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NATIONALE KADERDA6 
BRUSSEL, ZATERDAG 2 APRIL 1966 

KONGRESSENPALEIS (KUNSTBERG) 
Algemeen voorzitter : Dr. V. Anciaux, volksvert 

1. VOORHfDDAG (BENELUXZAAD 

Voorzitter : dr. Elaut, senator 

10 uur 30 SOCIAAL ECONOMISCHE PROBLEMEN 

A. FISKALE POLITIEK, M. Babyion. 
B. SOCIALE POLITIEK, M. Bab>lon. 
C. ECONOMLSCHE PROBLEMATIEK, E. Slosse. 
D. OVERHEIDSZORG \ .d. VLAAMSE EKONOAHE. 

2. NAMIDDAG (ALBERTZAAD 

Voorzitter : mr P. Leys, volksvertegenw. 

15 uur POLITIEKE PROBLEMATIEK, H Schdtz. 
16 uur KULTURELE PROBLEMATIEK, M. Coppieters. 
17 uur SLOTREDE, F. Van der Eist. 

MEDEDELING BESLUITEN, W. Jorissen. 

W i JGRISSEN 

EEN 

REGERING 
VAN DE 

REAKTIE 
De regering Van den Boeynants is een \an de gevaar

lijkste, zo niet de gevaarlijkste voor Vlaanderen, die België 
sinds de jongste oorlog gekend heeft Het is de regeimg 
van de anti Vlaamse reaktie en van de reaktie kortweg. 
Haar hevigste supporters zitten dan ook in de kringen van 
« La libre Belgique » en in de Brusselse salons. 

De C.V.P.-ers in de regering staan onder het bevel van 
eerste-minister, partijvoorzitter Van den Boeynants die 
sinds hij in de politiek staat bewezen heeft dat, buiten zijn 
eigen persoontje voor hem het belang van de verfianste 
Brusselaars overheerst 

Zeker heeft hij als C V.P. voorzitter omwille van de grote 
Vlaamse meerdeiheid in de partij, vaak andere theorieën 
verkondigd Maar wanneer het ging om zijn persoonlijke 
inzet, bv. als schepene te Brussel, dan heeft hij tot heden 
toe dapper aan de verfransing meegewerkt Als illustratie 
kunnen we erop wijzen dat meer dan de helft van de Brus
selaars aan huis nog hun Brussels praten, wat men er ook 
over beweert, maar dat slechts 6 % van de kinderen te 
Brussel Nederlands lager onderwijs volgen, ondanks alle 
taalwetten Krachtige sociaal-ekonomische druk, mede door 
de gemeentebesturen, evenals het gemis aan voldoende Ne
derlandse scholen hinderen sterk de persoonlijke vrijheid. 

Van den Boeynants was daarbij de man die vóór de 
jongste gemeenteraadsverkiezingen plechtig verklaarde dat 
de C.V.P. te Brussel nergens in een schepenkollege zou ze
telen, zo de taalwetten niet toegepast werden ! Men heeft 
na de gemeenteraadsverkiezingen echter nergens te Brussel 
vanwege de C.V.P. enige aarzeling bemerkt om in de sche-
penkolleges te treden en de taalwetten zijn sindsdien even 
grof met de voeten getreden als vóór die verkiezingen. 

Van den Boeynants is de verpersoonlijking van de onbe
trouwbaarheid der franstalige Brusselaars, des te gevaar
lijker daar hij niet zo dom is als de F.D.F.-ers of de Brus
selse P.V.V.-ers zoals een Mundeleer die hun ideeën niet 
omhullen doch kortweg opkomen voor de latiniteit van 
Brussel en voor Brussel als oasis van de franstaligen. 

Van den Boeynants praat anders maar handelde in de 
praktijk als schepene te Brussel, volgens de normen van 
de F D.F. en de P.V.V. 

De Vlaamse C.V.P.-ministers zijn de klassieke brave 
jongens. Minister De Saeger is de minst brave en toch was 
hij de man van Hertogmnedal. Minister Fiers is de man 
van de door het gemeentebestuur van Oostende betaalde 
Franse lessen van het 2e klasje af! Hij is ook de man van 

de zaak Van Steenkiste Voor Van den Boey
nants IS hij echter de man van «De Standaard». 
Het lezen van deze krant zal dan ook voortaan 
de moeite ionen De eerste lofliederen werden 
reeds aangeheven met Van den Boeynants en 
Piers naar de Vlaamse ontvoogding ! Zullen er 
nog Vlaamsgezinden zijn die in zulke grove val 
trappen ? 

Erger dan met de CVP. is het met de part
ner gesteld Het program van de regering zal 
niet alles zeggen Er zijn zoveel alledaagse din
gen die niet in dat program staan en waar de 
P.V.V.-partijrefleks za) werken Dit kan ramp
zalig worden op Vlaams en op sociaal gebied, 
zo de oppositie niet scherp zou toezien en in
grijpen. 

Men zou zich fataal vergissen door te rekenen 
op een zeker Vlaams refieks bij jonge ministers 
als Grootjans, Vanderpoorten en De Clercq. Zij 
waren vurige verdedigers van het P.V.V -taal-
kompromis en zij hebben hun vakbond — en 
hoe gematigd was lo een liberale vakbond — 
eveneens afgeschreven Over de Brabander De 
Winter willen we niet eens praten. In de Brus
selse P V V waarvan hij de voorzitter is was 
hij steeds het willoos speeltuig van de oasis-
lacisteu. 

De Waalse P V V ers als Maisse en Toussaint 
zijn ekstremisten De heei Maisse in hei bie-
zonder is een Voerhisteucus Minister Van Of-
felen vertegenwoordigt samen met eerste mini
ster Van den Boeynants de Brusselse latimteit, 
de Brusselse verfransingswoede Zoals Van den 
Boeynants als schepene te Brussel, zo handelde 
Van Offelen als burgemeester te Ukkel Ukkel 
is evenals Eisene de-oase, een gemeente waar 

(lees verder op blz 3 in kader) 
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WIJ 

WAT NU IN LIMBURG ? 

Onder deze titel verscheen in 
het maandblad van de K.W.B, 
een breedvoerig artikel over de 
sluiting in de Limbiirg.se mijnen. 

Weliswaar was bij het ver
schijnen van dit artikel nog niets 
bekend van het droeve « onge
val », de dood van 2 arbeiders 
op de straat neergeknald, omdat 
zij streden voor hun brood én 
hun rechten. U toont ons aan de 
hand van cijfers het schromelijk 
onrecht, dat de mijnwerkers in 
Limburg werd aangedaan bij bet 
sluiten van Zwartberg. 

De dagbladen van de traditio
nele partijen hebben unaniem de 
Volksunie aangevallen en haar 
het verwijt gemaakt dat zij de 
mijnwerkers heeft opgeruid en 
aangehitst tot wanordelijkheden. 

Bij het lezen van uw arlikel 
kom ik tot de vaststelling dat het 
niet de Volksunie is die schuld 
draagt, maar wél de C.V.P.-
B.S.P.-regering en in het bijzon
der dan de C.Y.P., daar zij de 
laatste ,3 regeringstermijnen het 
heeft verwaarloosd om in de 
Kempen, en in het l>ijzonder in 
Linaburg nieuwe arbeidsmoge
lijkheden te scbeijpen... met de 
gevolgen die wij nu kennen. 

Daarom heb ik besloten als 
ondervoorzitter van de plaatse-
lijkt afdeling en aangesloten bij 
het A.C.V., ontslag te nemen, 
daar ik mij onmogelijk ten dien
ste kan stellen van een organi
satie die een onderafdeling is 
van de C.V.P.-sIappelingen. 

Te meer daar op de wijkmees-
tersvergadering van O februari 
te Antwerpen niemand het recht 
kreeg één woord uitleg te vra
gen of kritiek uit te oefenen op 
één van de punten Avaaroxei- per 
brief werd gestemd. 

Indien bet Hoofdl)estuur van 
het verbond Antwerpen zich in
beeldt dat de plaatselijke vereni
gingen er zijn voor het verbond, 
is dit géén kristelijke organisatie 

meer, maar een Katholieke par
tijdictatuur met één grote scha
penkudde waar ik niet wil bii 
thuishoren. 

L.D. - Ranst. 

VJ.S.Ü. 

Gedurende een heel jaar heb
ben wij wekelijks te Leuven 
spreekbeurten, debatavonden en 
voordrachtavonden gegeven. We 
hebben een politiek kabaret in 
't leven geroepen en grote spek
takels in de stadsschouwburg 
gebracht (Allo Sjoe, groot Zang
feest), (ieen aktie te Leuven kon 
voorbijgaan of V.X.S.l'. stond op 
de eerste rij (dikwijls trouwens 
alleen). Onze invloed op de be
volking van het Leuvense was 
zeer groot en niemand zal ont
kennen dat er dit jaar werkelijk 
fantastisch gewerkt is door een 
zeer dinamisch bestuur. Het 
meest verheugende is wel dat de 
toekomst meer dan \erzeker(i is. 
Niet alleen zullen \olgeiid jaar 
nog meer leden zich rond de 
Vlaams-nationale idee scharen, 
ook zullen alle kernen over het 
hele Vlaamse land (Leuven, 
Kortrijk, (lenl, Brussel en Ant
werpen) zich \erenigen in een 
vereniging zonder winstoogmerk, 
die alle Vlaams-nationale studen-
tenkrachten zal samenbundelen. 
Zo zal de eerste georganiseerde 
en tot in de puntjes uitgewerkte, 
ideologisch gefundeerde studen
tenbeweging aan onze universi
teiten werkelijkheid worden. 

Nog tijdens het paasxerlof 
wordt te Leu\en een eerste 
V.X.S.U.-kongres gehouden voor 
het uitwerken \an een volledig 
programma ^oor het akadeinie-
jaar 19ü(i-ti7. 

Daar laten we bel niet bij. Met 
de nodige fondsen hopen wij 
ons een echt Vlaams Huis aan te 
schaffen met studentenkamers 
voor het V.X.S.U.-bestuur en een 
grote zaal. Deze zaal zal ook te 
idlen tijde door alle A'laams-na-
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tionale verenigingen van bet 
Leuvense kunnen gebruikt wor
den (die we zo een handje willen 
toesteken). 

Onze uiteindelijke bedoeling is 
aan de universiteit een politieke 
school voor onze studenten op te 
richten, die een Vlaams-nationaal 
volksverbonden elite zal vor
men (herinner l ' onze Bormsten-
toonstelling en de amnestieaktie). 

Op 't einde \an dit jaar is een 
koor opgericht (onze A.X.Z.-akti-
viteit )- op een bevolking van 
meer d-an 10.000 Vlaamse studen
ten was een tweede koor wel 
nodig -, en zijn we gestart met 
een meisjesafdeling in de ^'laams-
Nationale Studenlen-l^nie, die 
meer vrouwelijke onderwerpen 
zal behandelen. We zoeken nu 
nog naar een volksdansgroep. 

Met andere woorden, het is 
gebeurd. Het is geen opgeblazen 
zeepbel gebleken. Tot teken van 
onze dinamisclie leefbaarheid 
zenden wij gratis aan al onze 
leden (nu meer dan ].")00) maan
delijks een gedrukt tijdschrift 
\an 28 bladzijden. 

Xaai-gelang bet akademiejaar 
echter zijn einde bereikt, begin
nen sonunige fakturen binnen te 
lopen die <ireigen niet betaald te 
kunnen worden indien niet alle 
Vlamingen hun steentje willen 
bijdragen. Wijzelf hebben door 
eigen verdiensten al zoveel mo
gelijk afgekort, maar er blijft 
nog veel te betalen. 

Hetgeen zich nu aan on/e uni-
\ersiteiten afspeelt is een defi

nitieve en resolute openlijke 
doorbraak van de Vlaams-natio
nale idee, tot spijt van wie het 
benijdt. 

Helpt V ons, al was het maar 
in kleine mate, door storting of 
overschrijving op giro 9009.73 
van Luc Truyens, Fruithoflaan 
48, Berchem - .ontwerpen. 

V.X..S.I'. - Leuven. 

OHS GELD 

De \ette jaren van de periode 
van de hoogkonjunktuur zijn 
voorbij en het is zonderling, dat 
gedurende al die jaren geen en
kel ministerie gedacht heeft aan 
« een appeltje voor de dorst » 
dat we gebeurlijk zullen nodig 
hebben gedurende de eerstko
mende magere jaren. 

Integendeel, het budget van 
het land is kwasi verdubbeld, de 
belastingen gaan vanzelfspre
kend voortdurend de hoogte in 
én werkgevers én werknemers 
moeten nu reeds meer dan een 
maand werken om die belastin
gen te betalen. Het leven wordt 
steeds maar duurder en men kan 
zich afvragen « waar gaan we 
naar toe ? ». 

Ik moet U eerst zeggen dat ik 
geen financier ben. Ik moet me 
met het beheer van kapitalen 
niet bezig houden, omdat ik er 
geen heb. Mijn vrouw is bij mij 
thuis de minister van financiën 
en ze moet haar uitgaven zodanig 
schikken dat ze op het einde van 
de maand iets over heeft om ge-
beurlijke onvoorziene rekenin
gen te vereffenen. 

Mijn vrouw heeft nog nooit 
een cent tekort gehad, integen
deel. Ze schikt haar tering naar 
de nering en ze vervult prachtig 
haar rol omdat die som geld van 
ons is en omdat ze haar werk 
ter harte neemt en omdat ze ver
antwoordelijk is tegenover de 
hele familie. 

Indien wij deze principes 
moesten toepassen op het beleid 
van 's lands financies, er zou in 
geen enkel ministerie ooit een 

cent te kort zijn (ook al is het 
kapitaal dat ze beheren niet van 
hen, maar van ons allemaal). 

Waanneer worden onze minis
ters gestraft voor het wanbeheer 
en de knoeierijen ? 

Wanneer worden die heren 
eens ter verantwoording geroe
pen ? 

Zou men beter niet eens be
ginnen met het bedrag te bepa
len over welk ieder minister zoii 
mogen beschikken, zodanig dat 
de begroting in evenwicht is ? 

Immers, bij mij thuis worden 
ook geen nieuwe kleren en meu
bels gekocht als mijn budget niet 
in evenwicht is... 

Dan wil ik er nog het volgen
de aan toevoegen. De staat wil 
overal munt uit slaan. Radio, 
T.V., benzine, voedingswaren, 
alles, alles moet geld opbrengen. 
Daarom volgende vraag : zou 
men mij kunnen zeggen, waarom 
al de autobusuitbaters die een 
stukje spoorweg of staatsvervoer 
uitbaten in enkele jaren rijk zijn, 
daar waar de gemeenschap ieder 
jaar zoveel miljarden moet bij-
pompen in het tekort van het 
ministerie van verkeer ? 

Ik ben maar een eenvoudig 
man en ik heb de kennis niet 
die men van een minister kan en 
moet eisen. Maar moest ik minis
ter zijn, dan zou ik mijn budget 
met een boni sluiten. Ik zou mij 
niet bezighouden met kostelijke 
recepties en prachtige toiletten 
en ik zou geen lintjes doorknip
pen. Wat zou ik dan doen ? Juist 
zoals mijn vrouw. Zij houdt een 
dagboek waarin alle kleine en 
grote uitgaven opgeschreven 
worden (dat schijnen de minis
teries nog niet te doen, mits zij 
nooit weten hoe de financiële 
toestand er uit ziet...). En zoals 
mijn vrouw, zou ik op het einde 
van het jaar geen cent tè kort 
komen. S., Hasselt. 

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 teen briefwiïselinf 
gevoerd. 

van de redaktie 
Bra8««l, ZA maart 1966 

B«tr«ftt Solidariteitsfonds 

Rst Solidariteitsfoods Limburg dat door ds V.Ue 
OBaidd«llijk na de tragische gebeurtenissen in 
d« mijnstreek, in het leren werd geroepen, heeft 
een groot snkees gekend. Onmiddellijk kvamen ran 
creral in Vlaanderen de stortingen toei bedragen 
die gingen ran twintig frank tot blauwe brieren, 
bijdraifen ran ara en rijk, ran arbeider en in te l -
lektueel. Wij hebben om begrijpelijke redenen de 
naaen in de steunlijsten slechts met initialen 
kaoinen Yerraelden, maar wie een kijkje in de bin
nenkomende briefjes ran de postrekening heeft 
kannen neoen, M.1 rastgesteld hebben dat ooder 
de ttilde gevers mensen ware« ran hoog en laagt 
er waren kiadeipen die hun spaarrarkentjes ojsen-
braken en ons de inhood orenaaakten, er waren 
dokters b i j , werkmensen, priesters Ee l f s . . . 
Het was vooral opralleod dat soreel simpatisan-
ten uit Limburg self, htm steunbijdrafe orerschre-
reae Een grote pluim gaat ook naar de tallose 
Tolk«nrle-afdelingen in gans Vlaanderen, die ak-
t l e s organiseerden, ran deur tot deur gingen en 
net steunbussen geld ojiiaalden. Ben fe l le inspan
ning werd deor het arrondissement Antwerpen gele-
rerd en bracht ^^0,000- F̂ in het foodi , waarin de 
13.000- 7 begrepen i s die roedgehaald werd op de 
grote Zwartberg>«eeting die in de Scheldestad werd 
ingericht. De l i j s t die volgende week in ons blad 
rereehijnt, la l bijna 100.000- F beratten. Nog 'n 
kleine inspanning en het i s sorer! Waarschijnlijk 
lullen wij vol|:ende week oo k rersla^ orer het ge
bruik ran de gelden ktdmen uitbrengen. Tot solang' 
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• Na de V.V£.-betoging. 

regeert 
de minderheid 
te leuven? 

' (n) In Leuven, stad en universiteit, tracht 
de minderheid te regeren. In de universiteit 
worden daartoe vlijtig cijfers vervalst. 

Want statistieken kunnen, zoals iedereen 
voet, duchtig liegen ! 

De vaak totaal onontwikkelde vrouwen 
van buitenlandse studenten, zowel Kongo
lese als Zuid-Amerikaanse, worden inge
schreven voor een taalkursus en dat zijn 
dan weer zoveel franstalige studenten méér. 
Want nadat de tienduizendste nederlands-
talige inschrijving was gevierd, moest na
tuurlijk zeer spoedig de viering volgen van 
de twintigduizendste inschrijving, waarbij 
dan gesuggereerd werd dat er nvt ook even
veel franstalige als nederlandstalige studen
ten zouden zijn. Tegen de onverantwoorde 
wijze waarop buitenlandse studenten wer
den ingeschreven is ooit protest gekomen 
van bv. Libanon, omdat daar mensen met 
Leuvense titels aanlandden die niet eens be
hoorlijk middelbaar onderwijs hadden ge
volgd. Natuurlijk is nu alles volmaakt in or
de. Woitrin heeft dat verklaard en aan 
diens verklaringen kan geen mens twijfe
len. 

