennerswereld 
fietst is de jonge Eddy Merckx. 

Eigenaar van een felle eindspurt en 
een ontembaar strijderstemperament, 
blijkt Eddy thans in het tijdrijden een 
vooraanstaande plaats in te nemen. In 
de tijdrit Casta-L'Ille-Rousse van Parijs-
Nice eindigde hij vierde na Poulidor, 
Anquetil en Adorni, maar vóór gere
puteerde tijdrijders als Rudi Altig en 
Arie Den Hartog! Een nieuwe keizer 
in wording ? 

Wij willen de feiten niet vooruitlo
pen, maar wij zijn ervan overtuigd, dat 
Eddy Merckx het zeer ver kan schop
pen. 

Intussen : hoofd koel houden, Eddy! 
Het proza van sommige krantenlui met 
de nodige nuchterheid lezen ! 

Dan wordt die « koers naar de zon » 
voor U ook de koers naar de roem en 
het fortuin!" 

Cyriel Temmerman. 

file:///ompetuicsport
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H. 
B O O M K W E K E R I J E N 

L A M B R E C H T S P.v.b.a. - Dries 16. Beerzel (Antw.) 
Telefoon : 015/41198 - Bestuurder Jos Feyaerts 

TUINAANLEG 
O N D E R H O U D 

Laan- en bosbomen, kanada's. slerdennen, roien, 
slerstruiken, maasrotsen, alles voor de tuin. 

VOOR H E T SEIZOEN GEVRAAGD : 

goede kokin, plus jonge 
hulp in keuken. 

Te bevr . : W E R E Dl , Middelkerke . 

De enige objektieve geschiedenis van de kollaboratie 
die tot nog toe geschreven werd : 

H E T T W E E D E A K T Ï V I S M E 
Een uitgave van de Volksunie. 
88 biz 40 fr. — Te verkr i jgen op ons sek re t a r i aa t door 
s to r t ing op onze pos tcheckreken ing 1476.97 Volksunie -
Brussel 1. 

G E L D VANAF 3 , 2 5 % 
L o o n t r e k k e n d e n tof 100.000 F ; zelf
s tand igen , l a n d b o u w e r s tot 500.000 F. 
Auto, grond, eigendom, tot 100 %. 
Krediet , geen voorschot nodig. 

20.000 = 60 X 376 
50.000 = 60 X 940 

100.000 = 60 X 1880 
100.000 = 120 X 990 

Telef. : 03/35.9X.85, tof 21 uur of schr 
F.B. Bisschnppenhof laan 69 te Deurne 
An twerpen . — Ik kom thuis . 

ALLES VOOR UW TUIN 
Cazonmaaiers 

Zwembaden 

Motorzagen 

Sproeiers 

Firma DE COCK 
Anfwerpsestecnweg 96 98, Konfich. Te!. 53.12.11 

D O R T M Ü N D E R 

Thie rb rauho f I 
te Leuven. 

Alle zater- en zondagen 
Opper Beieren orkes t . 
S temming - plezier. 
Alle dagen, s middags en 
's avonds beste keuken, 
niet duur . 
Vanaf 's morgens 
tot 's nach t s 
koud buffet en koffie. 
Bijzonder inger icht voor 
groepsre izen scholen enz . . . 
Pa rk ing voor honde rden • 
autobussen en auto ' s . 
Alles pr ima verzorgd 
en goedkoop 

D O R T M Ü N D E R 

Thie rb rauhof II 
Groenplaa t s 33 te Antvrerpen 

p r ima koud buffet. 
Open dag en nacht . 
Zalen voor vergader ingen , 
enz. 

DORT-BIERKELDER 
Oude Markt 22 Leuven. 

Schoonste b ie rke lder 
van het land. 

Niet vergeten dat men in 
d e dr ie lokalen de echte 
D o r t m u n d e r I 'hierbrau 
d r ink t met de 2 Hertjes. 

DOR'I IHIEKBR.Al HOF l i l 
langs autosnelweg Antwer-
pen-Aken Tessender io 

DORT rHIEKBR.AL'HOF IV 

Autosnelweg Aalst. 

Café rest (1000 pi.) 
Ruime parkee ige legenhe id . 

SCHI ' IMIU BBKMMATH.AS.SKN 
met 
Gebreve t ee rdc 
bedekkings lagen 

RESSOBTMA I KA.SSE.N 
(Brevet • 529738) 
met 
( i eb reve tee rde karkassen 

SPECIAAL 
BREVET 

HERREES 
SGH^IDL 

(B ie se t 512767) 
TE ZKLh (O. VL.) 
GEW A n KEKDF B F I ) S I ' B K I F : . N 
WOLLEN DEKENS 
l e l (1)52» t4641 en 44(i42 

Indien I seen verkoper 
in uw omtrek «ent slinir 
ons een kaar t ie er v\e 
de dii-htsl tmgplegen ^er 
zenden I hel adres van 
kopei Sf;it / e l e 

54 Zuid laan 

211 M L e m o n n i e r l a a n 
Tel . 11 00.33. 
Brussel . 

VOLLEDIGE 
SEKBE1AHIAAT-
KUHSUS IN 2 JAAR. 

Steno- en 
dakty lograf ie 
in vier ta len. 
Boeknouden . 
Sociale wetgeving. 
Moderne falen 
Hande l s 
c o r r e s p o n d e n t i e . 

Dag en avondl-°ssen. 
De school waar \ lamingen 
zicli thuis voelen 

Beter en voordel iger 

V E R Z E K E R I N G E N 
- L E V E N 
~ A U I O 
- H U I S 
~ I N B O E D E L 

VAN OEe PAAL • V00R6RAEGK EN C' 
ian Van Rijswijcklaan 62 - ANTWERPEN. 
L E L E F O O N : 03/37.54.38 

WENTELPOORTEN 
In hout, staal, aluminium 
of plastiek. 
Standaarduitvoering ol 
naar gewenst model. 
Systemen aangepast aan de 
•ard van het bouwwerk. 
Hand. o( elektrtsehe bediening. 

ZONHOVEN TEL 132 31 

S i. ZONEN PVBA 

VOOR ALLE ONROERENDE 

VERHAr̂ DEUNGEN IN 

BINNEN EN BUITENLAND 

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

flOLLUIKEN 

HOIXUIKEN 
in hout, staal, alumi
nium of plastiel{ 
Hand- ol elelstrische 
bediening. 
Alle systemen. 
VENETIAAN^! 
ZONNEBUNDEN 
Bediening met 
koorden • of met 
stang en windwerk 

VENETIAANSE BLINDEN 

SOMBRlUA^nEX 

ClEÜHISSEfJ-ClOOSTERMAfi&i ZONEN 
• :_ TEt fszsy 

-PV̂ BA . ZONHOVEN' 

V e r t e g e n w o o r d i g e r voor A n t w e r p e n i S l a d e n p r o v i n c i e ) : 

L. V A N D E V E L D E . 

S i n t D a m i a a n s t r a a t 17. W o m m e l g e m - Te l : ( 0 3 ) 5 3 67.27 
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persspi egel 
Als we (j<>s>^3'>'tiek toch ïo vroeg) deze 

'dinsdagavond afsluiten is het blijkbaar zo 
ver. Met een parafrase op het oude spreek
woord wordt het nu i Wie Van <t A » 
spreekt moet ook van V.d.B. spreken j . 

Het wordt een romance in blue tussen die 
twee gelijkaardige voorzitters die een nieu
we Belgische burcht gaan bouwen de CV-
P - W . Met P(aKij) en P(rivaat) belang als 
hoeksteen. Niet ieder liep echter even geest
driftig. Het wordt zo wat een a mariage de 

raison o. 

PAN 

Vooraleer ons Jn de politieke beschouwin
gen te dompelen, even een nieuwtje uit de 
dagbladwereld. Een gespecialiseerd publici-
teitsinstituut deed een diepgaand onderzoek 
naar de ware oplage van de Belgische kran
ten. Voor een trouw perspiegellezer (als die 
er zijn ?) is dit wel belangwekkend te weten 
hoeveel lezers ons wekelijks knipseltje uit 
die of die krant bereikt heeft in zijn oor
spronkelijke vorm. 

We geven eerst het getal van de oplage, 
dan tussen haakjes hel aantal bereikte lezers. 
Getal einde 1964. 

« Groep Gazet van Antwerpen : i70.000 
(463.000 lezers). Standaard-Nieuwsblad : 
284.000 (897.000). Volksgazet : 94.000 (200.000). 
Laatste Nieuws : 296.000 (756.000). Het Volk : 
218.000 (6.5,1.000). Belang van Limburg : 
53.000 (169.000). Le Soir : 210.000 (630.000). 
La Dernière Hcure : 126.000 (.^80.000). Libre 
Belgique : 118.000 (.^56.000). La Meuse : 146.000 
(440.000). Le Peuple : ,36.000 ( 108.000). La 
Wallonië : 28.000 (8.5.000). Gazette de Liège : 
8..300 (25.000). Vooruit : .38.000 f115.000). Pour-
quo- Pas ? : 104.000 (415.000). Spécial : 10.000 
(40.000). 

D E G A Z E T V A N A N T W E R P E N 

Begon van 's maandags al wat bij le draai
en. Volgens hen hadden de liberalen geka-
pituleerd op de ganse lijn. Maar de geest van 
de nieuwe regering zal meer bepalend zijn 
dan alle verhullende verklaringen. 

« Wij hebben niet de indruk dat de PVV-
leiding biezonder fier is op haar beslissing, 
nog minder dat ze erg gerust is in de reali
ties van haar leden, vermits men het plots 
overbodig vond het kon.gres samen te roe
pen om uitspraak te laten doen. De P.V.V. 
schermt met het argument dat het « poli
tiek komitee » unaniem was, op zes Brusse
laars na. Maar dat is slechts een groep van 
zowat 100 man. doorgaans ministrabelen of 
relaties \ an ministrabelen en partijleiders. 

In die kringen vooral, is blijkbaar de hon
ger naar ministerportefeuilles groter dan de 
trouw aan partijstandpunten. Over trouw 
aan de principes zullen wij het niet hebben, » 

HET LAATSTE NIEUWS 

Is ook maar een koele minnaar in de 
nieuwe kombinatie. 

K Men begrijpt derhalve de wens van de 
regeringsvormer om terzake «c elke dubbel
zinnigheid uit de weg te ruimen », zowel in
zake de ordehandhaving als wat de taai
vraagstukken betreft. 

_ Krijgt de h. N'anden Boeynants de toela
ting van zijn partij om een regering met de 
P.V.V. te vormen, dan zal de nieuwe be-
wMidsploeg waarschijnlijk beschouwd wor
den als een «r verstandshuwelijk », maar dit 
is ten slotte bijkomstig. 

Hoofdzaak is thans, dat het land een rege
ring heeft die regeert. » 

DE STANDAARD 

Manu Ruys pegelt door de nevelen der 
tijden (om hel met de dichter te zeggen) en 
ziet door de Belgische politieke mist reeds 
een bedreiging voor hel huwelijksbootje van 
Van A en V.d.B. Namelijk de scherpe boeg
spriet van oud-kapilein Lefèvre die gaat 
ter kaapren varen. 

« Vanden Boeynants heeft het anders ge
probeerd : met een centrum-rechtse regering 
die ook die richting aanhoudt. En daar ligt 
de kern van de krisis. A!s maar eenmaal be
wezen is dat het met de liberalen niet gaat, 

moet het wel weer een opening naar links 
worden, die thans des te gereder door de 
socialisten gesteund wordt, omdat de BSP er 
de enige kans in ziet om nog ooit aan de 
abstilute macht te komen. 

Daarom verzamelt Theo al zijn vroegere 
hens, aan dek. Met op kop Arthur Gilson, en 
met de steun van een koninklijk paleis dat 
de stoute socialisten liever in de regering 
dan in de oppositie ziet. 

Dat is de eclite strijd vandaag. De strijd 
om de vraag of België de weg van Wilson 
of van Erhard opgaat. Onze BSP en Theo 
Lefèvre kijken over het Kanaal. VDB houdt 
het meer bij het Rijnland. 

Achter de mensen gaat een belangrijke op
tie schuil. .Zij beslist over de richting, waar
in veel in dit land de komende jaren zal 
worden georiënteerd. « 

VOLKSGAZET 

In de Somersstraat heeft men blijkbaar 
alle hoop reeds opgegeven en worden de 
oppositiemessen geslepen en de batterijen in 
stelling gebracht. Er klinken zelfs Vlaamse 
scholen door. In oppositietijd mag alles mee-
bulderen bij de BSP. 

« Natuurlijk wordt de kans op sociale con
flicten groter wanneer een recht.se regering 
zich gaat oefenen op het « anti-travaillistl-
s the » terrein ! Maar dat zal dan niet zijn 
omdat de BSP in de oppositie zit, maar om
dat er een politiek Sevoerd wordt die tegen 
de werknemers gericht is. 

En werd zulke politiek mogelijk gemaakt 
met de steun van een gedeelte van de arbei
dende klas,se ~ weer de christen-democra
tie •'_ — dan zouden de conflicten er des te 
heftiger om zijn. 

Nu zijn al deze beschouwingen uit de syn
dicale hoek gezien. 

Zijn de verantwoordelijkheden voor de 
chri.sten arbeidersorganisaties (luidelijk afge
tekend, zij zijn het niet minder voor hen die 
het Vlaamse element in de C \ ' P uitmaken. 
Moet het taalvergelijk van de PVV — com
promis op een compromis — tot nog een 
ander vergelijk leiden ? 

Dit maar om te zeggen dat nog anderen 
dan de arbeiders in de CVP voor een keuze 
staan. En welke keuze ! » 

HET VOLK 

Krijgt filosofische problemen. Wat is een 
ekstremist? vraagt Miei Van Cauwelaert. 

Wel Miei in de ogen van V.d.B. en Van A. 
zeker iemand die met uw oom Frans zegt : 
It Als er ooit een tegenstelling komt tussen 
Vlaanderen en België; zowaar ik leef, ik 
zal Vlaanderen kiezen. • 

« Onder de tweede voorwaarde wordt ge
steld dat de regering « het extremisme » 
moet bestrijden en de nodige maatregelen 
moet treffen om de vrijheid van arbeid « in 
alle omstandigheden » te verzekeren. Bij de 
eerste aanblik misschien onschuldig, maa r 
het is het niet. Wie bedoelt de PVV met 
« e.vtreinisten »? Dit blad en wijzelf hebben 
ook al de eer gehad in liberale publikaties 
voor extremisten te worden uitgescholden. 
Men is altijd de extremist van iemand. Voor 
Brusselse en Waalse PVV-ers zijn al degenen 
die het liberale « Taaicompromis » niet aan
vaarden, waarschijnlijk extremisten. Is het 
zo bedoeld in het antwoord van de PVV ? » 

LA LIBRE BELGIQUE 

Voelt zich verjongen en voert reeds vreug-
dige huppelpasies uit die haar wel eens het 
been zouden kunnen doen breken. Vooral als 
ze titelt : (< Een laalbestand is nodig. In de 
hoop dat een kalmeringsklimaat binnen twee 
jaar een nieuw gesprek toelaat om de wet
ten Gilson te wijzigen ». Hoe, moeten we 
niet raden. 

« Na de stemming van de wetten Gilson-
Van Elslande in 1963 opperden wij reeds de 
hoop dat de taalhipoteek die ons openbaar 
leven bezwaart, zou worden opgeheven. Maar 
wij noteerden dat ze absoluut geen voldoe
ning gaven aan hen, die als wij, voorstander 
zijn van de breedste taalvrijheid. Meer re-
sent, in januari jongstleden, konden wij ons 
verheugen het PVV-kongres eenstemmig een 
taalkompromis' te zien goedkeuren dat zeer 
aanvaardbaar was en beantwoordde aan de 
wens. van zeer brede lagen in het land. » 

KONSTRüKTiEWERKHUiZEN 
Stookoiietanks in alle afmeti 

S T O K O TA 
ngen. 

VEUZORGDE AFWEHKING. 
GUNSTIGE PRIJZEN. 
l e l . .ontwerpen 03/ 37 95 89. 

Gent 09/ 26 49 41. 
Dendermonde 052/ 470 60. 

LA DERNIÈRE HEÜRE 

Vindt ook dat alles nu maar « nationaal » 
moet gedaan. Geen eisen meer over Vlaamse 
ministers en dergelijke « oneuropese i non
sens. 

« Men moet een einde maken aan de ste
riele betwistingen over taal en grondwet om 
ten snelste een politiek te bevorderen — op 
dit uur van Europa — van verstandhouding 
onder de Belgen. 

...Van den Boeynants zal dus geen gemak
kelijke taak hebljen. 

Na gezegd te hebben dat hij een tijger 
heeft in.^eslikt is het mogelijk dat hij zich 
nu moet voorbereiden om een leeuw op te 
eten. » 

trap in zijn kruis, ïfet was omstreeks hall 
elf in de avond en wij bevonden ons dus net 
twee uur op het slagveld. In de krant la
zen we later dat wij beroepsagitatoren wa
ren en in die tijdsspanne de ongeregeldheden 
georganiseerd hadden. » 

JONG 

PROPRIA CURES 

Is een Nederlands studentenblad uit Am
sterdam waarin Van Albada, de Hollandse 
student die werd aangehouden door de gen
darmerie te Zwartberg, eens uiteenzet hoe 
in België de orde wordt gehandhaafd. 