In de stad zelt regeren de liberalen mee, 
omdat de socialisten — hoewel zij ook geea 
verkiezingsoverwinning te vieren hadden — 
het burgemeesterschap voor zich opeisten, 
d.w.z. voor Vranckx van Zwartberg. De klei
ne groep franskiljons doet zich gelden door 
het beproefde middel : sociale druk. De 
handelaars van de Bondgenotenlaan werden 
delikaat bewerkt door een groot delikates-
senhandelaar opdat ze ter gelegenheid van 
de V.V.B.-betoging zouden sluiten en het 
licht doven. En door moedige onbekenden 
werd getracht, de Leuvense handelaars te
gen de Vlaamse studenten op te zetten. Ei
genlijk nogal onvoorzichtig, want zij zijn 
het talrijkste kliënteel! 

Wanneer krijgen we een officiële lijst 
van de studenten die eigenlijk niet stude
ren, maar enkel lijsten vullen ? En voor 
wanneer een lijst van de handelaars die 
geen Vlaamse klanten wensen? 

• Rond de regeringsvorm'mg. 

kapriolen 
op het laatste 
ogenblik 

•(t.v.o.) De Brusselse franstalige pers, die 
doorgaans nog altijd heimelijk laboreert 
aan een « sterke man »-kompleks, is 
voor het tempo en de manier van doen 
van de nieuwe eerste-minister al gauw de 
uitdrukking « Ie style V.D.B, > gaan ge
bruiken. Indien het Franse spreekwoord 
« Ie style, c'est l'homme » juist is, dan 
haalde formateur Vanden BoeynanLs de 
eindmeet als een heel klein manhetje; in 
de loop van weinige dagen immers was 
* Ie style V.D.B. » herleid tot een verwoed 
en boosaaidig gekrabbel om toch maar 
zekei over de finish te komen. Het scheel
de geen haartje: bijna werd een heimelijk 
A.C.V.-maneuver nog in extremis met sue 
ces bekroond — maar daarover vertellen 
wc m een ander stukje. 

Na een krizis is hel altijd prettig en 
leerrijk, even op te sommen welke heren 
werden aangezocht om hun belangrijke der
rière in een ministerszetel neet te laten en 
die er feestelijk voor bedankten. De twee 
voornaamste afwezigen zijn ditmaal P.W. 
Segers en Gaston Eyskens; hun iotgevallen-
van-het-laatste uur vertellen we, samen 
met het A.C.V.-maneuver, elders. Spaak 
werd aangezocht voor Buitenlandse Zaken: 
alhoewel « de man die de wereld ons be
nijdt » dik overhoop ligt met zijn partij. 

ders kregen : Europese Zaken werd gekop
peld aan Nederlandse kuituur en Justitie 
aan Franse kuituur. Vooral deze laatste 
koppeling is de gag van de nieuwe rege« 
ring : men herkent er zonder moeite -ie 
« style V.D.B. » in en vraunent... Ie si) te 
c'est l'homme ! 

• Wat gebeurt et in Interrom ? 

ezonde 
Vlaamse 
refleksen 

Verleden week woensdag na de V.V.B.-betoging te Leuven waren ze er weer : 
de beruchte traangasbommen waarmee Valeer Sclep werd vermoord. Twee slacht
offers in de Limburgse mijnstreek, een geterrorizeerde vrouw die stierf te Leuven: 
het is blijkbaar nog niet genoeg. De « strijd tegen het ekstremisme » begint nog 

maar! 

dankte hij beleefd voor de eer. Ofwel is 
hij eens te meer van mening dat een rege
ring zonder hem niet levensvatbaar is, of
wel heeft hij definitief besloten zijn ver
dere dagen aan het schrijven van herinne
ringen — waarvoor een uitgever hem al 
een voorschot heeft betaald — te wijden. 
Het bedankje van Spaak betekende voor 
Harmei de redding en meteen zitten we 
geschoren met een monument van onbe
kwaamheid op Buitenlandse Zaken. 

Vanden Boeynants, meer affairist dan 
politieker, was er razend op uit om zijn 
ploeg « rond » te maken door zoveel mo
gelijk potentiële tegenspelers te sus.sen met 
een portefeuille. Zo kwam hij er toe, zijn 
intieme vijand Lefèvre eveneens een aan
bod te doen. Indien de gewezen premier 
ja had gezegd, zouden we alvast het genoe
gen hebben gesmaakt dat de P.V.V.-e<cel-
lenties kollega zegden tegen de man die 
vijf jaar aan een stuk hun hoofd van Jut 
is geweest. Alhoewel Lefèvre niet bepaald 
misselijk werd van het aanbod, oordeelde 
hij toch — met een schuine bh'k in de 
korte toekomst die de regering beschoren 
is ? — dat het nog te vroeg was voor een 
terugkeer in volle glorie. 

Vanaudenhove heeft reeds weken gele
den verklaard, dat hij in geen enkel geval 
een portefeuille zou aanvaarden. Een an
dere grote man van de P.V.V., Hougardy, 
weigerde in te gaan op een voorstel van de 
formateur. Een veeg teken voor de nieuwe 
schuit, dat twee der belangrijkste P.V.V.-
ers vriendelijk danken voor de eer om mee 
van wal te steken 1 

Een aantal andere ministrabelcn waren 
ei « bijna > bij. maar kregen zeer tot hun 
spijt op het allerlaatste ogenblik niet eens 
de gelegenheid om ja of neen te zeggen. 
In dat geval bevond zich Gilson, die al 
& op papier > stond voor Ojienbaar Ambt. 
Men vestigde er de aandacht van Vanden 
Boeynants op dat daardoor het taaieven-
wicht onherstelbaar verstoord zou worden 
en zo werd Gilson dan maar geschrapt. 
Wie het Brussels haantje kent, twijfelt er 
niet aan of hij /al de komende weken en 
maanden vooral zinnen op een koele wraak. 
Zijn verdwijnen maakte plaats voor de 
onbeduidende Piers, die echter het grote 
voordeel heeft dat hij in zijn huwelijks-
uitzet de steun van de « Standaard »-gioep 
meekreeg. Een ander slachtoffei van het 
laalevenwicht was Vanden Boeynants' boe
zemvriend Raymond Scheyven, terwijl de 
Brus,selse P.V.V.-er Delforge omwille van 
het verzet van Van Elslande's vrienden 
naast Nationale Opvoeding greep. 

« Le style V.D.B. » bleek nauwelijks op
gewassen legen deze harde realiteiten van 
de politieke koehandel. Toen hij aange
steld werd tot formateur, had de C.V.P.-
voorzitter met veel zwier verklaard dat hij 
een kleine maar efficiënte regering zou sa
menstellen. Hij is geëindigd met een mam
moet-formatie die nauwelijks moet onder
doen voor die van Harmei : inzet van een 
besparings- en bezuiningsbeleid ! « Twaalf 
ministers, de rest staalssekretarissen » was 
een andeie en even forse principiële ver

klaring van de formateur. Hij hield ech
ter geen rekening met de weerzin van de 
ministrabelcn om op een lager trapje te 
gaan staan dan de « echte » ministers; ge
durende de laatste faze van de regerinas-
vorming slonk het lijstje der staatssekreta-
rissen voortdurend, terwijl dat van de 
< echten > almaar lang-er werd. In de ver
warring van de ultieme slag werd mevrouw 
De Riemaecker aangekondigd als staats-
sekretaris. V.D.B kon meteen vaststellen 
dat DuUe Griet niet alleen door de teken-
strips van « De Standaard » dwaalt en de 
B.R.T. kreeg opdracht, om de hele zondag 
lang in alle nieuwsuitzendingen als eerste 
punt van de wereldaktualiteit de her-be
vordering \an de verbolgen dame mee te 
delen. 

Toen bijna iedereen tevreden gesteld 
was en op zijn plaats stond op het pa
piertje, bemerkte de formateur dat hij nog 
een aantal jwrtefeuilles -c vergeten > was 
en dat zijn ploeg die van Harmei in aan
tal zou overtreffen, indien hij geen radi-
kale middelen gebruikte. 

Zo komt het, dat een paar excellenties — 
van wie waarscliijnlijk verondersteld werd 
dat zij toch vrije tijd te veel zouden heb
ben — een bijkomende taak op de schou-

(h. Schillz) Voor veertien dagen hebben 
wij in dit blad de aandacht gevestigd op 
de plannen van de electriciteitsholding In
tercom tot opsloi-pLng van de regionale dis
tributiemaatschappijen. 

Wij hebben gewezen op het gevaar dat 
de verfransende invloed van deze, gedeel
telijk door echte « Fransen » geleide hol-i 
ding, aldus zou doordringen in het beheer 
en de kaders van de regionale distributie-, 
oiganismen. 

Ons artikel schijnt, vooral in West-
Vlaanderen, gezonde Vlaamse refleksen op» 
gewekt te hebben. Een groep gemeente
besturen heeft gereageerd met de eis dat 
de leiding van Intercom aan een Vlaming 
zou worden toevertrouwd. Terecht wijzen 
deze besturen er op, dat zowat 70 % van 
de electriciteitsverkoop van Intercom in 
het Vlaamse land gerealiseerd wordt. 

Het is dan ook moeilijk te aanvaarden 
dat de leiding van dit bedrijf, dat meer 
en meer de allures aanneemt van een open
bare dienst, nog langer in handen zon 
blijven van beheerders die of Fransen of 
franstaligen zijn. In Vlaanderen zijn ook 
bekwame managers te vinden ! 

Proficiat voor de Westvlaamse gemeen-> 
tebesturen, die de vernederlandsing van 
het bedrijfsleven op een kordate manier 
bevorderen. 

Het laatste woord is hiermede over de 
electridteitssector nog niet gesproken. Ook 
de structuren hiervan verdienen een on
derzoek, o.m. de verhouding openbare en 
private sector. 

Maar intussen herhalen wij de eis dat 
het beheer van de electridteit als semi-
openbare dienst zonder verwijl grondig 
zou worden vernederlandsd. 

regering van de reaktie 
(vervolg van biz. 1) 

geen enkele Neder landse lagere gemeenteschool bestaat , de proef op de 
som van de theorie van de vrijheid van de huisvader. De huisvader kan 
er immers vrij kiezen tussen de verscheidene franstalige scholen ! Wat 
geen van beide heren ooit belet heeft, hoog op te lopen met de voorstel
ling van Brussel als de tweetalige hoofdstad van een tweetalig land. Bij 
de franstalige Brusselaars is alles mogelijk en het gekste het meest. 

Ten slotte vinden we het verheugend dat de heer Henrion, onderdirek-
teur van de Société Générale — thans Generale Bankmaatschappi j — 
financiën te beheren krijgt. In alle vroegere regeringen t rok de Société 
Générale de touwtjes achter de schermen. Door deze b lunder van eerste-
minis ter Van den Boeynants zullen we thans een van die heerschappen 
vóór de schermen kunnen bewonderen. 

De s terke man Van den Boeynants — de Brusselse De Gaulle — heeft 
al een reeks veren verloren. De regering die er op 3 dagen zou komen, 
lag veertien dagen in de luiers en moet thans nog bijgeschaafd worden. 
Gekke kombinat ies zitten e r genoeg in. Bepaald het paren van twee zo 
tegenstrijdige dingen als just i t ie en Franse ku i tuur is een mop, Theo 
Lefèvre waardig. 

Op het ogenblik dat we dit ar t ikel schrijven; kennen we de regerings
verklaring nog niet. Men mag echter het belang van een regeringsver
klaring niet overdrijven. De ministers komen voor zovele si tuaties te 
s taan die niet in de regeringsverklaring vervat zijn. Dan speelt het par-
tijrefleks en dat is niet-Vlaams in de C V P. en anti-Vlaams in de P.V.V. 

Deze regering zal de Vlaamse ontvoogdingsstri jd op wetteli jk vlak niet 
vooruit helpen. Integendeel zullen we een u i te rmate scherpe oppositie 
moeten voeren om te beletten dat de Vlaamse belangen stelselmatig het 
kind van de rekening zullen worden. 

Waarschijnlijk zal deze regering echter scherpe reakties in Vlaanderen 
verwekken door haar daden en op lange termijn gezien zou dit he t enig 
voordeel zijn. Door de schokterapie zullen nieuwe lagen van de Vlaamse 
massa bewust worden. 

Daar zal onze scherpe opposit ie helpen voor zorgen. Dat zal dan de 
enige l ichtstraal zijn in de duisternis . 

Wim Jorissen 
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deze week in het land 
Vati den Boeynants kreeg, na heel wat moeilijkheden en maneuvers van het 
laatste uur, een C.V.P.-P.V.V.-regering voor mekaar. De nieuwe (besparings-) 
ploeg telt nauwelijks mijider ministers dan het mammoetkabinet van Harmei. 

Te Leuven werd verleden zaterdag onder grote belangstelling mevrouw Alice 
Leenders, waardin van het Vlaams Huis « Cristal y), ten grave gedragen. 

De regeringsverklaring werd woensdag, te midden van onverschilligheid, in 
hel parlement voorgelezen. Donderdag en vrijdag volgde het debat. 

• Ameitie voor meesier Lijnen ! 

de 
repressie 

derlandse stam, de Europese gemeenschap, 
de wereld van morgen. 

Het is dan ook logisch dat een Vlaams-
nationale partij als de Volksunie een gans 
programma heeft uitgewerkt, steeds vanuit 
een volkse optiek. 

Het is de taak van een statutair partij-
kongres, dit programma aan te vullen of te 
wijzigen. De dag van 2 april heeft deze be
voegdheid niet en is dan ook gewijd aan 

Xt.^.o.) Verleden dinsdag te Leuven : twee 
studenten verschenen voor de raadskamer, 
beschuldigd van strafbare feiten tijdens en 
na de Vlaamse betoging van verleden 
woensdag. Een van hen hoorde zich ver-
vijlen, dat hij straten had opgebroken. Hij 
kon bewijzen dat hij op het ogenblik der 
feiten op zijn kot was en werd in vrijheid 
gesteld, na gezeten te hebben van verleden 
veek woensdag tot deze week dinsdag. Hij 
kreeg echter van de vice-rector een akade-
niische straf : uitsluiting voor een week. De 
tweede student blijft aangehouden : hij zou 
gepoogd hebben, de doorgang van een 
spuitwagen der rijkswacht bemoeilijkt te 
hebben 1 

Eveneens verleden dinsdag, maar dan te 
Veurne : twee Vlaamse betogers die deel
namen aan de betoging van 12 september 
1965 te Oostduinkerke, werden gestraft. 
Ondanks het feit dat de Waalse getuigen 
ten laste zich tegenspraken, kregen zij 
10.000 fr. boete ! 

\'erleden woensdag te Tongeren : hoofd
onderwijzer Lijnen krijgt 15 dagen \oor één 
enkel ogenblik van spontane en gerecht
vaardigde woede tijdens de relletjes te 
Zwartbeig. De voorzitter der rechtbank ont
hulde dat de slechte behandeling waarvan 
meester Lijnen het slachtoffer was te Luik, 
het gevolg was van instrukties uit Brussel ! 

Eén enkele week in Vlaanderen ! 

• Zatodng 2 apt il aanstaande. 

kaderdag 

te brussel 

het uitdiepen van enkele belangrijke era 
i«eds besteande programmapunten. 

Het was dan ook niet nodig de teksten 
der referaten te laten bespreken door de 
afdelingen en arrondissementen, zoals dat 
voor een partijkongres wel het geval is. 

Evenmin zal op de programmadag dienen 
gestemd over nieuwe besluiten of zullen 
amendementen ingediend worden. 

De studiedienst die samen met het partij
bestuur voor de inrichting instaat, zal — 
indien zulks dan politiek mogelijk is — te
gen het einde van 1966 een statutair kongres 
voorbereiden, waarbij alle partijleden langs 
de bestuurslichamen om zullen betrokken 
worden. 

Naast de behandeling van konkrete so
ciale en fiskale problemen zal een referaat 
gewijd zijn aan de demokratisering van de 
ekonomie in België, terwijl eveneens prak
tische ekonomische vraagstukken behandeld 
worden, o.m. aan de hand van gegevens 
voor het heriiene tienjarenplan. 

(e. slosse) De Volksunie zal op zaterdag 2 
april in het Kongressenpaleis te Brussel een 
programmadag inrichten, waarop het ganse 
partijkader - bestuursleden, propagandisten 
en mandatarissen - zal aanwezig zijn. 

Toen de Partijraad de beslissing nam de
ze dag in te richten, was het de bedoeling 
hierdoor enkele fundamentele punten van 
het partijprogramma te belichten en nader 
te \erklaron. 

Onze tegenstrevers maken zich al te ge
makkelijk van de V.U. af door uit te ba
zuinen, dat de Vlaamse « extremisten » al
leen een eisenprogramma op taalgebied be 
zitten en een mystiek federalisme prediken, 
waarvan niemand weet wat het inhoudt. 

Ondanks onze kongressen, ondanks ons 
gedetailleerd programma dat werd gepubli 
cecrd \oor de veikiezingen \an 1965, on
danks het rienjarenplan der V.U., menen 
nog al te veel Vlamingen dat de V.U. en
kel ecu rol wil spelen op taalgebied. 

Dit verschijnsel staat niet afzonderlijk ; 
liocvelen in dit land zien de ganse Vlaam
se beweging, waarvan de V.U. toch de 
strijdbare spiis \oimt. niet als een loutere 
taalstrijd ? 

Onder nicer dooi de/e programmadag 
willen we nog eens met nadruk verkondi
gen dat door ons, nationalisten, de strijd 
wordt gevoerd xoor een volledige bevrijding 
van \'laanderen. Dat betekent zeker en vast 
op taalgebied, maar nog veel meer dan da t : 
op sociaal-ekonomisch gebied, op kultureel 
gebied, op het louter politieke vlak. 

Overal dient een zo groot mogelijke zelf
standigheid opgeëist voor het Vlaamse volk, 
opdat dit eindelijk in normale omstandig
heden zijn eigen weg kan gaan in de Ne-

jos de saeger 
De thans $S-jarige Jos De Saeger staat hoog gekwoteerd op de politieke 

beurs. Drie jaar geleden gold hij nog als een « rabique » die zou doodlopen in 
het spoor van Gerard Vanden Daele. Twee jaar geleden — Hertoginnedal was 
voorbij! — begon men van hem te zeggen dat kwade stropers goede boswach
ters worden. Een jaar geleden werd hij ministrabel omdat een volle maag niet 
grolt. Thans is hij een « vaste waarde », een man die er mag op rekenen dat 
weinig formateurs hem in de toekomst zullen voorbijgaan, iemand die gereed 
staat om binnen te dringen in het Allerheiligste der Onmisbaren. 

Een dergelijke opgang is — wat jaloerse nijdassen er ook mogen over zeg
gen — nooit toeval. Hij is trouwens te klassiek om toevallig te zijn : berekende 
ruitentikkerij en grotejanspelen gedurende een tijdje om nadien de wereld te 
verbazen door gematigdheid is een recept, dat zelfs ouder is dan Paul-Henn 
Geweetwehuie. 

Dat Jos De Saeger onder V.D.B, de portefeuille bewaart die Harmei hem 
destijds toevertrouwde, verbaast om allerminst. Openbare Werken zuas praktisch 
het enig Harmelitisch departement dat draaide. Toen De Saeger er acht maan
den geleden binnenkwam, was het een slangenkuil. Merlot en Bohy hadden de 
boel maar laten waaien, de hogere ambtenaren deden wat hen zinde en er 
werd met honderden miljoenen gegooid naar al wie genoeg percent betaalde of 
een schone madam had. Maandenlang konden de redakteurs van « Pan » hun 
echtgenoten van de kookplicht ontslaan, omdat ze hun schamele bete broods 
vonden op zaken-etentjes waarop de ene helft van de Belgische aannemersice-
leld de schandalen over de andere helft uit de doeken kwam doen. De Saeger 
schijnt, naar het oordeel van deskimdigen, de aUgiasstal fors aangepakt te heh-
Ijen en — voor zover een kersverse minister de hoge administratiepieten aan
kan — daarbij ook luel enig rezultaat te hebben geboekt. Het is te vroeg om 
er over te oordelen of de Mechelse C.V.P.-er werkelijk een bekwaam minister 
van openbare Werken is, een man met visie en uithoudingsvermogen. Wel is 
gebleken, dat hij een efficiënte vent is, iemand die niet zinnens is om zijn 
licht onder de korenmaat te laten zetten, een mepper die zich niet zonder slag 
of stoot de kaas van de boterham laat halen. Hij is er in geslaagd, op weinig 
maanden tijds zijn naam onverbrekelijk te verbinden aan het departement dat 
bij beheert. Vraag eens aan Jan-met-de-pet, wie onder Harmei aan Nationale 
opvoeding stond? Heil heu, maar dat De Saeger Openbare Werken had, zal hem 
waarschijnlijk minder vlug uit het geheugen gaan. De opperste bouwheer van 
het Rijk heeft er namelijk het handje van weg, om zich bij iedere gelegenheid 
(en daaronder heel wat gelegenheden die een stumper doodeenvoudig niet zou 
zien) in de belangstelling te hijsen. Dag- of weekbladen • die vroeger straffeloos 
konden kletsen over « travaux »-aangelegenheden waarvan zij niet eens de eer
ste naoel kenden, kregen onder Jos De Saeger een vriendelijke lezersbrief-met-
verzoek-tot-publikatie van zodra er ergens een begrotingskomma verkeerd was 
afgedrukt. Het bewijst nog niet dat de Maneblusser een bekwame meneer is; 
hel bexuijst echter wel, dat hij zich alvast met een goede staf medewerkers heeft 
omgeven en dat hij de kunst verstaat om die medewerkers katoen te doen geven 
iri dienst van hun boss. Een gelukkige hand bij de keuze van een kabinet en het 
vermogen om de jongens aan het werk te houden is in de politiek al heel wat. 

In de Vlaamse C.V.P.-pers is dezer dagen onderstreept geworden, dat De 
Saeger thans onder V.d.B. een sleutelpozitie bekleedt. Van hem wordt verwacht 
dat hij de waakzame Vlaamse bulldog zou zipi die iedere blauwe kersendief on
verbiddelijk in het kruis van de broek bijt. We vrezen echter, dat De Saeger op 
dit stuk even mateloos zal ontgoochelen als hij het destijds op Hertoginnedal 
deed. Wij zijn zo vrij, aan de vlaamsgezindheid van De Saeger verschrikkelijk 
hard te twijfelen. De enige gezindheid die we Jos niet willen ontzeggen, is De 
Saegergezin'dheid. Deze, zijn innigste overtuiging zette hem er destijds toe aan, 
de Vlaamse beiueging te gebruiken als onderste spurt op de ladder naar omhoog 
Zijn Vlaamse geloofsbelijdenissen, doorspekt met onverstandige aanvallen op de 
V.V.B, en de kuUuurverenigingen en met kleingeestige stoten-onder-de-gordel 
naar de Volksunie, zuas van een te opzichtig allooi om diep te zitten en ernstig 
te zijn. De Saeger rekende zichzelf wel in alle bescheidenheid tot de Vlaamse 
leiders, maar ingewijden vertellen vandaag nog gnuivend hoe weinig moeite hel 
op Hertoginnedal gekost heeft om de leider onder tafel te kegelen. 

Waarom zou deze hardverliefde Narcissus vandaag onverzettelijker gewor
den zijn dan toen ? « La Libre Belgique » gaf hem in de curriculum vitae naar 
aanleiding van zijn her-aanslelling een komplimentje mee : «... hij ontpopte 
zich tot een goed beheerder en een man met gezond verstand, die zich ook van 
Waalse en Brusselse kant simpatién wist te veroveren ». 

De Saeger heeft zich aanvaardbaar gemaakt! Een paar weken geleden werd 
zijn naam voor het eerst genoemd in verband met de hoogste trap : een moge
lijke regering De Saegei-Merlot, die echter niet van de grond hoefde te komen. 
Hij weet dat hij zich slechts op een handbreedte bevindt van de ultieme spurt. 
Wie zou zo naief zijn te geloven, dat hij zich thans terug onaanvaardbaar gaal 
maken omwille van iets « zo relatiefs » als de Vlaamse beweging 1 Neen, De Sae
ger zal geen enkele steek laten vallen, wees gerust. Of liever, Vlamingen : weest 
ongerust. 

dio Genes. 

De namiddag staat in hei teken van de 
politieke struktuurhervormingen, in het bij
zonder het federalisme, en van de kulturele 
autonomie en integratie met Nederland. 

De partij rekent er op dat alle afdelin
gen flink zullen vertegenwoordigd zijn op 
deze belangrijke manifestatie. 

De partij zal een syllabus uitgeven met 
de samenvatting van de verschillende refe
raten. Dit dokument moet in het bezit ko
men van elk kaderlid van de Volksunie 1 
Zo wordt een dubbel doel bereikt : naast 
de reeds vermelde uitstraling naar buiten-
uit (het spreekt vanzelf dat pers en BRT 
worden uitgenodigd), wordt een flinke stap 
vooruit gezet in de geplande kadervorming. 

• Segers en Eyskens niet in de regering. 

het a.o.v. en de 
laatste loodjes 

(t.v.o.) Ei zo na was formateur V.d.B. nog 
in het zicht van de eindstreep gestruikeld ! 
Zoals men weet, bestond er vooral in ACV-
kringen sterk verzet tegen de koalitie met 
de PVV. Dit verzet kwam scherp tot uiting 
op de vergadering van het nationaal bureau 
van het ACW. (Het ACV is, samen met de 
mutualiteiten, koöperatieven en andere ver
enigingen, één der samenstellende leden 
van het ACW) op vrijdag 11 maart. Op 
die vergadering werd kort en goed voorge
steld, een motie te publiceren waarin de 
CVP-PVV-koalitie verworpen werd; dat 
zou het einde betekend hebben voor for
mateur Vanden Boeynants. Een meerder
heid bleek bereid die motie te steunen, 
doch liet zich overpraten door een « mi-
nistrabele •» minderheid. Naar verluidt zou 
Eyskens daarbij een belangrijke rol ge
speeld hebben. 

Het kristen-demokratisch ongenoegen 
was er echter niet geringer om geworden 
en op maandag 14 maart bleek, dat prak
tisch alle ACV-centrales tegen een samen
gaan met de liberalen gekant waren. Het 
zag er naar uit, dat dit standpunt op de 
CVP-partijraad van dinsdag 15 maart zou 
meegedeeld worden en dat zulks V.D.B, er 
toe zou verplichten, er de brui aan te ge
ven. Hoe groot was echter de ergernis van 
de A.C.V.-ers toen ze dinsdag moesten vast
stellen dat P.W. Segers « er nog eens over 
geslapen had » en terug bij appetijte was 
gekomen voor wat betreft het aanvaarden 
van een ministerportefeuille : de oude Ant
werpse vos voerde die dag het gekende 
nummertje met de weggeplukte traan op. 
De traan was beslissend : temidden van 
een algemene euforie kreeg V.D.B, defini
tief het groen licht. 

Twee dagen later werd P.W. voor de 
kristen-demokratische vierschaar ontboden. 
Men maakte hem uit voor rotte vis en er 
werd aan de hele gewichtige bons geen 
stuk heel gelaten. Segers moest zich na af
loop praktisch naar zijn wagen laten dra
gen en vluchtte naar Antwerpen. Vrijdag 
liet hij met bloedend hart telefonisch aan 
V.D.B, weten, dat hij geen portefeuille 
wenste aan te nemen. De formateur geraak
te in paniek, zag het blauw-geel kaarten-
huisje ineenstorten en stuurde onverwijld 
Harmei en Eyskens naar Antwerpen. Ver
geefse moeite : P.W. weigerde op ieder 
voorstel in te gaan en herinnerde zich daar
enboven plots dat hi^ twee weken vroeger 
aan de socialisten had beloofd alléén met 
hen te marsjeren. Het enige rezultaat van 
het gesprek was, dat ook Eyskens zich liet 
overtuigen om niet in de nieuwe regering 
te gaan. 

Hardnekkige geruchten willen, dat de 
Leuvense prof later spijt kreeg van dit on
bezonnen besluit en vrijdagavond laat nog 
naar V.D.B, belde om zijn diensten aan te 
bieden. Net over tijd echter : de teerlingen 
xvaren al geworpen I 

Zo kwam de « sterke » regering uitein
delijk toch nog tot stand. In de allerlaat
ste dagen werd echter méér opgehoopt dan 
de bij iedere krizis gebruikelijke ontgoo
cheling van de niet-gegadigden : er ligt 
onder de zetel van V.D.B, een springlading 
en een aantal machtige heren hebben heel 
veel persoonlijke redenen om ze daar niet 
weg te gaan halen. Wel integendeel I 

Wedden dat het een eksaltante periode 
wordt, het gevecht van al die onbaatzuch
tige heren ondereen ? 

file:///erklaron
file:///oimt
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T A A L S I G N A A L O P R O O D 

Met de P.V.V. als regerings
partij s taa t voor de Vlamin
gen het taalsignaal op rood ! 
Wie de P.V.V.-gemeentebestu-
ren van de Brusselse agglome
ratie aan het werk heeft ge-
2ien, zowel na de taalwetten 
van 1932 als na deze van '63, 
zal zich wel geen illusies ma
ken ' 

Voor de Vlamingen te Brus-
sei, voor de taalgrensbewoners 
en voor de werknemers in de 
verf ranste bedrijven in Vlaan
deren breekt opnieuw de tijd 
aan van de « vrijheid » om 
ongestraft aan taaiverdruk
king (d w.z. sociale verdruk
king) te doen. De tijd om van 
de hoofdstad verder een fran
cofone * oasis s. te maken ! 

Een Vlaams hoger ambte
naar merkte gevat op : na de 
taalwetten van 1932 heeft 
Brussel zijn kans gemist; na 
de taalwetten van 1933 legt 
Brussel springstof aan de Bel
gische Staat... 

I N H E T P A R L E M E N T 

De nieuwe regeringsformule 
beschikt m het parlement 
over een nogal ruime meer-
derneid 

In de Kamei kan zij reke
nen op 125 van de 212 stem
men, wat haar dus een spel
ruimte van 18 stemmen geeft. 
In de Senaat beschikt zij 
over 116 van de 176 zetels. 

R E G E R I N G S 

V E R K L A R I N G 

De regeringsverklaring van 
Van den Boeynants onder
scheidde zich alvast in één 
ding van die der vorige rege
ring : waar Harmei destijds 
zi]n tekst debiteerde als gold 
het een vastenpreek, las Van 
den Boeynants zijn papiertje 
op de manier van een eerste-
piet die een legerorder moet 
doorgeven aan de troep. Zo 
dachten de parlementsleden 
er waarschijnhjk trouwens 
ook over, want de voorlezing 
werd onbewogen en « gedisci
plineerd » aanhoord ; geen 
onderbrekingen geen goed- en 
ook geen afkeuringen. Het 
meest opmerkelijke feit was, 
dat een aantal knsten-demo-
kraten na de voorlezing zich 
ostentatief onthield van toe
juichingen en met gekruiste 
armen bleef zitten. De Vlaam
se C V P-pers bracht donder
dagvoormiddag alles behalve 
triomfantelijke koppen «Ga
zet van Antwerpen * : « Wei
nig geestdrift voor driejaren-
programma ». Z e l f s de 
(Fiers-) «Standaard* bracht 
het niet verder dan «Parle
ment luistert onbewogen naar 
regeringsverklaring », 

In ons blad van volgende 
week zullen we aan deze tekst 
en aan het parlementair de
bat de nodige plaatsruimte 
besteden. 

S T A N D P U N T V . U . 

Na een eerste onderzoek van 
de regeringsverklaring stipte 
het Volksunie-partijbestuur m 
een persmededeling o.m. aan 
dat de C.V.P er zich destijds 
toe verbonden heeft dat alle 
Vlaamse problemen moesten 

opgelost zijn vooraleer er van 
grondwetsherziening sprake 
kon zijn. Luidens de rege
ringsverklaring worden de be
palingen van de grendel
grondwet behouden, doch wil 
de regering-door het twee
jarig bestand de Vlaamse ei
sen bevriezen. De regerings-
oproep voor samenwerking 
over alle partij grenzen heen 
krijgt daardoor het karakter 
van een eenzijdig unitair 
front der drie traditionele 
partijen, die de jongste 
maanden echter weinig blijk 
gaven van nationale verant
woorden j kheidszin. 

Het Partijbestuur kondigde 
een zeer scherpe Volksunie
oppositie aan tegen de koali-
tie, die de meest anti-Vlaam
se en anti-sociale regering 
smds jaren is. 

H U N O F F E N S I E F 

De « Pourquoi-Pas ? » — sa
men met de « Libre » een der 
belangrijkste gangmakers van 
de huidige regenngsformule 
— verliest zijn tijd niet < Het 
ijzer smeden terwijl het warm 
is », blijkt daar het devies te 

De koning leist legemvoonlig nogal eenzijdig nacn het zuiden Moeskioen ith en Bergen ston
den onlanp op het p)ogiamma en deze week was het Luik (foto hierboven : met provinciegoe-
x'emeur Clerdent en enkele ambtenaren). Baudoiiin (laat ons de nodige eerbied betuigen voor 
de sfhitjfwijze die de koning zelf verkiest) bezocht te Luik o.m. de nieuwe industriële terreinen 
en de mjverheidsmtbreidingen. We moeten toegeven, dat htj voor dergelijke nuttige en leerzame 
bezoeken aangeivezen is op de provincie, die het leeuwenaandeel van de kredieten krijgt. Sire heeft 
een lucht reisje over het Maasdal gemaakt. Wellicht is hem daarbij opgevallen, dat er nogal een 
verschil is tu^mi de Luikse en de Limburgse Maas. Dat wist hij trouwens al vroeger : de stille 
rust en de afwezigheid van alle industriële geluiden en uitwasemingen hebben hem er destijds 
toe aangezet, een (weinig bezochte) villa te botiiven midden tussen de kalme en minzame Lim
burgse Maaslanders. 

zijn sinds V D.B eerste-mini-
ster wtrd. Het B.osselse het
zeblad is deze week dan ook 
gescart met een groots aati-

It.Lv -K •»• i « l M huwlkiti « %f4 

La ii€«„iM! 
Seignoms.» 
De u Poiirquoi-Pas » heeft een nieuwe tekenaar Pinn 7ac De 
heer iac is een Italiaan, maar een echte dan — geen geirnmi<rreer-
de mijmuerker of afstammeling van immigranten. Naar de <( Poui-
quoi-Pas » zelf vertelt, woont de heer Fino Znr trouwens nog 
steeds in het land waar de appetnenen bloeien. We kunnen da-r 
ook met de beste wil van de xeereld met X'eronderstellen dat Pino 
Zac heet veel van Vlaanderen zou ajiveten Dat heeft hem niet be
let, de Vlamingen deze week te voeten uit te schilderen op de om
slag van het Brussels hetze weekblad. Zoals ü ziet : icijlen de 
Neanderthalers waren, vergeleken btj ons, héél nette longens. Wie 
zou er aan twijfelen dat xvii anders zijn; de deskundige heer Pino 
Zac heeft van zijn Brusselse opdrachtgevers heel precies vet nomen 
hoe wij er uitzieyi. Zijn talent zorgde voor de rest. 
Zoals u ziet : Paardekooper heeft ongelijk dat hij in liet onder
wijs staat en een taalgeleerde is. Als tekenaar zou hij straffeloos 
zijn buitenlandse kijk tn België mogen debiteren. Maar met tn de 
« Pourquoi-Pas » natuurlijk... 

Vlaams offensief, meer .pre
cies een anti-Volksunie offen
sief : de regering wordt onder 
druk gezet om in te grijpen 
tegen de «flammgantische 
kommando's », Men ziet : de 
Brusselse violen zijn al van 
meet af aan duchtig op me
kaar afgestemd. De «Pour
quoi-Pas ? » heeft een onder
zoek ingesteld — « une enquê
te fort precise»—naar het ge
heim leger van de Volksunie. 
Wat het blad daarbij ontdek
te moet de gemiddelde Brus
selse « Pourqui-Pas ? s>-lezer 
koude rillingen bezorgen. 