« We werden op de grond gedrukt en en
kele rijkswachters hielden zich bezig met 
trekken aan onze armen zodat andere ons 
ongehinderd op het hoofd konden slaan. 
Overeind gezet volgde een nabehandeling 
met geweerkolven in de maagstreek. Jour
nalisten in Nederland vroegen ons achteraf 
« of we ons tegen onze arrestatie verzet had
den ». In dit stadium kwam me dat levens
gevaarlijk voor. Ik trachtte alleen nog mijn 
hoofd te beschermen, hetgeen me op enige 
dagen twee keer zo dikke handen kwam te 
staan. 

Terwijl we opgebracht werden konden we 
zien hoe de overige arrestaties verliepen. De 
pantserwagens reden langs de cafe's, rijks
wachters gooiden t raangasbommen door de 
deuren en wachtten dan aan weerszijden tot 
mensen eruit kwamen. Iedereen werd neer-
geknuppeld, de mannen vervolgens ingere
kend. Toen Koen Wessing. die dit gefotogra
feerd had, mij zag, wendde hij zich tot on
ze bewr'cers om wat hij zag als een mis
verstand uit te leggen. Hij werd verwezen 
naar de rijkswachtpost achter de mijn. Daar 
werd ook hij tegen de muur gezet in de 
fouilleerhouding (armen ge,spreid vooruit, be
nen gespreid naar achteren). Een para kwam 
af en toe even onze benen wat verder naa r 
achteren schoppen. Toen Koen vroeg of hij 
dat in de Kongo had geleerd kreeg hij een 

Het blad van Jong-Davidsfonds geeft naa r 
a&nleiding van de betoging te Leuven nog 
eens een sintese van de verschillende stand
punten. 

Het geeft nog eens duidelijk het radikale 
standpunt van het Davidsfonds. 

Weeral een kategorie die op de lijst der 
ui/ te roeien n ekstremisten » van Van den 
Boeynants komt. 

« Het standpunt van het Davidsfonds sluit 
aan bij dat van de Vlaamse organizaties ver
enigd in het aktiekomitee-Leu\en, alsmede 
bij dat van de \ 'ereniging van Vlaamse P ro 
fessoren en Tan de Vlaamse leergangen t e 
Leuven. De aktie wordt dus gevoerd voor : 

1. een zelfstandige nederlandstalige univer
siteit te Leu\en. 

2. vrijwaring van het nederlandstalig karak
ter van Vlaams-Brabant door verplaatsing 
van de franstalige afdeling van de katolieke 
Leuvense universiteit naar Wallonië. 

De_ plaats van overheveling doet echter 
ernstige bekommernis oprijzen. De enige 
plaats waar men tans officieel aan denkt, is 
Wavre. De beruchte Woitrin-driehoek krijgt 
in dit ge\-al alle kans om gerealizeerd te 
worden. 

In verband hiermee wordt vaak vooropge
zet dat wij ons op het standpunt van de kul-
turele autonomie moeten stellen en dat bij
gevolg de Vlamingen niet het recht hebbea 
de plaats van overplanting te bepalen. 

Met dit standpunt ben ik het niet zo eens, 
omdat er ten slotte nog geen kulturele auto
nomie is en we dus ook niet verplicht zijn 
in het schema ervan te denken. Tot n u 
wordt over alle soortgelijke zaken « unitair » 
beslist, d.i. met medezeggenschap van d e 
Walen ook als het om specifiek Vlaamse 
aangelegenheden gaat. Bijgevolg zie ik niet 
in waarom in de kwestie van de overplan
ting de Vlamingen hun .stem niet zouden mo
gen laten klinken, te meer daar het erom 
gaat Vlaams-Brabant te beveiligen tegen dui
delijk beraamde plannen (ic le tres grand 
Bruxelles »). die niets minder inhouden dan 
een afknagen \ an liet Vlaamse territorium, » 

W. Luyten. 

ROGRAMMADAG 
VAN DE VOLKSUNIE 

BRUSSEL, ZATERDAG 2 APRIL 1 9 6 6 

Il VOORMIODAQ (BeneluxzaaL Kon^ressenpaleis) 

10 uur 30 Sociaal-ekonomische 
problemen 

A Fiskale politiek, M, Babyion. 

B Sociale politiek. M. Babyion 

C. Ekonomische problematiek. E. Slosse 

D. Overheidszorg v, d. Vlaamse ekonomie, 

2 i NAlnlDDAG (AlbertzaaL Kongrressenpaleis) 

15 uur Politieke problematiek; 

Constitutionele vraagstukken, H, Schiltz 

16 uur Kulturele problematiek, M. Coppieters 

17 uur Slotrede, F. Van der Eist 
Mededeling besluiten, W. Jorissen 



bewegi 
ANTWERPEN 

Antwerpen 
DR BORMSHERDENKING 

O p zaterdag 16 april : tentoon
stelling en spreekbeurten. 

Zondag 17 april doorlopend van 
10 tot 20 uur : afrollen van films 
nit vroegere Vlaams-nationale ge
beurtenissen. 
STEUN 

Het Verbond van Vlaamse Cul-
tuurs'erenigingen van Antwerpen 
koepelorganisme voor 47 aangeslo-. 
ten culturele verenigingen, besloot 
tijdens haar statutaire algemene 
vergadering van februari zich aan 
te sluiten bij de plechtige verkla
ring der drie cultuurfondsen inza
ke een stipte en loyale toepassing 
der taalwetten en hieraan alle 
steun te verlenen. 
VUM-WERFPLOEG 

Van af april start de werfploeg 
van VUM Antwerpen terug met re
gelmatige werftochten. 

ledere tweede en vierde zondag 
kan er op ons een beroep gedaan 
worden door alle afdelingen uit 
het arr. Antwerpen. 

Er bestaat ook een zelfde moge
lijkheid voor andere arr. of pro
vincies die ons om hulp verzoeken. 
Gelieve echter de aanvragen mins
tens veertien dagen op voorhand 
te doen. 

Aanvragen te richten aan Joris 
Ferir, Uitbreidingsstraat 568, te 
Berchem. 
VUM MUZIEKKORPS 

Ook ons muziekkorps staat 
steeds ter beschikking van alle af
delingen van het Vlaamse land. 
Ook mogelijkheid tot werftocht 
met muziekkorps. Volgende data 
zijn tot op heden reeds bezet : 26 
maar t . 30 april, 22 mei en 11 en 
12 juni. 

Ook hiervoor aanvragen richten 
aan Joris Ferir, Uitbreidingsstraat 
568 te Berchem-Antwerpen. 
ANTWERPEN (VUM) 

In het lokaal Alcazar, Mechelse-
steenweg 22, Kontich, werd voor 
de VUM in steunbiis en op een 
steimlijst 5.795 fr. verzaineld. Pro
ficiat. 

Iedereen die onze geldelijke zor
gen wenst te verlichten kan stor
ten op onze rekening nr 37.305 bij 
d e Kredietbank N.V., Antwerpen 
(PCR 54918). 

Antwerpen-Stad 
Dr. Ballet verzoekt mede te de

len dat hij zitdag houdt voor so
ciaal dienstbetoon op : maandag 
21 maart , van 18 uur 30 tot 19 uur 
30 bij hem aan huis : J an van 
Rijswijcklaan 74, Antwerpen. 

Verder op telefonische afspraak : 
38.05.77. 
K O L P O R I A G E S 

In sektie Centrum op 3 april 
met « Wij » en « De Schelde ». 
Vertrek St. Jansvliet te 10 uur 30. 
Met radio-wagen. 

De onlangs geplande kolportage 
in sektie Zuid verkreeg geen toe
lating van het stadsbestuur. Krij
gen onze tegenstrevers nu ook al 
schrik van een bij uitstek demokra-
tische propagandatocht ? 
TENTOONSTELLINGEN 

Prachtige glasraamtentoonstel
ling door Fr. Van Immerseel. 

Lokaal Peter Benoit, Frankrijk-
lei 8, Antw. 

Vanaf 29 april tot 8 mei. 
Tentoonstelling door Jong Vlaams 

kunstschilder. 
Lokaal Peter Benoit. 
Vanaf 26 mei tot 5 juni. 