Voor dit onderzoek heeft 'n 
naamloos reporter zich naar 
'n herberg aan de Antwerpse 
Jezuitenrui begeven, waar hij 
verschrikkelijke dingen be
leefde. Dit lokaal is in Ant
werpen ruim bekend : het 
wordt door de gerechtelijke 
diensten nauwelijks in het 
oog gehouden omdat iedereen 
het al lang gerangschikt heeft 
bij de folklore, bij de tipisch-
Antwerpse « zwans » waarvoor 
men doorgaans — indien men 
niet wenst te lachen — hoogs
tens de schouders ophaalt. Dit 
lokaal, dat nogal fel de no
stalgie naar de « goede ouwe 
(oorlogs-)tijd » kultiveert en 
waarmee de Volksunie natuur
lijk niets te zien heeft, be
hoort tot de obligate adressen 
die buitenlandse korrespon-
denten aandoen, als zij eens 
een «sensationeel» stukje 
willen schrijven. 

ZAT ? 

De Sherlock Holmes van 
de « Pourquoi-Pas ? — in de 
mening waarschijnlijk dat hij 

. daar in het gevaarlijkste hol 
van de leeuw zat — moet er 
gehoorzaam de pinten leegge-
dronken hebben die hem voor
gezet werden Alleen dronken
schap is een verklaring voor 
de idiote zever die hij nadien 
bijeengeschreven heeft. Zelfs 
absolute kwade trouw en be
rekende gemeenheid zijn niet 
in staat, iemand zo'n reeks 
vangerijen in de pen te geven. 

Volgens de «enquête fort 
precise» bevindt het alge
meen sekretariaat van de 
Volksunie zich te Strombeek-
Bever. « Were di» is een or
ganisatie van oud-SS'ers; on
ze vriend Karel Dillen, die 

desnoods boven zijn bed een 
erediploma kan hangen dat 
hem overhandigd werd door 
de geallieerden anno 1945 voor 
bewezen diensten en die voor
zitter is van « Were-di s>, zal 
zich wel even een aap ge
schrokken hebben. 

STAATSGREEP 

De hele « enquête fort pre
cise » strekt er toe, te bewij
zen dat de Vlaamse ekstre-
misten, onder leiding van het 
«buitenland», een staatsgreep 
voorbereiden. Het « buiten
land » dat IS o m. ^ Staf van 
de Wiele (V.N.V. De Vlag) die 
te Vlissmgen zijn tijd af
wacht », maar in afwachting 
regelmatig een pint komt 
drinken in Antwerpen We 
zouden wel eens graag deze 
merkwaardige kruising van 
Staf Declercq en Jef van de 
Wiele tegen het hjf lopen ... 

Het « buitenland », dat is 
ook Elias « die veilig geïnstal
leerd zit te Kadzand, on lOOm 
van de Belgische grens - die 
hij met evenveel gemak als 
straffeloos overschrijdt, ge
zien de afwezigheid van 
wachtposten - en die even
eens wacht en zich de handen 
wrijft ». En wij, argeloze 
zielen, die dachten dat Elias 
ergens m Brabant sinds jaar 
en dag werkt aan zijn « Ge
schiedenis der Vlaamse ge
dachte »... 

Met dergelijke praat, met 
dergelijke gemene laster en 
onzin, worden de Brusselaars 
voorgelicht over Vlaanderen, 
over de Vlaamse beweging. 

VJD B heeft de bondgeno
ten die hij verdient : het uit-
krabsel van de platste Brus
selse chantage-pers ! 

H U W E L I J K 

Minister Henrion ig niet al
leen de man van de omge
doopte Societé Génerale, maar 
tevens van zijn echtgenote. 
Mevrouw Hennon, advokaat 
aan de balie te Brussel, s taat 
bekend om haar uitgesproken 
voorkeur voor de F.D.F. Zodat 
manlief weet, aan welke be
velen hij te gehoorzamen 
heeft. 
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TAALGRENSGEBIED 
BRUSSEL - LEUVEN - WAVER 

door H. AELVOET 

s c h a a l : 

_______ arrondissennentsgre'" 

gemeentegrens 

voornnalige gemeentegrens 

iBMMiB-iM taalgrens(officiële telling 1947) 
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Nederlandstaiigen. ten zuiden der taalgrens 

van 10% tot 19% 
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minder dan 5 % 

kaart n- 18&^^ EtKhof-Leuven 1965 

Bij deze kaart van het taalgrensgebied 
Leuven-Woluwe-Waver past het, te herin
neren aan het Vlaams standpunt inzake 
de Leuvense universiteit. }{et Verbond 
der Vlaamse Academici vatte dit stand
punt (jestijds (motie van 5.2.60) voortref
felijk samen : 

1. Te Leuven moet een zelfstandige en 
volledige Nederlandstalige universiteit op
gericht worden, niet eigen rektor, eigen 
budget en eigen beheer. 

2. .\angezien de aanwezigheid van een 
Waals-Brusselse universiteit te Leuven 
een bestendige en aktieve haard van ver-
fransing is, is het noodzakelijk dat de 
katolieke franstalige universiteit, die zich 
thans nog te Leuven bevindt, zich volledig 

in het franstalig landsgedeelte gaat ves
tigen. 

3. In dat verband dient uitdrukkelijk ge
wezen te worden op het verfransing.sge-
vaar voor Vlaanis-Brabant door een ves
tiging van een Waals-Brusselse universi
teit te Woluwe en te Waver, aan de rand 
van Groot-Brussel. 

De vestiging van een uitsluitend frans
talige fakulteit te Woluwe is daarenboven 
strijdig met de taalwet, die bepaalt dat 
Sint-Lambrechts-Woluwe tweetalig ge
bied is. 

4. De overheveling van de franstalige 
fakulteiten uit Leuven naar Woluwe en 
naar Waver geeft aan de katolieke Walen 
niet de Waalse universiteit waar zij recht 
op hebben, zoals o.m. gevraagd werd op 

het kongres van de Renovation Wallonne 
van 5 februari 1966. 

5. De verwijdering van een groot deel der 
Vlamingen uit Leuven naar steden die 
ver van I^euven gelegen zijn, terwijl alle 
franstaligen binnen de driehoek Woluwe-" 
Leuven-taalgrens (Waver) blijven, komt 
neer op een verwezenlijking van de drie
hoek van Mgr. Descamps, rektor, en be
reidt de opslorping voor van J^euven door 
« Ie tres grand Bruxelles de l'avenir » 
van prof. Woitrin, sekretaris-generaal en 
algemeen beheerder. Wist prof. Garitte het 
dan toch toen hij te Charleroi verklaarde 
dat niet de Walen, maar de Vlamingen 
Leuven zouden moeten verlaten ? 

6. Weliswaar is deze spreiding in- over
eenstemming met de wet van 9-4-'65. De 

\ laamse parlementairen, die deze bepa
lingen van de wet op de universitaire 
expansie (art. 1, par. 3) goedkeurden, 
bepiüingen die, wat Leuven betreft, er 
blijkbaar ingelast werden op verzoek van 
het Belgisch episkopaat, hebben daardoor 
de mogelijkheid van die verfransende 
driehoek in Vlaams-Brabant geschapen. 

Het was een spijtige vergissing die de 
schadelijke gevolgen van Hertoginnedal 
nog kan verergeren door het verfransende 
Brussel weer eens uit te breiden, ditmaal 
in de richting van Leuven, en het tevens 
een vaster en breder kontakt met Wal
lonië te geven. 

Voor het behoud van Vlaams-Brabant 
is het noodzakelijk die fout in een aanvul
lende of in een nieuwe wet zo vlug moge
lijk te herstellen. 

A R M E P . W . S E G E R S 

P.W. Segers lieeft « om ge
zondhe ids redenen » geen por
tefeuil le a a n v a a r d in de rege
r i n g Vanden Boeynan t s . Van 
een eventuele ziekte t iebben 
we ande r s weinig gemerk t 
t i jdens de C.V.P.-part i jraad, 
toen P.W. zijn t rouwbel i jdenis 
a a n V.D.B, me t he t p lengen 
van een t r a a n bezegelde. En 
nog heel wa t minder t i jdens 
de twee weken toen P.W. 
kwiek zijn fo rma t i e -opdrach t 
t r a c h t t e voor m e k a a r te bren
gen. Achteraf beschouwd is 
h e t vanwege de koning on
ve ran twoord geweest, een 
« zieke » m a n — om gezond
he ids redenen nie t eens in 
s t a a t om een gewone porte
feuille te a a n v a a r d e n — te 
be las ten m e t een format ie -
o p d r a c h t en de eventuele lei
d ing van een reger ing ! 

Of zou h e t tóch waar zijn, 
w a t Jos Van Eynde in zijn 

zi|n 
« Volksgazet» b l i j k b a a r 
schaamte loos durf t beweren ? 
Dat P.W. namel i jk n ie t ziek Is, 
doch ru im a n d e r h a l v e week 
voor h e t e inde der krizis a a n 
de social is ten beloofde d a t h i j 
n ie t m e t V.D.B, scheep zou 
gaan . 

E V E N W I C H T 

De Vlaamse C.V.P.-kranten 
hebben ons al dadel i jk gerus t 
gesteld : m e t h e t t aa ieven-
wicht is alles dik in orde in de 
nieuwe reger ing. Er zijn im
m e r s 12 Vlamingen en 11 
f rans ta l igen . D a t is op h e t 
n ipper t je , zouden we zeggen. 
Zozeer op h e t n ipper t j e da t , 
wanneer we mevrouw Margue
ri te De Riemaecker bij de 
f rans ta l igen rekenen — en 
wie zou ons da t , gezien de ge
d rag ingen en de opvoedkun
dige pr inc ipes van deze me
vrouw, kwali jk k u n n e n ne

m e n ? — een omgekeerde ver
houd ing kr i jgen : méér f rans
ta l igen dan Vlamingen . Zo is 
h e t dan ook in werkel i jkheid . 

De ve rhoud ing 12 Vlamin
gen tegenover 11 f rans ta l igen 
is t rouwens a l lesbehalve «bil
lijk ». Ind i en — zoals logisch 
is — de verhouding-en a a n de 
top dezelfde zouden zijn als 
a a n de bazis d a n moes ten er 
14 Vlamingen tegen 9 f rans 
ta l igen s t a a n . 

« O A S I S » A F W E Z I G ? 

In de nieuwe reger ingsploeg 
va l t de afwezigheid op van de 
Brusselse l ibera len d 'e in de 
P.V.V doorgaans de toon a a n 
geven en wier « oas ' s »-menta-
liteit h é t k l i m a a t bepaa l t in 
de hogere pa r t i j regionen. 
Simpele duiven ve rheugen 
zich over deze «pos i t i eve» 
zijde van de r ege r ingssamen-
stelllng. 

Mogen we deze na ïeve zie
len even ui t h u n d room hel
pen ? De vorige reger ing 
moest de s t eun van de Waal 
se social is ten o n t b e r e n en 
juis t d a a r o m stelde ze zich 
van mee t af a a n in op een be
leid van «p r io r i t é pour la 
Wallonië ». De Waalse socia

listen hebben over tu igend 
a a n g e t o o n d d a t c h a n t a g e 
doo rgaans méér opb reng t d a n 
aanwezigheid . 

Wedden d a t de Brusselse 
« oasis »-liberalen hetzelfde 
spellet je zullen spelen ? En 
n a a r we vrezen ; m e t even
veel succes ! 

P I E R S 

Wie ve r s t and ig t t rouwt , 
word t vroeg of l aa t min is te r . 
Er zal wel n i e m a n d bereid ge
vonden worden, te a a n v a a r 
den d a t J a n Piers min is te r is 
geworden omwille v a n zijn 
gees tesvermogen of van zijn 
ongeëvenaa rde bevoegdheden . 
Hij d a n k t zij por tefeui l le en 
het speciaal voor h e m ineen
ges token d e p a r t e m e n t van 
Toer isme en O p e n b a a r Ambt 
(nogal een kombina t i e !) 
doodeenvoudig a a n he t feit 
d a t hi j een schoonzoon is van 
Sap en k r a c h t e n s de wet van 
he t alkoof dus schoonbroer 
van Bert De Smaele , grote 
baas van «De S t a n d a a r d »-
groep. V .DB. heef t m e t scher
pe vleeshouwersbl ik gezien, 
welke s ch i t t e r ende zaak er 
m e t Piers te doen was : hij 
verwierf zich de s t eun van de 

be langr i jke en « v laamsgez in-
de » « S t a n d a a r d »-keten in 
ruil voor een ezel in zijn re 
gering. 

Niet te duur be taa ld , d u n k t 
ons. En we kr i jgen al zure 
opr ispingen als we bedenken , 
welk proza voor taan uit de 
pen van M a n u zal vloeien. 

D E BRAUV^ERE 

De a n d e r s nogal o n a a n g e 
n a m e en spo t t ende voorzi t ter 
v a n ' h e t G e n t s Assisenhof, De 
Brauwere , was t i jdens h e t 
proces tegen oud-sena tor Die-
pendae le zéér hoffelijk. En 
t i jdens de b e r a a d s l a g i n g e n 
van de ju ry sp rak hij zeer 
duidel i jk zijn ve r l angen u i t , 
da t h e t oordeel van de ju ry 
h e t hof er zou van o n t l a s t e n 
zélf een oordeel uit te spreken . 
Als de u i t s p r a a k van de ju ry 
onbesl is t is. moet h e t hof im
mers de besl issmg b r e n g e n . 

Wedden d a t De Brauwere 
er r eken ing mee houdt d a t 
Diependaele nog eens sena to r 
wordt en d a t hi j d iens s t em 
n ie t wil verspelen als er in de 
s e n a a t ges temd wordt over de 
benoemingen a a n h e t Verbre
kingshof ? 
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VERANTWOORDING 
Dat elke mens voor zijn daden verant

woording schuldig is, hoe hoog geplaatst 
die mens ook is, behoort tot de waarde
volste inzichten van onze Westers-chris-
telijke kuituur. Want al beantwoordt deze 
gedachte aan het diepste in de mens, het 
is een illusie te menen dat altijd en overal 
de waarheid ervan erkend werd. Alle 
grote tyrannen hebben getracht er zich 
vrij van te maken. Ook in de min of meer 
christelijke tijden, maar toen ging het 
beslist minder gemakkelijk dan in die 
goede oeroude tijd toen een slaaf nog 
gebruiksvoorwerp was, en niet (zelfs niet 
in princiep) als een broeder of een zuster 
moest beschouwd worden. 

Stilaan werd de verantwoordelijkheid 
van de mens duidelijker onderscheiden : 
er is de verantwoordelijkheid tegenover 
God, welke voor allen die in God geloven 
de meest fundamentele is, de verantwoor
delijkheid tegenover het morele geweten, 
de kriminele verantwoordelijkheid en de 
politieke verantwoordelijkheid tegeno\er 
het oordeel van de medemensen. Wie zich 
de na-oorlogse tijd herinnert weet hoe
zeer die menselijke oordelen niet enkel 
onbarmhartig, maar wat veel erger is, 
onmenselijk, onrechtvaardig, vals en ver
valst kunnen zijn. De totale politieke re
pressie heeft Europa en wellicht de gehele 
wereld voor de volgende tientallen jaren 
getekend - en geschonden. 

De \erantwoordeliikheid van de mach
tigen te beoordelen is nooit gemakkelijk 
geweest, maar sinds gedurende een hele 
tijd macht en recht werden gelijkgesteld, 
is het moeilijker dan ooit te voren. Was 
vroeger de kasteelheer vrijwel onaantast
baar, tijdens de oorlog werd dat de le-
roepssmokkelaar en de latere verzetsheld, 
na de oorlog werd het voornamelijk de 
ingebeelde, yer ĵetsh-eldjî iWanti ,de échte 
\ crzetsmensen hebben zich tamelijk spoe
dig afgekeerd van wat ook voor hen ver
raad was. Verraad tegeno-, er hun innigste 
bedoelingen. Op 13 mei 1945 zei Chur
chill al dat heel de strijd tegen het nazis
me vergeefs zou zijn als dezelfde toestan

den opnieuw begonnen - onder een ande
re naam. En ze waren toen al herbegon
nen ! 

Over Albert Einstein wordt verteld dat, 
toen hij eens een check moest innen in 
een bank, hij zijn jas liet liggen in zijn 
auto. Toen hij terugkwam was de jas 
verdwenen. Omstaanders wisten onmid
dellijk dat het eigenlijk zijn schuld was : 
hij had zijn jas niet zo maar mogen laten 
liggen. Anderen vonden dat de chauffeur 
wel had kunnen opletten, nog anderen dat 
de portier van de bank uit zijn ogen had 
moeten kijken. Daarop knikte Einstein 
instemmend en zei : « Zo is het ! Wij zijn 
er alle drie schuldig aan. Onschuldig is 
alleen de dief, want die man moet er toch 
van leven ! ». 

Als we zoeken naar de verantwoorde
lijken voor publieke misdaden doen we 
er goed aan de bittere humor van Ein
stein te beoefenen ! De kiezers liebben de 
vertegenwoordigers die ze verdienen. In
derdaad, en als die vertegenwoordigers 
niets waard zijn is het hun schuld ! Het 
is ook hun schuld, maar niet alleen hun 
schuld. De parlementairen hebben de 
regering die zij hun vertrouwen geven -
en als de ministers van binnenlandse za
ken onvoorzichtige - om niet méér te 
zeggen ! * bevelen geven aan de rijks
wacht, dan is dat de schuld van die par
lementairen - maar evenzeer de verant
woordelijkheid van de minister zelf, en 
van de rijkswachtofficieren die de beve
len doorgeven (werd de stelregel « bevel 
is bevel » te Nürenberg niet internatio
naal veroordeeld ?), én van de rijkswach
ters die deze bevelen uitvoeren ! 

Minister, rijkswachtofficieren, rijks
wachters en eventuele elitetroepen van 
het leger zouden er eens moeten aan den-
•ken 'dat bfet niet altijd mogeliik is een 
portier of een chauffeur te vinden om dié 
verantwoordelijk te stellen ! Want tegen
over zichzelf zullen ze geen troost vin
den in « onschuldig is alleen de dief, de 
man moet er van leven ». 

Nemrod. 

GENERALE BANK 

Doorgaans laten de grote 
kapitalistische groepen zich in 
onze regeringen slechts verte
genwoordigen door stroman
nen, politiekers wier banden 
met de betrokken groepen 
niet zo heel rechtstreeks en 
duidelijk zijn, In de vorige 
regering werd bv. de Brufina 
vertegenwoordigd door Ludo-
vic Moyersoen, die nota bene 
bij de C.V.P.-ers van zijn ar
rondissement aangediend 
wordt als een A.C.W.-kandi-
daat, 

In de regering V D.B. zit nu 
een rechtstreekse vertegen
woordiger van de financiële 
mammoets, een «sterke man» 
van de machtigste bank van 
België : minister van Finan
ciën is Henrion, vice-goever-
neur van de Generale Bank-
maatschappij die tot voor 
kort nog Société Générale 
heette. 

Zo duidelijk worden de 
machtsverhoudingen zelden 
gesteld ! 

ONDERWIJS 

De C.V.P., die tien jaar ge
leden nog haar volgelingen 
omwille van de schoolstrijd en 
de schone ziel van het kind 
in een halve burgeroorlog 
joeg, heeft zonder enig be
zwaar de hele sector van Na
tionale Opvoeding afgestaan 
aan P.V.V.-ministers. 

Nog erger : de hoofdtitula-
ris van Nationale Opvoeding, 
Grootjans, s taat bekend als 'a 

doktrinair antiklerikaal en 
uitgesproken vijand van het 
vrij onderwijs. 

Wat de C.V.P. bij de eerst
komende verkiezingen niet zal 
beletten, weer groot uit te 
pakken met de « plicht» van 
de brave kristelijke kiezers. 
En te schermen met de « ho
gere belangen» die op het 
spel staan. 

Die hogere belangen blijken 
eens te meer minder waard 
te zijn dan een runderlapje 
uit de zaak van VD.B. 

onderzoek gewenst was en of 
geen strenge onderrichtingen 
dienden gegeven. 

Volgens de minister is er 
echter niets gebeurd «In (sic ) 
de inlichtingen die ik bezit is 
er niets waardoor ik de hou
ding van de rijkswacht zou 

kunnen ter sprake brengen > 
antwoordt hij . 

Vanzelfsprekend zullen de 
rijkswachters de minister niet 
op de hoogte brengen dat er 
iets abnormaals gebeurd is ! 

Het antwoord van de mi
nister IS beneden alle kritiek. 
Klaarblijkelijk is deze reakt'o-
naire C.V.P.-minister akkoord 
dat de politiestaat in dit land 
ingevoerd wordt. En dan nog 
maar schelden op de nazi's en 
op de fascisten. Als men op 
dezelfde wijze handelt ! 

IN EIGEN KOT BLIJVEN 

In zijn vraag over de behan
deling van de beide Neder
landse journalisten Wessing en 
Albada vroeg senator Jorissen 
minister Wigny eveneens uit
leg over het feit dat een pro-
kureur de Nedertanders toe
snauwde dat ze in hun « eigen 
kot» dienden te blijven. 

Volgens minister Wigny be
moeiden deze journalisten 
zich met Belgische binnen
landse politiek. Zij zouden in
derdaad beter in Nederland 
gebleven zijn ! Zullen binnen
kort de buitenlandse journa
listen verbod krijgen in Bel
gië betogingen te verslaan ? 

Het ziet er naar uit. Waar
schijnlijk zal minister Wigny 
alleen nog Franse journalis
ten toelaten om anti-Vlaams 
proza te schrijven. 

IN 'T GROOT, 

IN 'T KLEIN 

Eerste-minister Van den 
Boeynants is een kommer
sant, wat geen oneer is. Wij 
kennen verscheidene sympa-
tieke handelaars. Maar te veel 
willen is te veel. De eerste-mi
nister wenst geen ontslag te 
nemen als gemeenteraadslid 
voor Brussel. Tot daar toe. We 
weten dat de verfransing van 
de hoofdstad hem nauw aan 
het har t ligt. Maar ook zijn 
schepenambt omringt hij met 
de grootste zorg. Er mag geen 
nieuwe schepene komen, want 
die zou later misschien geen 
ontslag nemen (V.D.B, rekent 
klaarblijkelijk niet op een 
lang eerste-ministerschap !). 
Schepene De Rons moet het 
schepenambt van V.D.B erbij 
nemen. Zwaar zal dat sche

penambt dus niet zijn, maar 
het brengt ongeveer 'n tweede 
parlementaire wedde op. 

V.D.B, handelt in 't groot 
en in 't klein. 

Dat behoort tot de nieuwe 
stijl. 

Nieuwe stijl, nieuwe orde. 
Met de idealist V.D.B. si,aat 
het land er goed voor. 

«NATiONALE PARTIJEN»; 

Tijdens de 6 weken krizis 
deinsden de zogeheten « na
tionale » partijen er niet voor 
terug, de verzuiling en de ver
deeldheid onder de bevolking 
aan te scherpen : de konink
lijke brief aan oud-premier 
Harmei liet de koningskwes
tie weer eventjes opdu ken; de 
bezuinigingen door « rationa
lisering » in de sector onder
wijs wakkerden de steeds 
sluimerende schoolstrijd weer 
aan En de betrekkingen tus
sen de volksgemeenschappen? 
De achtereenvolgende forma
teurs verwezen deze aangele
genheid naar de koelkast, bij 
g e b r e k aan verbeeldings
kracht en durf om aan ons 
land een nieuwe gestalte van 
déze tijd te geven. 

MASKERS AF 

Het masker van de kultuur-
autonomie is gevallen ! Half-
vasten met zijn heksen- en 
ezelsstoeten is voorbij. Steeds 
hebben wij betoogd dat de 
Vlaamse C.V.P. een kulturele 
schijn-autonomie voorstond, 
als fopspeen voor naïevelin
gen en als wapen tegen de 
noodzakelijke grondige poli
tieke struktuurhervormingen. 
Met de nieuwe struktuur van 
Nationale Opvoeding en Kui
tuur werd de klok eenvoudig 
een kwart eeuw teruggezet ! 
Vervolgde persfotografen, 
Limburgse stakers en Vlaam
se betogers zullen wel blij zijn, 
nu de Franse « kuituur » door 
de minister van justitie wordt 
verdedigd en behartigd. 

Geen twee ministers van 
Nationale Opvoeding, zelfs 
geen twee staatssekretarissen 
voor Nederlandse en Franse 
kuituur. 

Ziedaar de kultuurautono-
mie volgens het onuitgegeven 
recept van de Christelijke 
Volkspartij ! 

DE POLITIESTAAT 

Senator Jorissen stelde een 
paar vragen aan de minister 
van justitie betreffende de be
handeling en de mishande
ling van de twee Nederlandse 
journalisten Wessing en Al
bada na de tragische gebeur
tenissen te Zwartberg. 

Zoals onze lezers weten, 
vertoonde de ene een pracht 
van een blauw oog en de an
dere verscheidene blauwe 
plekken toen ze bij hun vrij
lating, na acht dagen opslui
ting in de gevangenis te Ton
geren, voor de Nederlandse 
T.V. verschenen. Zij verklaar
den dat dit blauw oog en deze 
blauwe plekken een gevolg 
waren van mishandelingen. 

Senator Jorissen stipte in 
zijn vraag dan ook aan dat 
de slagen en de mishandelin
gen door rijkswacht en poli
tie na aanhouding bij de rel
letjes een algemeen verschijn
sel worden. En of de minister 
niet meende dat een streng 

De nieuwe regering tijdens haar eerste kohinet'; raad. Zoals men ziet is het gezelschap weinig 
minder talrijk dan ten tijde van Hannel. Merkwaardige inzet van een bezninigings- en sane-
nngsbeleid! 

De nieuwe regering tijdens haar eerste kabinet';raad. Zoals men ziet is het gezelschap weinig 
minder talrijk dan ten tijde van Hannel. Merkwaardige inzet van een bezninigings- en sane-
nngsbeleid! 
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DR. E. 

GESCHIEDENIS 

EN 

VOLKSNATIONALISME 

In onze dvnamische en snel 
evoluerende tijd ondergaat de ge
schiedeniswetenschap en ook het 
geschiedenisonderwijs een sterke 
depreciatie. Hetgeen « is ge
schied » beschouwt men min of 
meer als af en zonder enig nut : 
het verleden kan niet dienstbaar 
gemaakt worden aan het heden. 
Een al te sterke belangstelling 
voor wat achter ons ligt zou zelfs 
het gevaar inhouden, een rem te 
zijn op de vooruitgang. Om deze 
redenen zou de geschiedenisbeoe-
fening dan oolc niet meer mogen 
zijn dan een soort follilorislische 
aktiviteit of een zekere vorm van 
vrï i e-tij dsbesteding. 

Het volksnationalisme aan
vaardt deze opvatting niet. Door
dat het zijn stellingen voor een 
belangrijk deel op het verleden 
fundeert, beschouwt het de ken
nis van %vat voorbij is als uiterst 
belangrijk. Aan de geschiedenis
wetenschap en aan het geschiede-
nisonderwiijs hecht het dan ook 
de grootste betekenis. 

Ook de unitaire machtshebbers 
beschouwen de geschiedenis als 
een belangrijk iets. Langs min of 
meer officiële publicaties en voor
al langs het onderwijs zetten zij 
een driedubbele stelling voorop : 
Sedert eeuwen bestaat er een 
« Belgisch » volk dat vooral van 
het Nederlandse duidelijk onder
scheiden is : de « Belgische » be
schaving is een toppunt van gees-
tesactiviteit en komt slechts in 
ge\'aar door het verzwakken van 
het unitaire staatsverband; de 
Vlaamse beweging — voorzover 
zij ter sprake komt — is wezen
lijk niets anders dan een aktie 
t<ot het verkrijgen van eesn wette
lijk statuut voor het Nederlands 
in België. Dat dit alles op vergis
singen en vooral op vervalsingen 
berust doet niets af aan het feit 
dat de unitaire machtshebbers 
het bij het rechte eind hebben, 
wanneer zij menen dat de geschie

deniswetenschap en het geschie
denisonderwijs een belangrijke 
bijdrage kunnen leveren tot de 
nationale opvoeding der burgers. 

Het leit dat de Nederlanders 
vóór de 15de eeuw niet in één 
staatsverband leefden, doet niets 
af aan het bestaan van een Ne
derlands volk. Immers ook de 
Duitsers, de Italianen, de bewo
ners vjin de Balkan e.a. waren 
over verschillende staten ver
spreid. En wie beweert dat zij 
geen volksgcmecnschappen vorm
den ? Tussen haakjes gezegd, 
men mag niet vergeten dat er e-
venmin een Belgische staat be
stond. Een nationale staat had in 
die tijd nog weinig of geen bete
kenis. Zulks omdat de overheid 
doorgaans weinig in het openbaar 
leven tussen kwam esn de staat 
aldus geen natie-vormende factor 
was. 

Gedurende de Tachtigjarige 
Ooi log (1568-1648) kwam er tus
sen Noord -en Zuid een zekere 
vervTecmding tot stand. Waar
om ? Men weet dat, waar Vlaan
deren achtereenvolgens bij Span
je (tot 1713), bij Oostenrijk (tot 
1792) en Frankrijk (tot 1815) 
hoorde, de noordelijke gewesten 
politieke zelfstandigheid konden 
verwei'ven. Van enig kontakt of 
koramunikatie tussen beide ge
bieden was er omzeggens geen 
sprake. Dit had bijzonder spijti
ge gevolgen. Dit doordat in deze 
tijd bepaalde faktoren het karak
ter der beide \ olksdelen in ver
schillende richtingen stuwde. Het 
Noorden werd hoofdzakelijk pro
testants, kwam ten gevolge van 
zijn drukke liandiCl in kontakt 
met de rest \ain de wereld en ken
de op ekonomisch gebied een 
echte bloeiperiode; het Zuiden 
daarentegen bleef homogeen ka
tholiek, leefde als exclusief-agra-
risch gebied in hoge mate afge
sloten van de buitenwereld en dit 
in alles behalve schitterende le

vensomstandigheden. Voeg hier
bij nog de verfransing van de 
Vlaamse burgerij — veelal bevor
derd door de overheid — en dan 
kan men zich een beeld vormen 
van de eigen weg, die door ieder 
der beide volksdelen werd inge
slagen. 

Dit bracht met zich mede dat 
het Verenigd Koninkrijk (1815-
1830) geen stand kon houden. 
Walen en franssprckende Vlamin
gen namen het roer in handen. 
Zij brachten een vlaamsvijandige 
slaat tot stand. Waar zulks nor
malerwijze het einde van het éne 
Nederleuidse volk had moeten be
tekenen, was dit •—• dank zij de 
Vlaamse Beweging —• nochtans 
niet het geval. 

De sedert 1568 ingezette breuk 
kon tot op heden niet volledig 
hersteld worden. Tussen Vlamin
gen en Rijksnederlanders blijven 
belangrijke verschilpunten be
staan en het nationaal bewustzijn 
is — vooral in Nederland — nog 
altijd tamelijk zwak. Toch blijft 
er dit éne grote feit dat Noord 
en Zuid vele dingen met elkaar 
gemeen hebben (hierbij moet in 
eerste instantie aan de taal ge
dacht worden !) die alle te samen 
genomen de Nederlanders van 
eender welke andere volksge
meenschap duidelijk onderschei
den. Wanneer men er bovendien 
mee rekening houdt, dat in onze 
tijd het grootnederlands bewust
zijn gestadig toeneemt en dat op 
het vlak 'van kunsten en onder
wijs tussen beide gebieden een 
zekere uitwisseling plaats vindt —• 
die echter door een niet-fcderaal 
België altijd, zij het dan onoffici
eel, zal tegengewerkt worden dan 
is het wel duidelijk dat de inte
gratie of liever de reïntegratie 
\ an Noord en Zuid een reëele mo-
gehjkheid is en niet een hersen
schim of een waanbeeld \an dag
dromers. 

De geschiedenis van het Neder
landse volk bevat roemrijlce blad
zijden. Hierbij denken wij niet 
en zeker niet in eerste instantie 
aan succesvolle veldslagen of ver
overing. Wat vooral de Neder
landers tot eer strekt in hun bij
drage tot de universele bescha
ving : kunstwerken op ieder vlak, 
wetenschappelijke en technische 
uitvindingen, ontdekking van be
paalde levenswaarden en kultive-
ring van een hoogstaande levens
stijl. 

De konfrontatie met dit alles 
doet de Nederlander van dit 
ogenblik geloven in de mogelijk
heden van het Nederlandse volk. 
Hij zal aangegrepen worden door 
de beroemde woorden, die Hugo 
Verriest nu bijna honderd jaar 
geleden uitsprak : « Dat volk 
moeten wij doen herleven ». Hij 
zal de omstandigheden scheppen 
die een volledige opbloei van de 
Nederlandse kuituur moeten mo
gelijk malftcn. 

De opbloei van de kuituur is 
niet mogelijk zonder een gunstige 
voedingsbodem. Zich steunend op 
de geschiedenis schrijft prof. Van 
Mechelen — thans C.V.P.-volks-

vertegenwoordiger! — hierom
trent volgende honderd procent 
juiste bedenkingen : « De Vlaamse 
Beweging als werkelijke kuituur-
beweging dient zich dan ook be
zig te houden met de materiële 
onderbouw en de voorwaarden 
waarin de volksgemeenschap zich 
bevindt om haar eigen doel te be
reiken (...). Vandaar dat er tus
sen sociale en Vlaamse Beweging 
werkelijk een innig verband be
staat. De sociale beweging, welke 
de ontvoogding en de opgang van 
het volk wil bewerken, dient in 
Vlaanderen uiteindelijk in de 
Vlaamse Beweging uit te monden 
omdat het hoger plan van de op
gang de deelname in de kuituur 
is » (De ontwikkeling van de 
volkskracht in Vlaanderen, blz. 
27). 

Nochtans mag men niet menen 
dat welvaart ipso facto kuituur 
met zich meebrengt. Opvoeding 
kan niet ontbeerd worden. Ook 
dit is een les uit de geschiedenis. 
De redenaar, die op de jongste 
IJzerbedevaart namens de jeugd 
het woord nam, had het dan ook 
bij het rechte eind toen hij vol
gende woorden uistprak : « Men 
zegt aan de jeugd : Vlaamse Be
weging is een kwestie van de bo
terham (...). Dat is niet helemaal 
juist : het is wel een sociaal-eko-
nomische strijd ondermeer! (...) 
Maar welstand geeft nog geen 
groot volk. Ook individueel niet. 
Kijk naar de gearriveerde rijk
aard, zonder beschaving en zon
der diepgang. Dus, « Vlaamse Be
weging voor en van de kleine 
man » ? Niet helemaal akkoord. 
Met een paradox zouden wij zeg
gen : eerder voor en van de grote 
man ». 

Dat de Vlaamse Beweging van 
na de 1ste wereldoorlog wezen
lijk een volksnationalistische be
weging was, wordt door praktisch 
niemand betwist. Het 19de-eeuwse 
flamingantisme evenwel had vol
gens de « geleide » historiografie 
een gans ander karakter : een 
strijd voor de wettelijke gelijkbe
rechtiging van het Nederlands 
met het Frans. Het waarom van 
deze stelling is overduidelijk. Zij 
laat immers toe het 20e-eeuws 
Vlaams-nationalisme te betitelen 
als wezensATeemd aan de echte 
en oorspronkelijke Vlaamse Be
weging. 

In zijn « Geschiedenis der 
Vlaamse Gedachte » heeft dr. 
Elias echter zopas duidelijk aan
getoond dat de Vlaamse Beweging 
vóór de eerste wereldoorlog méér 
dan taalwetten op bet oog had. 
Zij was fundamenteel een volks
nationalistische beweging. Wan
neer de vlaamsgezinden geduren
de en vooral vanaf de eerste we
reldoorlog het volksnationale tot 
primaat van het maatschappenjke 
'leven uitriepen en de eis tot poli
tieke uitbouw van de Vlaamse 
volksgemeenschap steeds luider 
lieten klinken, was dit geen af
wijking en zeker geen ontsporing 
of ontaarding van het oorspron
kelijk flamingantisme. 

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

S C H O L E N TE BRUSSEL 

Senator Jorissen vroeg de 
minister van Nationale Op
voeding hoe het gestaan is 
met de bouw van de rijksla-
ffere scholen, zoals deze vol
gens de wet van 30 juU 1963 
dienen opgetrokken te worden 
in de Brusselse agglomeratie 
tegen een f rekwentie van tien 
per jaar. Tot nog toe gebeur
de de oprichting van die scho

len altijd in nade-lige omstan
digheden, zonder tijdige aan
stelling van het kaderperso
neel, zonder voorafgaande 
propaganda en vaak zelts zon
der dat de gebouwen klaar 
waren om behoorlijk onder
richt toe te laten. 

In zijn antwoord wast de 
minister te melden dat er tal
rijke moeilijkheden waren bij 
het opzoeken naar geschikte 
terreinen en dat tot nog toe 
negen scholen geopend wer
den. Het lijkt onB alles bijeen 
maar een mager beestje. 