VERGADERINGEN 
Voorlichtingsavond toegankeliik 

voor iedereen waarop door H. 
Schiltz en de andere gemeente
raadsleden een overzicht gegeven 
wordt van de gemeenteraadswer
king. 
VLAGINHULDIGING 

In sektie zuid op zaterdag 26 
maart . Bijeenkomst lokaal Begijn
hof, Kronenburgstr. 65, Antw. te 
14 uur 30. 

Optocht met de muziekkapel van 
de V.U. 
BAL 

Zaterdag 9 april te 20 uur 30 
V.U.M.-bal in lokaal Thierbrau, 
Groenplaats. 
VOORLICHTING 

In sektie Centrum gaf op vrij
dagavond 18 maa i t de heer Lam-
bert een spreekbeurt over Vlaam
se strijd tussen de beide oorlogen. 
Deze uiteenzetting werd vooral 
door de jongeren aandachtig ge
volgd. 

DIENSTBETOON 
Met V.U. geen problemen wan

neer u ze tijdig meedeelt op het 
vast sekretariaat, Frankrijklei 8, 
Antw. 

Open : maandag, dinsdag, vrij
dag van 13-17 uur, donderdag 13-20 
uur,-zaterdag 9-12 uur. Tel. 32.81.01 
(Coddé). -

Deurne 
O p maandag 21 maar t 1966 gaat 

onze maandelijkse ledenvergade
ring door in het lokaal « Plaza », 
hoek Gallifortlei en de Monterey-
straat te Deurne (C) (over cinema 
Plaza). De vergadering begint om 
20 uur 30 stipt. 

Dagorde : de heer Walter Luy-
ten spreekt over « Regeren of 
nieuwe verkiezingen ». 

Bestuursverkiezing. 

ZWARTBERG 
Te Deurne werd een som van 

10.485 fr. ingezameld voor de ge
troffenen van Zwartberg. Deze 
som werd reeds overgemaakt aan 
het solidariteitsfonds. Hartelijke 
gelukwensen voor onze medewer
ker Jos Van De Cauter, die een 
collecte organiseerde waarbij 3.520 
fr. ontvangen werd. 
STEUN- EN AKTIEKOMITEE 

Te Deurne werd een Vlaams 
Steun- en Aktiekomitee opgericht. 
Dit komitee staat niet in partij-
verband, m a a r richt zich tot alle 
Vlaamsvoelenden van onze ge
meente. Het doel is : steun te ver
lenen aan Vlaamse initiatieven, 
hulp verschaffen bij betalen van 
boeten, oprichten van Vlaams Huis 
te Deurne (aankopen of bouwen). 

Personen die aan dit initiatief 
hun steun wensen te verlenen kun
nen dit doen door een geldelijke 
bijdrage, onder gesloten omslag, 
op te zenden naar volgend adres : 
VSAK - p-a Hilven, Gen. Slinge-
neyerlaan 117, Deume. Personen 
die wensen mede te werken wor
den verzocht hun naain op te ge
ven op dit adres. 

Herenthout 
VERBROEDERINGSAVOND 

Onze kaartavond is uitgegroeid 
tot een overweldigend sukses. 

De prijskamp zelf was echter 
slechts de inzet tot de eigenlijke 
« verbroederingsavond ». 

Mogen wij nog even 't schoon 
gebaar van solidariteit van onze 
lokaalhouders onderstrepen : gans 
kosteloos stelden zij hun lokaal te 
onzer beschikking en mochten wij 
de opbrengst van deze avond iii 
de afdelingskas storten. 

Met een tiental nieuwe leden en 
twee jaarabonnementen kunnen 
wij de gunstige balans van deze 
« heuglijke Vervroederingsavond » 
afsluiten. 

De laatste stoot naar de honderd 
leden is nu begonnen. 

Hoboken 
SPREEKBEURT 

O p vrijdag 25 maart om 20 uur 
in zaal Breughel, verwachten wij 
niet alleen onze leden, doch elkeen 
die zich aan de huidige politieke 
toestand interesseert. 

Mr. Van der Eist /.al handelen 
over de aktuele politieke proble
men in ons land. 

Wij verwachten een talrijk pu
bliek. Inkom gratis. 

REIS NAAR DE KOLEMIJN 
VAN ZOLDER 

Wij vragen de afdelingen van 
het arrondissement Antwerpen 
zich dringend in verbinding te stel
len met het sekretariaat van de 
afdeling Hoboken, Lichtenberg
laan 27, in verband met het bezoek 
aan de ondergrondse installaties 
van de kolenmijn van Zolder. 

Inschrijvingen moeten ten laat
ste op het einde dezer maand bin
nen zijn. 

De reis vindt plaats op zondag 
24 april. Vertrek met auto-car uit 
elke deelnemende gemeente. 

KOLPORTAGE 
Aanstaande zondag 20 maart 2de 

maandkolportage in onze gemeen
te. Wij doen een dringende oproep 
tot onze leden om talrijk aanwezig 
te zijn voor het verspreiden van 
« Wij ». Samenkomst ¥e 9 uur 30 
nan zaal Breughel. 

Schoten 
Op 11 maart werd een uitgebrei

de bestuursvergadering gehouden 
van de afd. Schoten. 

De werkzaamheden werden ge
organiseerd voor d e nabije toe
komst. Een lijst der niet hernieuw
de abonnementen (1966 vergeleken 
met 1964) werd aangelegd, en on
der de bestuursleden verdeeld. In 
de eerstkomende dagen zullen de 
betrokkenen worden bezocht. 

De leden groeien regelmatig aan; 
de eindafrekening kan nu gebeu
ren met het arr. bestuur. 

Regelmatig 'verschijnt het VU-
blad voor Schoten « Malpertuus » 
dat, blijkens talrijke uitlatingen 
van de bevolking, erg op prijs werd 
gesteld. Met de nieuwe afdelingen 
St. Job en 's Gravenwe?el zal ge
tracht worden een gezamenlijk 
blad uit te geven. 

Onze gemeenteraadsleden, en 
ons lid in de C.O.O. zien hun 
dienstbetoon aangroeien : de Scho
tenaren weten wie ze moeten aan
spreken voor hun moeilijkheden ! 

Een kolportage op zondag 12 
maar t in de wijk Deuzeld kende 
een f a n t a ^ s c h sukses : meer dan 
150 nummers werden aan de man 
gebrach t ! In Schoten rukt de 
Volksunie onweerstaanbaar op. 

BRABANT 

Dilbeek - itterbeek 
LENTEBAL 

O p zaterdag 2 april a.s. te 20 uur 
30 vindt het 2de V.U.-Lerttebal 
plaats in de zaal « Modern », Dorp
straat 1, te Itterbeek. Amusements
orkest : Peter Philips. Toegangs
prijs 30 fr. Iedereen welkom ! 

Bijzondere verrassing voor de 
Itterbekenaars. 

HaHe 
MOSSELFEEST 

Het eerste mosselfeest van onze 
afdeling groeide uit tot een dave
rend sukses. 

Een dikke pluim op de hoed van 
een glunderende organisator Mar
cel Sermeus en hartelijk dank aan 
de grote schaar bereidwillige mede
werkers. 

KONTAKTVERGADERING 
Donderdag 24 maar t krijgt de 

Volksunie-Halle het bezoek van 
volksvert. Dr. Vik Anciaux voor 
zijn driemaandelijks kontakt met 
ons kanton. Zaal Tijl, Volpestraat 
te 20 uur. 

KapeHe op den 60s 
De afdeling nodigt U en Uw fa

milie uit op het kantonaal Volks
uniebal, op zaterdag 26 maar t te 
20 uur in het Egmont Complex, 
Kerkstraat, LonderzeeL 

Orkest : Jo Van Hee, The Moon
lights zanger-gitarist. Deelname in 
de onkosten : 30 fr. 

Leuven 
In de arrondissementsraad van 

1 maar t werd een nieuw arrond. 
bestuur verkozen dat op 8 maar t 
zijn eerste bestuursvergadering 
hield en de aktiviteiten voor de 
eerstvolgende weken plande. Onze 
dinamische voorzitter Remy Ver-
reth staat borg oin met zijn be
stuursleden een grote aktiviteit in 
het arrondissement te ontplooien 
Er wordt beroep gedaan op alle 
krachten om samen te werken 

aan de uitbouw en dan zullen spoe
dig goede resultaten bekomen 
worden. 

DANSFEEST 
Arrondissementeel Volksunie

dansfeest op 26 maar t 1966 in de 
gemeentelijke turnzaal 't Bad, Mar-
telarenlaan, Kessel-Lo. 

Orkest : Combo van Adré Cou-
cke. Vedette : Kalinka. Eerste dans 
21 uur. ledereen komt er naar toe 

St Kwintens Lennik 
Op 25 maart e.k. wordt in de 

parochiekerk van Elingen (bij St. 
Kwintens Lennik) om 7 uur 30 's 
avonds een zielemis opgedragen 
ter nagedachtenis van de heer 
Theo Brouns. 

Wij verwachten een grote scha
re getrouwen. 

Sint-Jans-Moienbeek 
BAL 

De Volksunie afdeling Sint-Jans-
Molenbeek verwacht U stellig op 
ons « Wij - Vlaams Vriendenbal » 
met het orkest Al Van Dam en de 
'I .V.-zangeres Rina Pia in de feest
zaal « De Groene Poort », steen
weg op Gent 12, Brussel 8. Datum 
26 maart 1966 te 20 uur 30. Inkom 
40 fr. Tombola met waardevolle 
prijzen. 

Testelt 
In het gewest Diest legt afdeling 

Testelt de grootste aktiviteit aan 
de dag. Buiten de leden- en abon
nementenwerving in hun eigen ge
meente, brachten de bestuursleden 
in één maand nog huisbezoeken 
te Molenstede, Diest, Wolfsdonk, 
Zichem, Schoonderbeuken, Scher-
penheuvel en Messelbroek. Ook 
hier was de uitslag zeer bevredi
gend en werden talrijke nieuwe 
leden en abonnementen gemaakt. 
Tevens werd nog een geldinzame
ling gehouden voor het steunfoiKls-
Zwartberg. 

Een hartelijk proficiat voor deze 
onvermoeibare werkers. 

Volgende zondag 20 maar t wordt 
een werftocht gehouden te Deur
ne. Vertrek aan het sekretariaat, 
Schuurveld 4, Testelt te 9 imr 
stipt. 

Alle propagandisten worden er 
verwacht. 

LIMBURG 

Bilzen 
Op vrijdag 25 maar t wordt een 

grote volksvergadering ingericht in 
café Timmerman, Statiestraat. 
Sprekers : volksvertegenwoordiger 
R. Mattheyssens en E. Raskin. 

Halen 
DEBATAVOND 

Vrijdag 25 maar t zal er een de
batavond plaats vinden met verte
genwoordigers der verschillende 
politieke partijen over de rekon-
versie in Limburg. De Volksunie 
zal vertegenwoordigd worden door 
senator Wim Jorissen. 

Lauw 
Op vrijdag 15 april wordt een 

grote volksvergadering ingericht in 
café Bij de Koster, Dorp. Sprekers: 
volksvertegenwoordiger R. Mat
theyssens en E. Raskin. 

Limburg 
ARR. 
BESTUURS VERKIEZINGEN 

Donderdag 10 maar t hadden de 
arr. bestuursverkiezingen plaats te 
Hasselt, onder leiding van de prov. 
voorzitter, J. Cuppens en de heer 
1. Van Overstraeten, afgevaardig
de van het partijbestuur. 

Na het prov. komité en de arr. 
afgevaardigden welkom te hebben 
geheten, werd onmiddellijk tot de 
dagorde overgegaan, nl. de samen
stelling van de arr. raden en de 
verkiezing van de arr. besturen. 

De heren Cl. Colemont en E. 
Raskin werden respek tie veil jk 
voorzitter verkozen van de arr . 
Hasselt en Tongeren. (Praktische 
richtlijnen voor de verdere wer
king zullen spoedig verschijnen In 
het mededelingsblad). 

Bij de slotzitting werd het woord 
gevoerd door de heer T. Van Over
straeten, die een korte analyse gaf 
over de politieke toestand en bij 
deze gelegenheid ook de aandacht 
vroeg voor de programmatledag, 
het feest van de arbeid In Limburg 
en de bedeling van de brosjure 
o: Zwartberg ». Na allerlei prakti
sche mededelingen eindigde de 
vergadering met een groot optimis
me en vertrouwen In de toekomst. 

Wij wensen de twee arr. raden 
en -besturen van harte proficiat, 
en een zeer vruchtbare werking. 

VRIENDENBANDBAL 
23 april te 20 uur : groot Pro

vinciaal Vriendenbandbal In zaal 
» Luna », Koersel. 

Prachtige orkesten Miei Cools 
.Attrakties, enz. 

Alle flaminganten uit heel Lim
burg zullen aanwezig zijn. Op
brengst Is voor de prov. werking 
Verdere mededelingen volgen. 

Maaseik 
GEWIJZIGDE AKTIVITEIT 

De volksvergadering gepland 
voor 25 maart e.k. (met H. Schiltz) 
\ indt niet plaats. In de plaats daar
van : volksvergadering op donder
dag 24 maart (zaal « Aurora ») met 
R. Mattheyssens en W. Luyten, ge
volgd door een film. 

Millen 
In aanwezigheid van E. Raskin, 

lid \ an het provinciaal comité, 
werd op /.aterdag 5 maart het be
stuur der plaatselijke afdeling ge
kozen. 

Munsterbilzen 
In aanwezigheid van J. Cuppens, 

provinciaal vrijgestelde, werd op 
zaterdag 5 maar t het bestuur der 
plaatselijke afdeling verkozen. 

V.N.S.U. Limburg 
Op woensdag 2 maart had te 

Leuven in lokaal Cristal, Parijs
straat, de Limburgse avond van 
V.N.S.U. plaats. Een 80-tal studen
ten waren opgekomen. Cl. Cole
mont, pas hersteld van een zware 
ziekte, leidde als sprekers In : E. 
Raskin (de geschiedenis van de 
Vlaams nationale beweging In Lim
burg) en provincieraadslid J. De-
graeve (Zwartberg). Na afloop van 

deze spreekbeurten had een vrucht-, 
baar debat plaats. 

Aanbevolen 
Huizen 

HERBERGEN 

Bezoek het « Veer buis > 
te St-Amands a.d. Schelde. 

Mosselen - Paling 
Uitbater . Jan Bruginans. 

Geniet van de lekkere 
koff ie « De Olifant > 
in het Vlaams Huis 

« P E T E R B E N O I T » 
Frankr i jk l e i 8 - Antwerpen 

BIEREN ATLAS 
Alle special i te i ten 

F r u i t s a p Pufri 
C A R P E N T I E R 

Guide Gezel lestraat 39 
Z W I J N D R E C H T T 52.70.70 

B O U W E N W O N E N 

üe special is t der 
s t a n d a a r d d e u r e n 

J L E E M A N S , D e u r n e z. 
Van Havre le i 70 T. : 35.63.17 
Agent De (''oene Kortr i jk 

H O T E L • RESTAURANT 

BLANKENBERGE 
« Rubensbof > 

Weststr. 79 1. (050)41571 
Lokaal Volksunie 
Kamers-pen.sion 

« Vlaams Huis a Knokke 
Kamers vol pension -

gezellige sfeer. 
Verminder ing voor groepen. 
Elisabeth I 105 Tel 632.70. 

UURWERK J U W E L E N 

bij de meester u u r w e r k m a k e r 
S L A E T S 

Dewin te r s t r . 11 o u d e r g e m 
T. 72.45.4.3 T e r m i n u s t r . 35. 
10 % ko r t ing T. leden V.U. 
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bewegingsiijljjzer 
OOST-VLAANDEREN 

Denderleeuw 
De Volksunie verwacht U op /a-

tei dag 2 april op haar groots Len-
tfbal in feestzaal « De Verbroede
ring j>, Stationstraat 18 

Het ensemble Eddy's si\-band 
speelt ten dans van 21 uur 30 af. 
Bar, koud buffet. Geen plaatsbe-
sprekinij. Parkeren op het Stations
plein. Deelneming in de onkosten 
50 fr. Kaarten bij de bestuursleden 
en in het lokaal < De Klok a. 

PERZISCHE TAPIJTEN 

FA L LUYTEN 

Trooststraat 12 

(Gemeenteplein) 

Edegem. Tel. 03/53.05.71 

Eiembodegem • Welle 
Meer dan 300 aanwe/icien vulden 

de /aal a Animo » tijdens het bal. 
Kchte Vlaamse leute, een flmk 

oikest, een opperbest geslaagde 
tomtoba ! 

Ongeveer 11 uur kwam dan ook 
P I rns Karnaval van Aalst op be
zoek en bracht de stemming ten 
top. 

Langs de/e weg bedanken de bei
de liestuien al de aanwezigen, de 
medewelkers en de milde schen
kels \oor onze tombola. 

Erembo^egem Centrum 
In april e.k. bestaat onze afde

ling vijl jaar (begonnen met 15 Ie 
den — op 't ogenblik 125 bereikt 
en "t is nog niet ten einde ! ). 

Het bestuur beraamt nieuwe 
pi innen in samenwerking met de 
VI Nat Vrouwenbond, om deze 
gebeuilenis te vieren Nadere bij
zondei heden volgen. 