B E T 0 G 1 N G S V E R 8 0 D 

In een vraag aan de mini 
ster van Bumenlandse Zaken 
kloeg Wim Jorissen het teit 
aan dat de jongste maanden 
meer en meer burgemeesters 
naar hel O'idf-mokratische 
wapen \.ui het betogingsver
bod grijpen. Hn gal daarbii 
een opsomming van dergehj-
ke teiten die zich de jonaste 
tijd hebeen voorgedaan en 
waai het verbod \iitsluitend 
sloeg op de betogingen met 
een Vlaams karakter. 

In een scherp rekwisitorium 
zegde hij o.m. «Het stelsel
matig verbod van betogen zal 
aan de jongeren de mdruk 
geven dat we niet langer le
ven in een demokratie. maar 
m een regime van willekeur ». 
Hij vroeg de minister om de 
burgemeesters aan hun possi-
tieve demokratische taak te 
herinneren. 

In zijn antwoord maakte 
deze er zich vanaf met te 
zeggen dat het toelaten of het 
verbieden van betogingen uit
sluitend binnen de bevoegd
heid van de burgemeesters 

ligt. Zij zijn er in beginsel 
toe gehouden de uitoefening 
van het recht op vrije me
ningsuiting te waarborgen, 
maar kunnen van deze regel 
afwijken zo er ernstige rede
nen voorhanden zijn om aan 
te nemen dat een bepaalde 
betoging de orde en openbare 
rust zullen storen. 

Aldus de minister, die er 
vergeet aan toe te voegen dat 
het verbieden van betogingen 
praktisch altijd voor gevolg 
heeft dat er meer publiciteit 
wordt aan gegeven en dat er 
Kieer incidenten ontstaan. 
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NIEUWS VAf^ DE VOLKSVNIEPARLEMENTSFRAKTIES 
OFFICIEEL ONDERWIJS 

Senator Jorissen heeft het 
officieel onderwijs eens onder 
he t vergrootglas genomen en 
de bevoegde minister daar
over enkele vragen gesteld. 

De sekretarissen van atenea 
en rijksmiddelbare scholen 
hebben immers ondanks her
haaldelijke b e l o f t e n , nog 
steeds geen eigen statuut. Se
nator Jorissen vroeg wanneer 
dit nu eindelijk zou komen, 

Prefekten en direkteurs 
brij gen een premie volgens 
het aanta l leerlingen. Deze 
premies in de achtereenvol
gende begrotingen voorzien, 
werden de laatste drie jaar 
niet uitbetaald. Onze algeme
ne sekretaris vroeg waarom 
dit niet gebeurde. 

Sommige prefekten maken 
misbruik van hun leraars. Zo 
in het Antwerpse waar een 
prefekt de leraars elke eerste 
zondagnamiddag van de 
maand opvordert voor peda
gogische besprekingen en voor 
zogezegde schoolbelangen. Se
nator Jorissen vroeg of de le
raars niet zoals al hun me
deburgers recht hebben op 'n 
vrije zondag. 

Leraars en onderwijzers die 
de school verlaten voor een 
ander beroep verliezen ai hun 
rechten op pensioen voor de 
gepresteerde dienstjaren, ook 
al zijn er dat 20 of 30. Senator 
Jorissen schrijft dat deze op
vattingen dateren uit een tijd 
toen pensioen een gunst was 
en geen recht, maar dat deze 
opvatting uit de tijd is nu ie
dereen pensioen krijgt. Hij 
vroeg dat de minister een an
der stelsel zou invoeren, dat 
de leraars niet meer op een 
middeleeuwse wijze bindt aan 
de werkgever, de staat. 

Tenslotte stelde senator Jo
rissen een vraag vam septem
ber opnieuw, vraag die nog 
steeds niet beantwoord werd, 
waarom te Brussel en in Wal
lonië de lessenrooster van de 
leraars gewoonlijk over vijf 
dagen gespreid wordt en in 
Vlaanderen over zes. 

Senator Jorissen is zijn 
ambtenaarstijd niet vergeten. 
De al te vaak verwaarloosde 
leraars en ambtenaars vinden 
in hem beslist een verdediger 
zonder schroom. 

Opgedragen aan diegenen 
nog altijd beweren 4 a t de 
Volksunie alleen belangstel
ling heeft voor taal vraagstuk
ken. 

KATOENDRUKKERIJ 
TE LOM M EL 

Senator Jorissen stelde de 
minister van ekonomische za
ken een vraag over de sluiting 

Senator Wint Jorissen : aandacht voor onderwijs. 

van de « Katoendrukkerij De 
Kempen » te Lommei, waar
door 200 man personeel werd 
afgedankt De minister voerde 
aan dat een behoud niet mo
gelijk was, gezien de reorga
nisatie die de Nederlandse 
groep — eigenaar van de ka
toendrukkerij — doorvoerde 
en waardoor zij verplicht werd 
de fabriek te Lommei stil te 
leggen. Hij zegde dat de af
gedankte personeelsleden 
waarschijnlijk een kans zou
den maken, ingeschakeld te 
worden in een gloeilampenfa-
briek die te Lommei gevestigd 
wordt Er zal echter pas vol
gend jaar met de produktie 
begonnen worden. Ook hier 
komt de regering dus veel te 
laat. Zij verwijst wel naar de 
oprichting van een andere fa
briek te Lommei, drie jaar ge
leden, die september 1965 
meer dan duizend arbeids
krachten tewerk stelde. Het 
gaat hier om een filiaal van 
Philips, waarvan gehoopt 
wordt dat er dit jaar 100 ar
beidskrachten meer zullen no
dig zijn. De minister vergeet 
echter dat bij Philips te Has
selt ongeveer driehonderd 
man werden afgedankt de 
jongste tijd. 

TWEEDE 

KONIJNENPiJP ? 

Onder het kanaal Gent-Ter-
neuzen te Zelzate wordt een 
verkeerstunnel aangelegd 
voor voertuigen. Senator Elaut 
vroeg of het niet mogelijk 
was de rijstroken te verdub
belen, vermits een steeds toe
nemend verkeer er binnen 
afzienbare tijd oorzaak van 
zou kunnen zijn dat te Zelza
te een tweede « konijnenpijp » 
zoals te Antwerpen, ontstaat . 

De minister van Openbare 
Werken antwoordde dat deze 
vrees waarschijnlijk onge

grond is want dat de ver
keerstunnel vier rijstroken zal 
hebben en dat bovendien een 
beweegbare brug te Zelzate 
zal gebouwd worden die even
eens voor het verkeer bestemd 
is. 

BUITENGEWOON 

LAGER ONDERWIJS 

Uit een antwoord op een 
vraag van volksvertegenwoor
diger Coppieters aan de mi
nister van Nationale Opvoe
ding leren wij dat er in het 
buitengewoon lager onderwijs 
1.034 lagere klassen en 64 
kleuterklassen bestaan met 
het Nederlands als voertaal; 
met het Frans als voertaal 
zijn er onderscheidenjk 1 017 
en 63, terwijl er voor de 
Duitssprekenden 2 lagere 
klassen bestaan. Het toezicht 
over het buitengewoon onder
wijs, ingericht door de Staat, 
wordt uitgeoefend door in-

spekteur Biscompte, voor zo
wel het Nederlands- als het 
Franstalig onderwijs. De ge
subsidieerde klassen staan in 
het Nederlandse taalgebied, 
onderscheidelijk in het Fran
se, onder toezicht van een in-
spektie met overeenkomstig 
taairegime. De Duitse klassen 
staan onder inspektie van 
Franstaligen. 

SPLITSING V.U.B, 

Senator Wim Jorissen vroeg 
de minister-staatssekretaris 
voor Nationale Opvoeding om 
meer inlichtingen over het 
splitsingsplan voor de Vrije 
Universiteit te Brussel. De 
minister wist alleen te zeg
gen dat « de voorbereidende 
werkzaamheden in verband 
met de splitsing van de Fa
culteit der toegepaste weten
schappen, in gunstige zin vor
deren » en dat er 'n kommis
sie was opgericht in de schoot 
van de universiteit om de toe

stand te bestuderen die voort
vloeit uit het bestaan van 2 
taairegimes. Anderdeels wordt 
de voorbereiding voortgezet 
van de splitsing van het on
derwijs in de afdelingen waar 
hiermede reeds een begin 
werd gemaakt. Een volledig 
splitsingsplan zou de minister 
overmaken, zohaast hij dit 
van de rektor van de V.U.Bi 
ontvangen heeft. 

« Voorbereidende werkzaam
heden » en kommissies die 
aan het studeren gaan, dat 
zegt ons niet veel... 

RIJKSTOLKENSCHOOL' 

Senator Jorissen stelde 
eveneens een vraag betreffen
de de diskriminatoire maat
regelen die tegenover de Ne
derlandse afdeling van de 
Rijkstolkenschool te Brussel 
werden voortgezet. Zo werd 
de toegang tot de lokalen be
stemd voor simultaanverta-
Itng, aan deze leerlingen ont
zegd sinds maandag 10 janua
ri. Zij werden ondergebracht 
in een zeer lamentabel ge
bouw dat zich in een archie-
slechte toestand bevond en 
waar er zelfs geen bibliotheek 
voorhanden was ! 

In zijn antwoord wist de be
trokken minister slechts te 
melden dat hij inlichtingen 
ingewonnen had en dat er 
studenten van beide taairegi
mes naar het vervangingsge
bouw werden gezonden om
dat de toestellen voor simul
taanvertaling dienden her
steld te worden. 

Toch wel eigenaardig dat de 
inlichtingen van de minister 
anders luiden dan deze ver
strekt door diegenen die 
rechtstreeks bij de zaak be
trokken zijn ! 

WETSVOORSTEL 

ONROERENDE VOORHEFFING 

Geen tweede * konijnenpijp » aan het kanaal Gent - Terneuzen 
te Zelzat-e... 

De V.U.-senaatsfraktie diende op 1 
februari een voorstel van wet in 
houdende wijziging van de wet 
van 10 juni 1928, laatstelijk gewij
zigd door de wetten van 28 febru
ari 1962 en 20 november 1962, in
zake de tienjarige vrijstelling van 
onroerende voorheffing. We geven 
hieronder de toelichting en de 
eigenlijke tekst van het wetsvoor
stel : 

Het is bekend dat een lO-jarige 
vrijstelling van onroerende voor
heffing verleend wordt voor zeke
re woningen waarvoor geen aan
koop- of bouwpremie werd ver
leend en op voorwaarde, onder 
andere, dat hun kadastraal inko- • 
men niet meer bedraagt dan : 

6.000 frank in de gemeenten 
met minder dan 5.000 inwoners; 

8.000 frank in de gemeenten 
met 5.000 tot en met 29.999 inwo
ners; 

12.000 IranK m de gemeenten 
met 30.000 inwoners en meer. 

Het onderscheid dat gemaakt 
wordt tussen de gemeenten van 
minder dan 5.000 of meer dan 
5.000 doch minder dan 30.000 in
woners, is niet meer gerechvaar-
digd, gezien het tot onbillijke re
sultaten leidt bv. in geval van 
aaneenpalende gemeenten waar 
langs de ene straatkant slechts 'n 
maximum van 6.000 frank geldt 
terwijl aan de overkant — op het 
grondgebied der gemeente met 

een hoger bevolkingscijfer — dit 
maximum 8.000 frank bedraagt. 

Ten andere, voor sommige so
ciale wetten werd dit onderscheid 
reeds versoepeld of opgeheven, 
evenals voor de heffing der globa
le belasting op de inkomsten. 

Daar bovendien een aanpassing 
der maxima-cijfers zich opdringt, 
stellen de indieners de volgende 
wetswijziging voor. 

VOORSTEL VAN WET 
Enig artikel. 

Artikell, par. 1, 2", eerste lid, 
der wet van 10 juni 1928 tot be
vordering van het bouwen van 
nieuwe woningen door tijdelijke 
kwijtschelding van de onroerende 
voorheffing, gewijzigd bij de wet
ten van 28 februari en 20 novem
ber 1962, wordt door de volgende 
tekst vervangen : 

«2" hun kadastraal inkomen 
niet meer bedraagt dan : 

10.000 frank in de gemeenten 
met minder dan 30.000 inwoners; 

14.000 frank in de gemeenten 
met 30.000 inwoners en meer; 

16.000 frank in een gemeente 
der agglomeraties van Antwerpen, 
Brussel, Gent of Luik, zoals deze 
agglomeraties bepaald worden 
door artikel 5 van het koninklijk 
besluit van 11 januari 1940 inzake 
de toepassing van artikel 53 \a.v 
het Wetboek der registratierech
ten ». 
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de wereld 
genslelliu^en als in één giote smelt
kroes door elkaar lopen. 

Het is inderdaad, zoals de « Obser
ver » aantsipt, zo dat de Labour-men-
sen al te gemakkelijk denken dat de 
Britten een rol kunnen spelen in het 
vvereldevenwiclil. Dit is in feite alleen 
mogelijk binnen het kader van de 
U N O . Terwijl /ij .i.ni ilc ene kant hun 

ENGELAND GAAT ST N VOOR EU 
De B)ilse vetkiezingsstrijd is nu in x>olle gang en lirl toeval Iwrft misstJiien geirild 

dal j)iesidenf de Gaulle ]Uisl twee weken geleden zijn plan voo) een nieuwe Nato-

sUukluui, en weleen dus ook een nieuwe Euiopa-idee, x'ooi de pinnen bracht. In 

Engeland heeft daaulooi het debat over het ol of mei loeiieden tot de Euromankt 

geweldig aan belang toegenomen. Hel is het centiale punt gewotden in de ver

kiezingsstrijd. Eigenlijk is het niet zozeer meer de vraag, of Engeland al dan niet 

zal toetreden, die centraal is komen te staan, maar wel de vraag welke van de poli 

tieke partijen de meest realistische kansen biedt om die kapitale opgave voor 

Gioot-Biilannie tot een goed einde te brengen. 

Zoals ni de <t Daily Telegiaph )i weid 
geargumenteerd, hebben de liberalen in 
Groot-Britannié steeds de idee naar vo
ren gebiacht dat niet zozeer de voor
waarden voor het zich bij Europa voe
gen van belang waren, maar dat gewoon 
de idee van het toetreden /eli het meest 
belangrijk was. In feite spelen de libe
ralen in Engeland in deze kwestie nu 
niet mee. De problematiek speelt zich 
af tussen de konservatieven en de socia-
Uiten. 

De konseivatieven hebben nu in het 
huidige debat het voordeel ei op ie 
kunnen bogen dat /i) iiKieriijd, enkele 
jaren geleden, de ondei handelingen tot 
een goed einde hadden gebracht — on
derhandelingen die afgebroken werden 
door het tameu/e veto van de Gaulle. 
Voor hen is het dus met moeilijk oni 
aan te knopen ĉ p het punt waar zij ge
komen waren. Want in feite is de Euro-
markt sindsdien met we/enlijk veran
derd. Men kan zelfs zeggen dat de evo
lutie in enkele laien tijds de toetreding 
heel wat gemakkeliiker gemaakt heelt. 
He t is namelijk /o, dat binnenin de 
Commonwealtb struktuui de verhou
dingen van de handel zijn veranderd in 
die zin dan dat de verschillende Coiu-
monwealth-landen nieuwe export-mark
ten hebben gevonden Vele van deze 
landen moeten nu minder dan voor 
twee dl ie jaar bevreesd zijn voor het 
verliezen van preferentie-markten in 
Groot Britannië Van die kant is dus de 
druk voor behoud van de Common-
wealth-struktuur verminderd. 

Men kan echter helemaal niet zeggen, 
dat er in de konsetvaiieve partij een en 
al klaarheid bestaat over de positie ten 
o)izichte v a n ^ e t Europa-probleem. 

Men kan zeggen met de Britse " Oii-
server » dat de lor ies verdeeld zijn 
over twee denk-scholen. De eerste denk
richting ziet het Europa waar Engeland 
zich zal moeten bijvoegen als een Gaul
listisch Europa : een Europa dat gede
koloniseerd is van de Amerikaanse in
vloed. Deze groep Tory politici wil dat 
het Europa, waar zij dan deel zullen 
van uitmaken, vrij is van alle verant-
wooidclijkheden buiten Europa. In die 
zin echoën zij de kampagne van de 
Gaullc nd. 

De andeie denk-richting binnen de 
Tor)-gemeenschap wil 'ich wel bij een 
Europa voegen op voorwaarde dat dit 
Europa los staat van Amerika, doch zij 
wil anderzijds een deel van Groot-Brit-
laniè's verantwoordelijkheden behou
den, meer bepaald dan in het Midden
oos ten . 

Men kan zeggen dat in het geheel 
genomen de idee of de wens om een 
nieuwe grandeur-rol te spelen afwezig 
is, zowel bij de konservatieven als bij 
de Eaboui-politici. Bij de/e laatsten is 
da t natuuilijk aanvaaidbaarder dan bij 
de konservatieven, waar het Europa
probleem steeds gebonden is geweest 
aan de idee van Commonwealth-gran
deur. 

Bij de Labour paiuj is er echter al 

niet méér klaaiheid ten opzichte van 
hel Europa probleem dan bij de kon
servatieven. 

In zijn geheel genomen is het stand
punt van de Labour-partij zo, dat er 
een einde moet gemaakt worden aan de 
imyx-iialistische houdingen. Maar et is 
een algemene wens aanwezig om de 

iuvlocdsmogelijkheden buiten de U N O 
oveiscbatten, onderschatten zij aan de 
andere kant het feit dat de oplossing 
van de grote problemen in .Azië in fei
te méér afhankelijk is van de verhou
ding Amerika-Rusland dan van de tus
senkomst van (zelfs een vernieuwde) 
Westerse alliantie zoals deze van de 
N A T O . 

Wilson is zeker en vast overtuigd van 
de noodzakelijkheid van een integratie 
in de N A T O . Hij heeft zich daartoe 
verbonden. Maar wat de toetreding lot 
de N A T O betreft, heeft hij een klare 
lijn getrokken tussen de idee van toe-, 
tieding tot de Europese ekonomische 
gemeenschap als zodanig en anderzijds 
het aanvaarden van een politieke su-
pra-nationale autoriteit. Dit laatste 
aanvaardt hij niet. Daardoor komt ook 
hij in het vaarwater te liggen van de 

te zitten wanneer een koers wordt ge
varen die leidt naar integratie met het 
Euromarkt-blok. De Labour-partij is 
daar gevoeliger voor dan de konserva-
tieve part i j . 