Mere!be^«e 
KOLPORTAGE 

Op speciale aanvraag heeft onze 
ploeg medewei kei s Hamme be
werkt; meer dan 120 nummers. 
Pioficial 

BAL 
Op zaterdag 26 maart speelt de 

\olIedige loiniatie van het uitste
kende dansoikest Arseen Sabo 
voor ons ten dans in het Gasthof 
V Oberbavern st te ScheUlewin-
deke, \ooi 50 fr. per persoon (fa-
miliekaarten van 100 Ir. voor drie 
personen^ danst L vanaf 20 uur 30 
de bekendste oudste en nieuwste 
wiisjes • bestelt tijdig Uw kaarten 
bij : P. De Wit, [iodenbachlaan 
8, K. Van Damme, Vei haegenwijk 
3h. P. De Pauw, G. Gezellelaan 
38 

Voor diegenen die niet o\er ver 
voer beschikken : zij worden afge
haald te 20 uur 15 in het Rubens-
hof ((ient) en in het Berkenhof. 

Oud senatoi Renaat Diependaele 
houdt eraan als eregast ons Len
tebal luister bi] te zetten. 

WEERGALM 
Steunt ons langs postrekening 

nummer 8827 28 van Piet De Pauw, 
.Mcielbeke; ook een briefje van 20 
fr onder gesloten omslag helpt : 
doe het vandaag nog! 

De kopij voor het \olgende niim-
niei dient uiterlijk binnen te zijn 
op 50 maait . 

DR BORMS-HULDE 
Op /ond.ig 20 maart nemen wij 

deel aan de Dr Borms hulde te 
Knokke, zodat de kolportage ver
valt \ert iek aan Rubenshof, Gent, 
tt S uur 30 

PAMFLET 
Ons lente offensief in het land 

van Rode stait met het verspiei-
den \an een speciaal pamflet, wij 
\eivv.ichten onze medewerkeis /,x 
teidag !•) maart te 16 uur aan Ber
kenhol, om het te bussen. 

VOORLICHTING 
In hel kader van de laatste ge 

beuitenissen komt op vrijdagavond 
25 maart, in de zaal « De Rode 
Hoed », Klein Turkije te Gent, een 
gesprcksavond over : het proces 
Dieix^ndaele; de wetten op de or
dehandhaving Begin te 20 u u r ! 

Nevele 
BAL 

Zaterdag, 19 maart , te 20 uur in 
de zaal « Novy », Karnemelkstraat, 
Nevele : eerste lentebal van onze af
deling. <t The Lucky Strings » spe
len ten dans. Toegangskaarten te
gen 40 fr. te verkrijgen bij de be
stuursleden. 

Oudenaarde 
KOLPORTAGE 

De aiiondissenientele kolportage 
welke door de afdeling ingericht 
werd, met mede wei king van de 
afdeling Merelbeke verliep zeer 
vlot. 

Op nauwelijks enkele uren wer
den in groot Oudenaaide 342 num
mers verkocht. 

LOKAAL HERNIEUWING 
Ter gelegenheid van de hernieu

wing van ons lokaal werd er een 
pensenkermis ingericht, welke 
eveneens zeer geslaagd is. 

De talrijke aanwezigen werden 
verwelkomd door eregast volksver
tegenwoordiger Dr. L. Wouters, 
die in een korte toespraak de hui
dige politieke toestand schetste. 

AUTO-KARAVAAN 
De afdeling organi/eert een ar-

1 ondissementele autokaravaan op 
/ondag 20 maai t. 

De/e staat onder de slogan 1 
Vlaming = 1 Waal. 

Ter gelegenheid van de Vlaam 
se volksbewecingsaktie tegen de 
grendelgrondwet. 

Wij houden allen deze zondagna
middag vrij. 

Plaats en uur van vertrek even
als de te volgen reisweg zal aan 
iedereen bekend gemaakt worden. 

BETOGING VOOR DE 
REKONVERSIE VAN DE 
WESTHOEK 
De V U.-Gouwraad voor West-
Vlaanderen heelt besloten op 
zondag 21 apiil a s . te Veurne 
een grootse betoging te orga
niseren voor de rekonversie 
van de Westhoek. 
Alle V U.-afdelingen en ker
nen gelieven deze datum vrij 
te houden; nadere berichten 
/uilen volgen. 

St Amandsberg 
Op dinsdag 22 maart om 20 uur 

vindt in ons lokaal : café « St. 
Amand » een filmavond plaats 
<i Erfgoed Frans-Vlaanderen v. 

Voordrachtgever : Dhr. Veihaest. 
Iedereen die wat meer over onze 

stambroeders in het zuiden wenst 
te vernemen wordt hartelijk uitge
nodigd. Te meer daar de onkosten 
voor huren film en dergelijke vol
ledig als steun ten goede komt aan 
Frans-Vlaandeien. 

Zwijnaarde 
Op 2 april 1966 vieit de V.U.-af-

deling Zwijnaarde haai 5-jarig be
staan met een uitzonderlijk dans 
feest, opgeluisterd door Bert 
BI ent, met zijn hamondorgel en 
.ijn ensemble. 

Wij nodigen alle leden, viienden 
en sympati/anten ten dans om 20 
uur in zaal « Flora », Hutsepot 
straat 31, Zwijnaarde 

Deelname in de onkosten 40 fr., 
V OOI behouden plaatsen 50 fr. Kaar
ten kunnen nu reeds besteld wor
den op het V.Li -sekretariaat Hutse-
potstraat 78 of op P .CR nr 894445 
per adres van Anna De Clercq, 
Hutsepotstraat 78, Zwijnaarde 

Eregasten : alle Oostvlaamse 
V.U -verkozenen in Kamer, Senaat 
en Provincie. 

WEST-VLAANDEREN 

Assebroek 
Op 24 maai t a s . houdt de plaat 

selijke afdeling een gezellig samen 
/ijn (inet mosselen op de spijs-
kaai t), inschrijven bij Robert De 
Biuvne, Wabtestiaat 64, Assebroek. 

Knokke 
Dr Boi ms tentoonstelling in de 

bovenzaal van het Vlaams huis, 
Elisahethlaan t g op zaterdag 19 en 
/ondag 20 maart. 

Oi)ening van de tentoonstelling 
op zaterdag te 20 uur met als spre

ker Mr Guido Van In. Op zondag 
is de tentoonstelling toegankelijk 
van 10 tot 19 uur. 

Veurne - Adinkerke 

Panne - Koksijde 
VERDIENDE HULDE 

Op 5 maar t werd dooi de afde
lingen Veurne - Adinkerke - De 
Panne en Koksijde, in aanwezig
heid van volksvertegenwoordiger 
E. Lootens en ai rondissements-
voorzitter L. van de Weghe een 
meer dan v erdiende hulde gebracht 
aan twee Vlaams-nationale voor
vechters, de heien ïheofiel De 
Pvfier en Juul Haesebaert. 

De h De Pyper was vooi de 
ooi log een van de moedige strij-
deis in het Brusselse, waar hij 
ooit meer dan 10 000 voorkeur
stemmen behaalde. Na de ooi log 
was hij in ons arrondissement aan
voerder van de VU-senaatshjst in 
de moeilijke periode en geruime 
tijd voorzitter van onze afdeling. 

De tweede gevierde, de h J. 
Haesebaeit, heeft door zijn onaf
gebroken inzet voor de Vlaamse 
partij vanin de dertiger jaren, te
recht de titel verworven van 
« wroeter van de Westhoek ». In 
de onmogelijkste en ondankbaar
ste omstandigheden is hij blijven 
doorbijten. 

Langs deze weg bieden wij on
ze beide viienden nogmaals onze 
hartelijke gelukwensen aan. 

Voor alle OCCASIEWAGENS 
van alle merken 
en bouwjaren : wend L' tot 

GARAGE VERDOHCKT 

LÜUISE-MARIE. 
RONSE. 

De grootste zaak van 
Z-O-Vlaanderen. 
Telefoon : 05/522774 

Roeselare 
Op zondag 6 maar t laatstleden, 

had te Izegem de verkiezing plaats 
van het arrondissementeel bestuur 
Dit ziet er voor de komende twee 
laar als volgt uit : voorzitter : 
Witdoack Romain, Rijksweg te St-
Baafs-Vyve (tef. 056-61818)! onder
voorzitter : Van Severen Milo, 
Bertje Santensweg 5, Meulebeke; 
sekretaris : Gevaert Willy, Zeswe-
gestraat 15, Zvvevezele. propaganda
leider : Van Wanterghem Remi, 
Oostrozebeke (tel. 056-664 68); a d j -
propagandaleider : Demeestei Ge
rard, Meulebekestraat 4, te Roese
lare (tel. 051-248 77); schatbewaar
der : Depooitei Bernard, Haaiman-
derstraat 3, Emelgem (tel. 051-
306 91); organisatieleider : Versly-
pe Heiman, Kortrijkstraat 42, 
Tielt (tel. 051-400.54); afgevaardig
den in de partijraad ; Witdouck 
Romain en Verslvpe Herman; 
plaatsvervangers : Van Seveien 
Milo en Depoorter Bernard. 

PRIVE-AVONDFEEST 
De Vlaamse Kring « De Mandel » 

richt op zaterdag 19 maai t 1966, m 

V O O R 

KENNISMAKING, 

HUWELIJK 
Schrijf vandaag nog om 
kosteloze brochure, fo-
tolijsten en ledenlijsten 
m dagbladformaat, met 
verschillende duizenden 
kenniszoekenden v a n 
beide geslachten, naar : 

DE 
GELUKKIGE 
TOEKOMST 

Postbus 149 Gent; 
of naar • 
Postbus 11 Deinze; 
of naar : 
Postbus 381 Antwerpen; 
of naar : 
Postbus 231 Brussel 1. 

Het l a n g s t bestaande, 
grootste betrouwvolle ern
stige, modernste Vlaams-
Eersterangs - Huwelijks-
werk I Verloving, huwelijk 
voor iedereen I Alles ge
heim ! Medewerking van 
priester. Dageliiks 4 tot 5 
verlovingen 

DATA V R I J H O U D E N 

Zaterdag 2 a p r i l : Nationale Kaderdag. 

1 m e i : Feest van de Arbeid in Limburg. 

de zalen « De Beurs », Stations
plein te Roeselare, zijn jaarlijks 
privé-avondfeest in. De befaamde 
formatie « Pol Rutger » speelt ten 
dans. 

Begin : 20 uur 30. Toegang 50 fr. 
Tombola en verrassingen. Gezellige 
Vlaamse sfeer. Hou die datum vr i j ! 

Kaarten zijn te verkrijgen bij al
le propagandisten en bestuursleden. 

Plaatsbespreking : Familie De-
simpelaere, Kalke^istraat 32, te Roe
sela ie. 

West-Vlaanderen 
ZITDAGEN 

Zitdag van ingenieur J.A. de 
Ganck, prov. raadslid, op iedere 
eerste zondag van de maand : 

9 uur 15 Werken, cc in 't Gild-
bof », bij L. van Poucke. 

10 uur 10 Diksmuide, < Vlaams 

ZOEKERTJES 
Café te Vilvoorde, zeer goede 

ligging in centrum, met grote 
feestzaal en verschillende verga
derzalen, waar een twintigtal maat
schappijen gevestigd, over te ne
men. Grote parkeermogelijkheid. 
Zeer gemakkelijke betalingsvoor
waarden. Schrijven naar dit blad 
dat doorgeeft. 

Bloeiende VU-afdeling in mid
den Brabant zoekt voor goed ge
legen café Vlaams-Nationalistische 
uitbaters. Schrijven bureel blad on
der nummer D 40. 

Aanvaard alle breiwerk — bezit 
duomachien — verkoop wol — mag 
ook wol meebrengen — verzorgd 
weik — schiijven bureel blad D 39. 

Be/oekt het restaurant « De 
Vlaamse Kelder », Handschoen-
maikt 9, Antwerpen (bij de O.L. 
Vrouwkerk), verzorgde keuken. 

Aanvaard alle vertalingen Ned., 
Fr., Eng., Duits. Ook alle typwerk. 
\ ' e r /o igd werk. Interessante voor
waarden. Schrijven bureel blad 
D 37. 

Gevraagd : goede steno daktylo of 
daktylo die werkt met diktafoon. 
Fr-Ned. Zich wenden Etn Ver-
vaecke. Grondwetlaan 108, Jette. 

Gemeub kamers te huur liefst 
VI studenten of personen TeL 
16.97 95. 

Over te nemen café in toeristisch 
centium te Antwerpen. Zeer goede 
zaak en njke bioodwinning, be
staat uit zeven gemeubelde kamers 
en twee vrije kamers beschikbaar 
voor uitbater. Indien nodig kunnen 
ai de kamers vrij gemaakt worden. 
Oor/aak van overgave . oiider-
domsgiens en /iekte van de man. 
Onmiddellijk beschikbaar Haast 
U, 't seizoen begint. Café Helder. 
Suikerrui 21. Antwerpen 

Een jonge bouwkundig tekenaar, 
/eer bekwaam, flinke ervaring van 
alle werk, zoekt werkgelegenheid 
m Limburg, liefst rond of in Has
selt. 

Is ontslagen wegens politieke re
denen. Dl ingend a u b. 

Zich in verbintling stellen met I. 
Cuppens, Hoogstr 3. Beringen. 

Eigenaar van een mooi café zoekt 
etn Vlaamse nationalist als lokaal-
houder. 

Ligging Midden-Limburg Flinke 
opbi engst. 

Zich in verbinding stellen met J. 
Cuppens, Hoogstr. 3, Beringen 

Dame, 40 j vraagt werk Besch 
over groot huis, dienstig voor bu 
leel, telefoon, ^h r i jmach 

Wie biedt \^i k ? 
Telefoon . 03-715181. 

huis j> bij L. Devreese. 
10 uur 40 Lampernisse, « .St 

Elooi » bij G. Vanelslande. 
11 uur Lo, café t André B bij AL, 

Busquart. 
11 uur 40 Merkem, café c De 

Nieuwmaikt » bij R. Reeckaert. 
12 uur Woumen, café a Nieuw 

Woumen » bij M. Paesbrugghe. 
Ofwel na afspraak : tel. (051) 

512.35. 

DEZE WEEK 
OP UW SCHERM 
Z O N D A G 
1415 : Turnen. Reportage van het 
tweecJe deel van het kuns t turnen 
Europa-Japan dat vorig jaar plaat» 
had in de Gruga-Halle te Essen — 
14 55 : Wielrennen Rechtstreeksa 
reportage van de wielerwedstrijd 
Milaan Can Remo — 16 00 • Do 
Fhntst ' n< s (125 e afl ) — 16 25 s 
Vergrootglas op de postzegel — 
16 50 : Johan en de Alverman (lOo 
episode) — 18 30 : Klem, klein kleu
tertje — 18 50 . Tienerklanken — 
1915 : Piste VarieteproRramma 
vanuit Treslong te Hillegom — 
19 55 Weerbericht en mededelingen 
—. 20 00 • TV-nieuws — 20 15 : 
Sportweekend — 20 40 Het leven 
van Michelangelo (1475-1564), een 
geromanceerde documentaire Twee
de episode De Sixtijnse Kapel —-
2145 . Festival Korte films van 
jonge Nederlandse kineasten — 
22 30 ê TV-nieuws. 

M A A N D A G 
14 05 : Schooltelevisie — 10 00 S 
Zandmannetje — 19 05 : Teletaallea. 
En„els 25e les • The lost baby — 
19 20 : De Plintstones 126e afl D« 
tijdmachine — 19 45 • Openbaar 
kunstbezit i Landschap » door Va
lerius De Saedeleer (1867-1941) — 
19 55 • De Weerman — 20 00 TV-
nieuws — 20 30 • Brief m s c h e m a 
en Het kind, twee eenakters van 
Herman Heijennans — 21 40 Ver^ 
geet met te lezen — 2210 TV-
nieuws 

D I N S D A G 
14 Oa • Schooltelevisie — 19 00 a 
Zandmannetje — 19 05 Flmmu-
seum van de schaterlach Herrie op 
de houtwerf, filmklucht met Larry 
Semon — 19 20 . Tienerklanken — 
19 55 Hier sprt-ekt men Nederlands 
— 19 59 . Weerbericht — 20 00 s 
TV-nieuws — 20 20 Bonanza — 
21 10 • De werkstaking in de wel
vaartsstaat — 22 00 Gastprogram-
ma De liberale gedachte en actie —t 
22 30 : TV-nieuws 

W O E N S D A G 

Bediende 60 jaar zoekt werk 
nederl. - frans - noties eng duits 
(geen steno). Guy Alb. Reynderstr. 
30, Antw. 