Voor de Labour-pai tij, zoals zij door 
Wilson vertegenwoordigd wordt, zijn 
er meer bepaald twee politieke objek-
lieven, twee voorwaarden, die een ge
makkelijke Europa-politiek in de weg 
staan. De eerste voorwaarde ligt in de 
eis van de socialisten, dat Groot-Britan
nié zijn eigen buitenlandse politiek zou 
mogen blijven voeren. Dit moet zeker 
en vast in konflikt komen met de bepa
ling ui t het Verdrag van Rome waar
bij de eis gesteld wordt van een geza
menlijke kommerciële politiek. Een ge
zamenlijke kommerciële politiek is ech
ter niet mogelijk zonder een gezamen
lijke buitenlandse politiek. 

De tweede voorwaarde is dat de so
cialisten voor zich de vrijheid opeisen 
om een eigen planning van de Britse 
ekonomie te verwezenlijken. Ook dat is 
in tegenstrijd met de eisen van het Ver
drag van Rome. 

Nochtans is het evident dat de stuw
kracht van de Euromarkt - verwezen
lijking piecies te vinden is bij die groe
pen en mensen in Europa, die menen 
dat een supra-nationaal gezag noodza
kelijk is. 

Daaruit zouden we kunnen konklii-
deren dat een Tory-regering wellicht 
gemakkelijker zou kunnen "leiden tot 
een versnelde toenadering van Groot-
Britannië tot de Euromarkt, dan een 
Labour-regering. Dat de Torries wel
licht nogal vlug bereid zouden zijn im 
daarvoor de prijs te betalen van een 

Amerik.'.ansc in\locd te gaan doorspe 
len. 

De Labour partij wü een bijdiage 
leveren tot de wereldstabiliieit dooi een 
helpende hand toe te steken bi] de 
inoeilij'ke punten. Nochtans heelt deze 
socialistische tendens naar tx>middeling 
in de wereldpolitiek, niet bevorderend 
gewerkt om een klaie politiek tegen
over Europa te formuleren. 

Het probleem /al waarschi)nli)k eer
der kans hebben om opgelost te wol
den indien de koriseivatievcn als over
winnaars uit deze algemene verkiezin
gen komen, dan wanneer de socialisten 
zelfs met een versterkte regeling, de lei
ding krijgen. 

De Labour pai lij stelt /eei tcieciil de 
juiste vraag : vooi haai ligt het gevaar 
vooi de wereldvrede hoegenaamd Uirt 
in Europa, maai wel in Afrika en nog 
meer in Azië. Precies daar waai de 
ideologische machten met frontaal le-
genover elkaar staan met afgebakende 
gienzen, maai waar de ideologische te-

Gatillc's ideeën over de integTaile vnn 
het westers) f uropa 

Bijgevolg IS een c>verwiiimiig v.u. 
Wilson niet zo gunstig ten opzichte van 
de andere Fiironiarkt landen, behalve 
Irankri jk. Een andei zeer praktisch 
punt ter zake is het feit dat de land-
bouwptohlematiek van Engeland heel 
in het bi)Z()iider m moeilijkheden koiiu 

akkoord over de militaire en politieke 
opvattingen van de Craulle, is een an
dere zaak Inmiddels zijn zij ook beter 
geplaatst om de Commonwealth han
delspolitiek om te buigen naar de nieu
we noodzakelijkheden en om dr lintse 
landbouwDolitiek op een nieuw<- leest 
te schoeien. Dat is al heel wat 

E.H.M. 

(leze week in de ivereld *ze 
Ruimte-rendez-vowi Gemini-8 gedeelteliik mislukt, terwijl de Russen een 

belangrijke ruunte-repetitie met honden hielden. 

Kleine provo-politieooi log in steeds woeliger Amsterdam. 

De primaat van de Anglikaanse kerk bezoekt paus Paulas Vl. 

In Kongo neemt Moboetoe de macht volledio m handen. 

Kommunist en jacht in Induneiie duurt vooi t; Chinees ambassadeur ver

laat Djakarta. -^ 
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WITTE WEDUWEN 

In Italië noemt men « witte 
weduwen •» de vrouwen wier 
echtgenoot naar het buiten
land gmg werken, nog enkele 
ja ien geld opstuurde of brie
ven schreef om dan vanaf een 
bepaald ogenblik niets meer 
van zich te laten horen Het 
aantal «witte weduwen» 
wordt op 500 000 geschat. 
Jaarlijks verlaten 250 000 tct 
300 000 I tahanen hun land 
om elders werk te gaan zoe
ken. 

DUITSLAND 

EN DE GAULLE 

De populatireit van de Fran
se prezident bi] de Westduit-
se Bondsburgers gaat maar 
steeds in dalende lijn In 1962, 
ten tijde van de Gaulle's 
triomfantelijk bezoek aan 
West-Duitsland, waren nog 61 
t h. der Westduitsers van me
ning dat het beleid van de 
Gaulle ook de Bondsrepubliek 
ten goede kwam In 1963, na 
de Gaulle's veto tegen Groot-

A/i ge\olg \an de besUising dei Indiase centnile regeinig om een aidonome Poendjab-provincie 
op te richten, oniitonden in verscheidene grote steden onhisten, waarbij het tot gevechten kwam 
tussen ordestrijdkrachten eii betogers Onze foto . te Delhi gaat een wagen in vlammen op. 

B n t a n n i e ' s l i d m a a t s c h a p van 
de E E G , daa lde di t c i j ter 
b iuusk t o t 28 t h I n 1964 ver
m i n d e r d e h e t l ich t jes to t 27 

t h , om verleden j a a r weer 
sneller te z inken to t 17 t h 
V a n d a a g gelooft nog n a u w e 
lijks éen vierde van de West-

A 6 A 6 / D A R / 
rnkfle ueken gelrden lubben ue in de 

ïe kroniek een porti et geuhildod van 
generaal Baizani de hidet van de koei-
den m hun XLanhopige en heldharflige sliijd 
tegen het Iraakf leger. Kort nadat we die 
kroniek geschreven hadden, vacht Barzani 
zich weel eventjes tn het (kleine) nieuus 
Het beigdoip Seve weid dooi een handvol 
koelden 22 dagen lang gehouden tegel 
twee Iraakse bataljoni, in het geheel 5 000 
iwaaibexvapende manschappen van een 
modem legei Seve viel slechts iiadal het 
dotp door een boinbaidancnt en een na 
palm aanval totaal van d( aaidbodt m rcej^-
gevaand nas Maat in de d aai opvol ir en de 
nacht i er joeg Barzani de legeiuigsltoepjn 
uit de lakende puirien 

Het n hoogst meikuaaidig dal een uc 
leld, dte stnds enkele lijd de politie.ie 
4 pjotest song » tot nieuuste modeschla 
gei heeft verheven, zo bitter a etnig be
langstelling heeft voor het diama der 
Koelden En ei zo weinig over xveet ' 

Welke kaloliehen weten bijvooi beeld, 
dal tienduizenden van hun getaofsbioeders 
in hak ofxuel het iiiaqms gekozen hebben 
en samen met de paititanen van Barzani 
in het veld staan, ofwel xiervolgd en vei-
diukt xtoiden dooi de haakse regenng^ 
En line heeft beseft in deze tijd x/an oecu
mene, dat tn de schoot van de Koeidische 
revohitieraad een hoogst merkxuaaidig" 
oveieenstemming xierd beieikl door de e 
ligieuze leidei'' van Ixeee krislelijke ge-
meenschappt n — dr Roomse Chaldeers en 
de Neslorianen — en de religieuze leiders 
van de MosU ms ? 

Het tijden xian de Koeidischi Inislencn 
IS slechts aan een handvol « tiigtxiijdni » 
bekend . Caritas Latholua en de Domini 
kaner missies in Irak spannen zich sinds 
geruime tijd m om de tienduizenden op 
de vlucht gedreven kristelijke koerden die 
sindi vier jaaj mi hun haardsteden ueidf i 
lerdreten en thans in de hitleisle ellende 
Itxen, te helpen Maai xuie kent eldeis ni 
de krislelilke wereld dit drama ? 

Het kristeltjk geweten wakkei schudden, 
hel westen met de neus op het drama der 
koerden diixien : dat beschoiiut 4ba (va
der J Bidari als zijn levensxverk Aba Bida-
II IS df kalolieke bisschop van Mossoet -
een dei merkxvaardigste bisschoppen in 
heel de katholieke kerk Hij is lid van de 
koerdische rexiolutteiaad en af en toe vei-
schijnt van hein een foto in een of andete 
krant gexvoonhjk prijkt hij er op, niid 
den tussen de partizanen van Baizani, bij 
een wapenmspektie of een voedseluttrei 
king De krant die de (zeldzame) foto pii 
bltcecrde, kwam doorgaans m het bezit er 
i an samen met een brief van de bisschop . 
<• geachte heer hoofdredaktew, ik ben bis 
schop Kin Mossoel en hoerde > Deigelijke 

blieven, met bevende hand in het Engels 
of het tians geschreven, heeft Aba Bidaii 
met liondeiden verzonden Al te vaak ech
ter verzeilen ze op gestroomlijnde redak-
lies en bij onwetende redakteuts m de 
scheurmancL Welke verstandige, moderne, 
neldooivoede en goedbetaalde persjongen 
zon tmmeis veel aandacht schenken aan de 
beduimelde flaidjei papier en aan het 
naïeve toevoegsel : « Ik sluit hieibtj een 
foto van mezelf tn Wil toch alstubhef zo 
goed zijn, UIL lezeis te vertellen hoe het 
hier met ons gaat iVant Bagdad is niet 
alleen de vijand van de Koerden, mam ook 
x>an de kust enen hi hak xverden de kris 
telijke scholen gesloten Koerde 'e zijn :n 
Irak IS eig Kristen te zijn ts al niet beier 
Maai een Koerdische kusten ^ De 20 000 
koeidische kristenen die nog tn onze ste
den xi'onen„ kunnen er x'an meespreken ». 

Aba Bidan is niet de enige kristelijke 
hei der die — meestal veigeefs — zijn ge 
loofsgenolen over de hele wereld tracht 
wakkei te schudden. Ook de (haldese 
bisschop stunrt brieven aan talloze wester
se redakties . « De viede is zo ver m dit 
land uciar zivarte ellende op gans de be-
lolkirig drukt maar vooral op de arme en 
gefnjnigde mensen van het noorden . re-
zultaat van vier jaar plagerijen en politie
ke twisten die het land tot pum hebben 
gemaakt en tie bevolking uitgehongerd ». 

Van hun kant trachten de koerdische 
Moslems ^uen wanhopig en klaarblijkelijk 
al met even weinig rezullaat de grote nios-
lemwereld voor hurt zaak te winnen Blijk
baar nergens is voldoende menselijke be-
langstelling — of kortxueg menselijkheid — 
aanuezig, opdat de slem van de Koerden 
zou gehoord u orden de zaak der Koer
den pei'.t nut lil lul schema, men weet rwt 
hoe ze politiek moet aangepakt xi'orden, 
men schiikt er voor terug om Bagdad voor 
het hoofd te stoten, men unl de Russen 
geen aigumenten in handen spelen, erizo-
vooit Maar inmiddels regent het verder 
neipalin op de koerdische dorpen en geen 
enkele tolk singer ter uereld zal bet tn zijn 
hoofd halen ztfn goedbetaalde Vieinam-
repiilntie achter een protest song over de 
Koerden te zetten 

Zo vecht een Ixlein en vergeten volk door, 
xastheraden en besloten tot het uiterste, 
moederziel alleen en tn de steek gelaten 
Het vecfii tooi rechten die zo elementair 
zijn dat de Sovjet Ünie ze reeds lang aan 
de koelden op haai grondgebied heeft 
toegestaan Hel vecht onder zijn bissrhofr-
pen en moslemleiders Wanneer zat cie 
stem van Aba Bidan luid genoeg klinken, 
opdat het xeelgecileerde en drvkgeprezen 
xieieldgeueten Bagdad tot menselijkheid 
zou du iiigen ' 

A N Tox ano. 

duitse de GauUefans anno '62 
aan het beleid van hun toen
malig idool : met slechts 15 
t h aanhangers is de popula
riteit van de Franse prezident 
op een (voorlopig) dieptepunt 
geraakt 

SPANDAU 
In de gevangenis van Ber-

lijn-Spandau is plaats voor 
500 gevangenen. Nu zijn er 
nog drie • Speer, Baldur von 
Schirach en Hess Speer en 
Baldur von Schirach worden 
nog dit jaar vrijgelaten, ver
mits zij hun twintig jaar heb
ben uitgezeten. Maar na 1 ok
tober bhjft Rudolf Hess — die 
m 1941 naar Engeland vloog 
om de oorlog te verkorten ! —• 
met zijn levenslange straf al
leen over Dan zullen vier ko
lonels en 30 bewakers verder 
hun enige gevangene m het 
oog houden 

De mitraiUeusen blijven op
gesteld, steeds zijn er uitge
lezen scherpschutters onder 

c' > wachters aanwezig Licht 
ca verwarming voor dit ge
bouw en voor het personeel 
k )sten 25 000 f r per dag i 

Niemand weet met zeker-
1 ;id of Hess wel gezond vaa 

est IS — maar hij heeft 
I ooit berouw getoond i En 
ri larom moet hij gevangen 
\ IJ ven Levenslang ' En dan 
l 'weren moderne mensen dat 
( ; « hel » ondenkbaar is ux 
i ;ze heerlijke tijd . 

OPLAGE 

Een ernstige, letterkundig 
hoogstaande roman met een 
oplage van 100 000 exempla
ren is ook m Frankrijk een 
uitzonderlijke gebeurtenis. 
Dit oplagecijfer werd ruim
schoots overschreden door 
«Les Volontaires» van de 
Franse auteur Samt-Loup. 
Een vervolg op dit boek, «Les 
Hérétiques » vertrok meteen 
maar met een eerste diuk van 
70 000 exemplaren 

Vergeefs keken wij de let
terkundige bladzijden van on
ze weldenkende —• en over 
Parijs doorgaans graag schrij'-
vende — pers er op na : tot 
nog toe lazen we over de 
bestsellers van Saint-Loup 
nog geen woord Al te veel ver
wondering hoeft dat niet te 
wekken: Saint-Loup beschrijft 
op meesterlijke wijze in zija 
twee romans « slechts * de ge
schiedenis van de Fransen die 
vrijwillig aan het Oostfront 
streden. In Amerika oordeelt 
men alleszins ruimer dan aan 
de boorden der Zenne : daar 
noemde men Saint-Loup een 
Franse Hemmingway En de 
Fransen zelf getuigen even
eens van heel wat meer breed-
denkendheid dat onze franco
fone Brusselaars; het blad 
«La Nation» schreef : 
« Waarom zouden de jongeren 
niets mogen vernemen over 
de moed van hun voorgangers, 
welke kant die ook gekozen 
hebben in de jaren 40-45 ? *. 

Gelukkig vallen er in de wereld toch nog een aantal verkwikke-
lijker — ZIJ het dan spijtig genoeg minder belangrijke! — dingen 
te noteren dan relletjes in India, verloren A bommen en lassen-
strtjd in de States Zo werden we hij het begin van die splinter
nieuwe lente verblijd met de mededeling dat Madurodam mo-
dernizeert Op de lilliput-grachtjes varen nu lilliputbootjes, die 
een getrouwde kopij op-schaal zijn van de Amsterdamse rond-
vaartboten. 
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Enkele dagen geleden vond e) op het Antwerpse üadhuis een wel heel uilzonder-
lijke ontvangst plaats, een ontvangst waaraan niet minder dan een dnehonderd-
lal deelnemers te pas kwamen, deelnemers van alledei giootte en maal, ouderen 
en jongeren, kinderen en grijsaards. IVt] vreesden een ogenblik dal de vloer van 
de ino(htans stoere) bovenzaal het zou begeven, maar dit bleek gelukkig ijdel : de 
zj'are balken die ergens uit de middeleeuwen stammen, hielden het. Zi] droegen 
o'r dat ogenblik hel gewicht van een groot gedeelte van een der weinige clans die 
J .iianderen bezit, een familie-vereniging naar het model der Schollen, zonder tar-
I in<i of ruiten, zonder sporrans of doedelzakken, rwiar toch met een resem gene-
ijlies die de rostise kelljii zou doen watertanden. 

VOOR iTEN 

Het gaat hem hier om de c'an 
•Merckx - Broeckx - Schilt/ - de Keersmae-

. tker, allemaal afstammelingen (kinde-
len, kleinkinderen, achterkleinkinderen 
enz...) van de familie Broeckx-Wittelaer, 
een gezin dat in 1S24 werd gesticht. 
Maar de eigenlijke stamboom gaat veel 
\erder en vermeldt bovendien heelwdt 

• doorluchtige personen. Zo komt men in 
de tak der Wittelaers tot Thomas Gra-
inaye, die omstreeks de jaren 1500 leef
de en waarvan een der dochters huwde 
met Andreas Rockox. Uit dit huwelijk 
werd Nikolaas Rockox geboren, die een 
vooraanstaand buiger van de stad Ant
werpen zou worden. Meerma.en werd hij 
^erkozen tot burgemeester, hij stond 
r.an het hoofd van we'dadigheidsinstel-

• lingen en was bevriend met de geleer-
cien en kunstenaais \ a n zijn tijd zoals 
P P. Rubens en Hendrik van Ku)ck. 
Nikolaas huwde in 1.589 met de dochter 
van de grootmeester van Spanje. Dit hu-

, weiijk bleef echter zonder kmderen en 
daarom -.tichtten de echtelipden een 
soort fonds, de « Rockox-stichting » ge
naamd, dat tot doel had studiebeurzen 
te verlenen aan de afstammelingen \ a a 
hun familie. Nog altijd genieten de na
komelingen van dit nalatenschap ! 

Een beurs wordt door de bestendige 
d pulaiie toegekend ten bedrage van 
?i 000 fr per jaar, aan de nazaten die 
ervoor in aanmerking' kunnen komen 
en die hun afstamming kunnen bewij-
z..n. 

Zo verliep het niet met de adelijke 
titels die in de familie aanwezig waren. ' 
De laatste titel ging verloren toen een 
vrouwelijke telg mei een gewone bur
german trouwde en het verlies aldus een 
natuurlijk gevolg was \afl de regel d i t 
ccn huwelijk met een man uit de « la
gere stand » de adel niet voortzet. 

« STAMOUDERS 

De in 1801 geboren Maria Wittelacr 
huwde in 1824 met Gaspar Broeckx te 
Antweipen. Het zijn zij geweest die de 
c.genlijke stamouders van de huidige 
d a n zouden worden. Door hel huwelijk 
van hun kinderen (dochters en een 
zoon) ontstonden achtereenvolgens de 
V ler takken van de familie die wij ho
ger opsomden. 