18 00 • Televisum — ± 17 15 Wiel
rennen Reportage van de laatste 
kilometers en de aankomst van de 
wielerwedstrijd Gent - Wevelgem — 
19 00 Zandmannetje — 19 05 Do 
toekomst van de meteorologie — 
19 25 • Jonger dan je denkt —• 
19 5» De W,,enDan — 20 00 TV-
nieuws — 20 25 La redevancc du 
fantöme (Het huurgeld van het 
spook), een film van Robert Enrico 
en Jean Gruault, met Marie Lafo-
rêt, Stephane Fey en PranQois Vi-
tjert — 21 55 . Medium — 22 25 J 
TV-nieuws 

D O N D E R D A G 
14 05 : Schooltelevisie — 19 00 s 
Zandmannetje — 19 05 : Het schat-
tenpiland 4e afl De schat op het 
spoor — 19 20 . Penelope — 19 55 : 
Hier spreekt men Nederlands — 
19 59 • Weerbericht — 20 00 . TV-
nieuws — 20 25 De laatste parar 
dijzen Exploratiefilm van Robert 
Enrico en Luciano Emmer over ont-
denkkingstochten — 21 30 . Pre
miere — 22 00 Gastprogramma. 
Het vrije woord Lekenmoraal en 
-filosofie — 22 30 TV-nieuws. 

V R I J D A G 
19 00 • Zandmannetje — 19 05 s 
Teletaalles Engels 25e les • The 
lost baby — 19 20 • Tienerklanken 
— 19 45 Zoeklicht — 19 55 Do 
Weerman — 20 00 TV-nieuws — 
20 25 : Films van Alfred Hitchcock. 
De verkeerde man, met Henry Fond» 
en Vera Miles — 22 05 TV-nieuwa 
— 22 10 Symphonie m three mo
vements Ballet van Hans van Ma
nen op muziek van Igor Slrawinsky, 
uitgevoerd dooi leden van het Ne
derlands Danstheater 

Z A T E R D A G 
16 45 Cross-counti y Reportage van 
de internationale veldloop van Wo-
luwe — 71 15 Schooltelevisie — 
18 55 Zandmannetje — 19 00 : 
Flipper 8e afl • De buikspreker — 
19 25 Autorama — 19 55 : Hier 
spreekt men Nederlands — 19 59 : 
Weerbericht — 20 00 TV-nieuws — 
20 30 Slechte tijd voor sergeanten. 
6e afl . Het gala-uniform — 20 55 : 
Echo — 21 25 Ella en Duke Op
treden van Ella Fitzgerald en haar 
trio o 1 V Jimmy Jones en Duke El
lington and hls All Stars — 22 15 : 
De onkreukbaren 14e afl De zaait 
Dutch Schultz — 23 05 . TV-nieuw». 
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DE MOOISTE VILLA 'S IN GENT G E N K ANTWERPEN 

werden gebouwd door ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN N. V. 

te G E N K 

Maar ons aanbod In burgershuizen. 
halve villa's en appartementen 

overtreft alle verwachtingen. 

te G E N T 
• < PATRICIA RESIDENTIE > - Destelbergen 

12 ruime luchtige appartementen — 
3 slaapkamers 
AAN SLECHTS 599.000 F. 

• Zeer mooie villaperceien te Mariakerke-
Drongen. 

te A N T W E R P E N 

RESIDENTIE < MIDDENSTAD > 
6 ruime appartementen met 3 slaapkamers AAN SLECHTS 900.000 F. 

VERKAVELING < SCHEMMERSBERG > 
72 percelen in prachtig heuvelachtig heidelandschap VANAF 95.700 F. 

VRAAG 
ONMIDDELLIJK 

INLICHTINGEN : 

A N T W E R P E N 
MEIR, 18 

TEL. : 03/32.92.18 

< PRESIDENT KENNEDY RESIDENTIE > 
9 zeer luxueuse appartementen — 1 slaapkamer AAN SLECHTS 602.000 F. 
VERKAVELINGEN < PAASBLÜEMHÜF > en < PRÜNKENBÜRG > 
te Kontich, met tientallen percelen voor meesterwoning, burgershuis 
1/2 villa of villa V ' NAF 105.000 F. 

G E N T 
ONDERBERGEN, 43 
TEL, : 09/25.19.23 

G E N K 
MOLENSTRAAT, 39 

TEL. : 011/54442 

LET WEL 
ALLE ADVERTENTIES VOOR 
DIT BLAD 
d i e n e n toegestuurd aan onze 
PUBLICITEITSDIENST : 

S. De Lie, «Papenhoek». Berendrecht TeL (03)73.66.59 
Ook de 
zoekertjes kunnen naar dit adres gezonden worden. 

BECO 
brandsfof[en 

TEL : (03) 32.04,77 

32,02,10 

WIE helpt mee ? 
Gans Vlaanderen in het 
teken van de LEEUW 

Op 11 juli 1966, gans 
Vlaanderen van de Noordzee 

tot de Maas. 

EEN LEEUW 
Aktie . 300.000 LEEUWEN 

Vraag dadelijk per briefkaart 
of telefonisch inlichtingen 
bij L. Verhoeven. Liefkens-
hoek 23, Halle (Kempen). 

Tel. : (03) 79.01.24. 

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

EXCLUSIEF VOOR BELGIË 
VRAAG INLICHTINGEN : 

DiEPVRIESBEWAARDERS 

^ # " " * ' g_ ƒ ƒ 330 

1 met sne lv r lesschake laap i 
1 tot -32° C ^^^ 

1 GROOTHANDEL 

1 E L E C T R A - B R E E 

• H ^ H B S 

13 950 fr. 

14 950 fr. 

17.100 fr. 

1 Tel. 651 88 Boneputstraat 28, BREE 1 

Grole i e j ï . 
GLAZEN en MONTUREN, 
Gratit voor veneUrcJen. 
Herstell rgcT in e g o wertïiijii 

Walter ROLAND 
— Gediplomeerd Optiefcer — 

Kerlc&ira«t, 58 — Antwerpen 
(Ltt # u b op het huiinummer'J 

TiUfoon : 35 86 62 

10 % lorlirig op vtr'oon 6tJtr, 

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

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

2 
Jm 
4 ]̂̂ ^*** 
^ ^ ^ ^ ^ 

''̂ -̂ , W 
1 ^ ^ ^ - - - - ^ . f 

GEDURENDE 14 D\GEN : KOOPJES-
KERMIS AAN FANTASTISCHE LAGE 
PRIJZEN OP RADIO'S, TELEVISIE'S, 
BANDOPNEMERS, ENZ., ENZ. 

bij uw specialist 
Ekktro Akoustiek 

«DE GELUIDSBRON» 

Lange Leemstraat 32 • ANTWERPEN 
Telefoon : 33.04.95. 

BIJVOORBEELD : 

OP MAGNEETBANDEN 35 TOT 40 % . 

Ik 
ben 

uitgeslapen 
wanK.. 

. . . ik koop bij 

MATTHIiU'S dISOnSNdSVRIJF 
TUR N H P U T S ; i A A M I O 2,; • O «GE «H OUT - TEL. 35.17,83 

•IJHUiztN : Di.fes>i-»ir »4-«*, *nlw. Tel. 3I.01.1t 
•••i intmtriat 39.41, An)*,. I.k •33.47.3« - Gallilorliii 60, D.urr,., reJ. 36.15.22 

W l M M A E S 

DIANALAAN, 10, BERCHEM • Antwerpen. • Tel . : (03) 39.69.34. 
— stelt zijn kandidatuur bij alle Vlamingen in de 

deren, voor alle verzekeringsvormen : Brand -
provinciën Antwerpen, Brabant en Oost-VIaan-
Leven - Persoonlijke • Familiale - Auto" - Wet -
Buig Aansprakelijkheid. 

— Komt op het eerste verzoek voor : 
Overname van bestaande verzekeringspolissen. 
Nieuwe zaken bij huwelijk, oprichten zaak, enz. 

RËOIET EN FINANGIERINOSVENNOOTSCHAP 
- F I N A N C I E R I N G E N 

- L E N I N G E N 

- H Y P O T E i ^ E N 1e en 2e rang 

Jan Van Rijswijcklaan 62 - ANTWERPEN - Telefoon : 03/37.54.38. 

http://3I.01.1t
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BEELDEN UIT 

DE BETOGING 
Foto boven : de rijkswacht gaat in de aanval, stijl 
« Zwartberg ». De gendarjn rechts onderscheidde 
zich bijzonder door zijn ophitsende houding. 

Midden : schermutselingen bij het begin van de 
stoet. Een groepje Waalse studenten die een pro
vokerende houding aannamen, werd vlug uiteen
gedreven. 

Onder : op de Bondgenotenlaan komen de water
kanonnen in aklie tegen de Vlaamse betogers. De 
Walen, die achterop kwamen, werden met ver
ontrust, tven later zouden traangasbommen (de
zelfde als deze die gebruikt we'den te Zwartberg 
en waardoor een mij uw ei ket wera gedood) aan
gewend wolden. 
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