Vader Broeckx was een eigenaardig 
man, gioot van gestalte, « begaafd en 

schrander in het zaken doen n, zoals 
het opgetekend is in de familieboeken. 
Bij zijn huwelijk bezat hij slechts en
kele guldens, maar later werd hij zeer 
welstellend en op oudere leeftijd kre
gen zijn kleinkinderen bij het nieuvv-
jaarwensen geldstukken die naai waar
de wisselden van één frank tot vijf, al-
naargelang de oudei-dom. Dit zou naar 
onze maatstaven vandaag 50 tot 200 fr. 
betekenen; als men daarbij weel dat er 
wel een vijftigtal begunstigden waien, 
dan kan men de omvang van dergelijke 
o nieuwjaar » meten. 

• WISSEN MANDEN 

Gaspar Broeckx was een mandenma 
kei en had een winkel op de Kauwen-
berg te Antweipen. Zijn zaak begon te 
floreren toen rond 1830, ingevolge de 
politieke beroeringen, talrijke Neder
landers het Zuiden verlieten en bi] de 
verhuis veel wissen korven nodig had
den. Bij de gebeuttenissen zelf (zo ver
melden de oorkonden) bleef hij afzij
dig; wetenswaardig evenwel is dat bij 
de beschieting van Antwerpen door het 
geschut van generaal Chassé, de familie 
in de kelder een onderkomen zocht en 
dat daar gebeden werden opgezegd. 

De handel in wissen manden vond 
eveneens een grote uitbreiding toen een 
tak van de familie fruit begon te ver-
koDcïn, onder meer t i j iens de 1-tans-
Duitse oorlog in 1870 en nadien in En
geland. Dit fruit weid verpakt m de 
tenen korven waarvoor weer een ^n-
deie tak, namelijk de Merckxen, de 
grondstof leverden. Omdat de wijmen 
zeer goed groeiden in het klein-Bia-
bantse land, werd ter plaatse m' de om
geving van Bornem een ganse industi e 
gevestigd, zodat de familie Merckx ais 
de grondlegsier van de mandenmaker)j 
ter plaatse kan beschouwd worden. He t 
i." trouwens de vestigingsplaats van de 
(i compagnie » zoals de familie-onder
neming werd genoemd, met name het 
<( Buitenland », een fraai gehucht aa i 
de Schelde te Bornem, die nog een gro
te rol speelt in het leven van de fami-
lievereniging ofte clan. 

Met de achteruitgang in de mandcn-
makerij ging de familiale onderneming 
uiteen en viel er aldus een bindend ele
ment weg. Als anekdote kan nog ver
meld worden dat in 1900 onder de erf
genamen van Gaspar Broeckx een som 
die thans ongeveer 70 000 Ir. zou waaid 

zijn, werd verdeeld afkomstig van een 
Engelsman, die de onderneming ben.i-
decld had, maar later berouw kreeg I 

• BIJEENKOMSTEN 

Viel het ekonomisch bindmiddel weg, 
dan bleven toch de bijeenkomsten ten 
huize van stamvader Broeckx bestaan en 
het is waarschijnlijk hieraan te wijten 
dat de clan zijn oorsprong vond. Kin
deren en kleinkinderen verzamelden re
gelmatig in het huis aan de Paddegracht 
te Antwerpen waar de heer Broeckx na 
gemaakt fortuin zijn intrek had geno
men en dat uit ruime vertrekken be
stond. De bijeenkomsten vonden 's zon
dags plaats na het lof : de gioten speel
den kaart in het achtergebouw en de 
kleineren hielden zich onledig in het 
voorgebouw waar zij allerlei spelletjes 
deden, toneel speelden en voordrachten 
hielden, iets wat later een degelijke 
vorm zou krijgen in een eigen familie-
koor, toneelvereniging en orkestje. Daar 
ontstond trouwens ook de « Antieke » 
zoals de clan genoemd wordt. De naain 
moet afkomstig zijn van een oud huis 
dat aangekocht werd door een lid van 
de familie en dat op de tentoonstelling 
te Antwerpen had gestaan Later werd 
hij omgevormd in de » Nieuwe-Antie
ke » en nog later in de « Moderne An
tieke n, zoals de familievereniging thans 
nog heet. 

NEGENTIG 

In 1874 vond een eerste heugelijke g( 
beurtenis plaats in familieverband, 
nielijk toen vader Broeckx en moedt 
Wittelaer hun gouden bruiloft vieidoi 
hetgeen gepaard ging met een gr« 
feest en waarbij ook de eerste starabooi 
werd opgetekend. Moeder Broeckx o\a 
leed negen jaar nadien, maar de sta» 
vader bleef jong van hart en hertiou» 
de. T o e n zijn tweede vrouw enkele j) 
ren nadien eveneens overleed, verlam 
hij nogmaals een huwelijk aan te ga 
maar de familieleden konden hem \ai 
dit voornemen afbrengen. « Er is ee 
tijd van komen en gaan » zo voerden 
aan, hetgeen de Antwerpse burgemee 
ter ter gelegenheid van de jongste on 
vangst van de clan deed zeggen : « 
is een tijd van doen en laten ))j, 

Een tweede grote gebeurtenis was < 
viering van de negentigste verjaaid 
van vader Broeckx. Aan het diner d 
eraan te pas kwam 
en 54 kleinkinderen 
kinderen, (die met 
werden) ten getale 
gesproken. 

zaten zijn kindeii 
aan, de achterkiei 
snoepgoed bedacl 
van 48, niet te i 

• FIGUREN 

In de tweede genei atie waren et \( 
schillende opmerkelijke figuren, /o o 
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Na- de toespraken van Mr Hugo Schiltz en burgemeester Craeybeckx ging het er zeer vr iiTioe aan toe 
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der meer een sein ijver van toneelstuk
ken, die zijn huis openstelde voor de 
jaarlijkse vergaderingen. Deze man, Vik
tor Merckx, was ook aannemer en richt
te de afdelingen Oud-Antwerpen en 
Oud-Brussel op in de grote tentoonstel
lingen, iets wat hem nadien in de ge
legenheid stelde verschillende oude hui
zen en « antieke gevels » over te bren
gen naar het Buitenland waar de fami
lie bezittingen had. Bij de Schiltzen wa
ren er eveneens dichters, toneelschrijvers 
en regisseurs die zich toelegden op het 
vermaken van het gezelschap wanneer 
de familie bijeenkwam. Er werden bij 
deze gelegenheden zelfs muziekstukken 
(o.m. cantates) geschreven 1 Er waren 
en er zijn nog steeds kunstenaars onder 
de afstammelingen, er zijn schilders bij , 
zangers en toneelspelers, plezante man
nen, zwaaigewichtheffeib en muzikan
ten. 

Maar wat zijn de oorzaken \ a n het 
« aaneenhangen » van de/e families die 
n u al in de /esde generatie gekomen 
zijn en die bij gelegenheden als bijvoor 
beeld het honderdjarig bestaan van hun 
clan, gemakkelijk met zeshonderd man 
ten tonele kunnen verschijnen ? 

Daar is in de eerste plaats de « An
tieke » zelf, de familievereniging die al 
de nazaten, al de loten van de stam om
vat. Daar is ook het Buitenland, een 
dorp als het ware dat praktisch uitslui
tend bewoond of in het bezit is van le
den van de familie. Daar zijn de ziele

diensten voor de overledenen, de jaar
lijkse gezamenlijke bedevaarten en ten 
slotte de twee komitees waarvan één te 
Bornem en één te Antwerpen die de 
verschillende feestelijkheden organise
ren. 

De « Antieke » is zoals hij gesticht 
werd een ontspanningskring en een fa
milietoneel. Na de toneelvoorstellingen 
destijds werd er aangeschoven aan de 
gedekte tafels waar men warm worste
brood met koffie opdiende. Daarna 
werd er gedanst en op die wijze ont
stond een band... 

• BUITENLAND 

Ook met Nieuwjaar, karnavalmaan-
dag en -dinsdag kwam en komt de fa
miliekring bijeen, waaraan gemaskerde 
bal en andere feestelijkheden te pas ko
men. Mijlpalen in het bestaan van de 
clan vormden de verschillende plechtige 
herdenkingen van het half-eeuwfeest, 
het 70-jaiig bestaan, het 75-jarig bestaan 
en de 90-jaiige herdenking, deze laatste 
in 1966. 

Het tweede bindmiddel is evenwel 
het reeds hoger vermelde Buitenland, 
het gehucht bij Bornem dat als het wa
re een dorp vormt dat de familie toe
behoort. Het ligt zeer mooi in een arm 
van de Schelde, midden een welig ka
der van bomen, struikgewas en riet. Een 
smal, voorvadeis steenweggetje voert er 
naartoe en maakt dat het plaatsje enig-
/ins beschut wordt tegen al te veel toe
loop. In de tijd van de « Compagnie » 
en de mandenmakeri j , werkten er meer 
'an honderd werklieden, samen met 
Tschillende schiopeis. Dagelijks \oe-
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ren er Immers twee schuiten met een 
volle vracht naar Antwerpen waar de la
ding, met bestemming Engeland, over
genomen weid. De familie-maatschappij 
kocht in het begin van de/e eeuw zelfs 
een der eerste petroleum-motoi schepen 
die op de Schelde voeren. Pogingen om 
een nieuwe industrie in het leven te 
roepen (bestemd voor het vervaardigen 
van farmaceutische produkten uit de af
val van wissen) mislukten, maar de ge
bouwen bleven beslaan. Omsti-eeks 1890 
begonnen leden van de familie ter 
plaatse villa's te bouwen. In 1895, na 
de tentoonstelling te Antwerpen en ie 
Brussel werden zoals gezegd, verschil
lende antieke gebouwen o.m. de (( Gil-
denhuizen » en de « Reuzen » naar het 
Buitenland overgebracht. 

Later werden nog de Kipdorppoort 
uit Antweipen, een hoefstal, de St. Ja-
cobstoren en een kapelletje opgelicht. 
Mede door het om\ormen en vei bouwen 
van bestaande oude huizen, kreeg het 
bui tenland het uitzicht \ a n een kleia 
dorpje. 

• ONTSPANNING ' 

Fi zijn op dat Buitenland vaste be
woners maar de meeste clanleden komen 
er tijdens de naweken, de verlofdagen 
of bij speciale gelegenheden. Iedereen 
kent iedereen en allen helpen steeds te 
samen bij het uitvoeren van plannen, 
die vooral de ontspanning behelzen. De 
grote aantrekkelijkheid is natuurlijk de 
Schelde; vroeger werden zware roei
boten — de gekende Brabanders — ge
bruikt bij het spelevaren. Later kwamen 
er zeilboten, waaronder zeer merkwaar
dige eksemplaren die deden denken aan 
Chinese jonken of Nijlschuiten. 

De familieboeken spreken van legen
darische tochten op de Schelde en van 
rampen die tenauwernood (en gelukkig 
voor het voortbestaan van de clan) kon
den vermeden worden. Er waren boot
tochten die zelfs naar Rotterdam gin
gen. De « Petiol », het motorschip van 
de maatschappij diende op gezette tij
den voor uitstappen van de ganse fami
lie. Men voer naar Lokeren, Wetteren, 
Melle en bij speciale gelegenheden wer
den er eveneens boottochten ingericht 
o.m. naar de reusachtige biand die de 
Antwerpse petroleuratanks destijds 
heeft verwoest, naar de grote overstro
mingen (o.m. in 1906) enz... 

Andere ontspanningsgelegenheid op 
het Buitenland werd gevonden in de 
zwemsport die vooral op een zandbank 
in de Schelde werd beoefend. 

In 1910 ontstonden er bloemenstoeten 
op het gehucht : zij werden onder me
kaar ingericht en zijn tot op heden een 
vaste traditie gebleven. Later kwamen 
daarbij de <( olympiaden », driedaagse 
feestelijkheden die in de zomer wordi^n 
ingericht onder de leden van de clan. 
Daarbij mogen de velschillende bede
vaarten niet vergeten, zoals deze naar 
O.L. Vrouw van de Krocht en naar Kal-
fort, naar O.L. Vrouw van Gaverland 
waar de familie en vooral de « jonk
heid » vruchtbare huwelijken !>ing eri 
gaat afsmeken. 

Tijdens de jongste jaicn werd de --ir-
ganisatie van de clan nog uitgebreid ea 
verbeteid : sinds 1960 bestaat ei een 
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Tekening op feestkaart sfslt "do Reuzen" v~;r . 

comitcc van de famiheknng met een 
voorzitter, schatbewaarder, sekretaris, 
sportleider, oig-anisator enz... Men heeft 
gezamenlijk op het Buitenland een stei
ger in de Schelde gebouwd waaraan een 
dertigtal familie-boten meien, dit alles 
onder het wakend oog van » walkapi-
tein )> Emiel Meickx. Bovendien be/it 
het Buitenland nu ook een burgemees
ter in de persoon van de plaatselijke 
heibergier, natuurlijk ook een lid van 
de familie en v^oonachtig in de zeei ge
zellige afspanning van het Buitenland. 
De « burgemeester » is zich oveiigens 
wel bewust van zijn waardigheid en on
derhield zich bij gelegenheid van de 
ontvangst op het Antweipse stadhuis 
breedvoerig en breedsprakeug inet / i ja 
kollega die over de (iets gtotere) Sch'jl-
destad regeert. 

De ontvangst "binnen de muren van 
het 400 jaar oude stadhuis, gebeulde 
naar aanleiding van het hondeidjarig 
clan-bestaan. Sprekei namens de vei/'.a-
melde leden was het zeer aktieve clan-
lid, ons aller volksvertegenwoordiger 
Hugo Schiltz. Even te voren waren de 
taliijke familieleden gaan veizamelen 
in de beuken van de O.L. Vrouwekathe
draal waar een plechtige dankmis weid 
opgedragen door de zeven priesters fa
milieleden. Daags voordien had een 
reusachtig banket plaats gehad in een 
der grootste feestzalen van de stad en 
waarbij niet minder dan zeshonderd 
clan-leden aanwezig waien. Daar werden 
naar goede gewooiue_en in waarachüge 
« Antieke »-stijl, liederen en gelegen-
heidscantates uitgevoerd door het eigen 
koor, alsmede een toneelvoorstelUrfg ge
geven. 

Of ze er toen allemaal wa>e)t zoeten 
wij niet (de ve)schtUende namen die in 
de geslachtsboom uooikomen, zijn ten 
getale van 236 !) maar wel weten wij dat 
een van de weinige clans die Vlaande
ren bezit, zeer stevig op zijn g)ondves-
ten staat en dat zijn toekomst vetzeketd 
is door een taliijke schare peuters en 
« aankomende » jongelieden. 

Dat ondervond men trouiüen^ op het 
Antwerpse stadhuis toen men meende de 
'.( kinderen i> een dunk van sinaasappel' 
sap aan te bieden en men moest bevroe
den dat men amper een tiende genoeg 
glazen had. Overigens had men bij de 
regeling van de ontvangst over een dele
gatie van een vijftig lot xnjf en zeventig 
man gespioken, maar toen de receptie 
uiteindelijk plants vond u>as men rnel z'n 
dnehonderd ' 

Met die Schiltz'en kun je toch van 
alles meemaken, zal Anticeipens burger' 
ladei gezucht hebben. 

Staf De Lie. 
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haar 
Voor mij is elk weekend weer wat 

anders, werkelijk iets « einmaligs ». De 
hele week door doe ik niets anders dan 
in gedachten die heerlijke twee dagen 
voorbereiden, maar wanneer ik mij heb 
voorgenomen er eens iets feestelijks 
van te maken en die achtenveertig uren 
door te brengen in een zalig dolce far 
nicnte, moet er hoognodig gepoetst of 
gewassen worden, ik moet zoeken naar 
een onderwerp voor mijn tweeweke
lijks artikel in dit blad, of ik moet er
gens naartoe. Ben ik er heilig van over
tuigd dat het een druk weekend zal 
worden, en is al mijn werk al goed in
gedeeld (bijna tot op de minuut na), 
dan beslist de baas van mija huisge
zinnetje dat hij zin heeft om eens flink 
te gaan wandelen in onze bosrijke om
geving (het zal je goed doen, je hebt 
werkelijk wat frisse lucht nodig, voert 
hij dan aan als argument), of dan krij
gen we een telefoontje — wéér dat rot-
beest! — van vrienden die ons absoluut 
eens willen opzoeken of die ons uitno
digen voor een dringend bezoek. 

Denk nu alstublieft niet dat ik niet 

OOK EEN 
VRIEI 

Ie liadden me al jaren gefasci
neerd. Van toen ik, met al mijn af
schuw in de tas onder miJ7i arm, elke 
dag langs het voetballokaal naar 
school trok. Kafé « De Duif » had ze 
ook, kafé € A la ville d'Anvers » ook 
en zelfs « Het Paasei » de bollewin-
kel. Alleen in de kerk hingen ze niet, 
maar daar zat dan weer Irigrid met 
d'r zwarte ogen (en dal maakte veel 
goed). Ik vond ze prachtig toen, alle
maal even prachtig. Later als ik iit-
tellektueel geworden was, vulgair. Ku 
(weer mens) nog eigenlijk. Maar in 
de grond hou ik er zo ontzettend 
veel van. Hun dramatische namen, 
hun gore tekeningen en slechte lypo-
giafie. De vlakke, vage kleuren. De 
hopeloze wansmaak. De ontroerende 
banaliteit. Vreemd, ik word er sleed-, 
neer wee van en gelukkig. 

Hun namen pi oef en koester ik als 
gedichten : The Mummie, The Mas
ked Man, de Beul van Béthune, 
Oberslurmführer Graf von Felshan-
%en, The White Angel. Soms als ik 
alleen door de itad wandel, bedenk 
ik er nieuwe en iluisler ze voor me 
uit : King Kong the Black Muslim, 
Harakiri the- Kamikaze, Paulus de 
Executeur, Ho the Terrific Vietcong. 
De mooiste vind ik A'iVfc the Cool 
Killer. Maar dat zal wel een geïnhi-
bceide neignig zijn. Kortom, catcit-
iiffiches betehenen, ival in mijn^leven.' 

Ik had nog nooit een caichwed-
strijd gezien. De affiches zuaren steeds 
genoeg voot me geweest. Behalve die 
woensdag. 'Tealci Ensemble speelde 
(iodot. Ik was te laat, had me gesne
den bij het .scheren. Volzet, zei de 
programma juj\rouu me. Buiten in 
de regen liep tk weer op zo'n affi
che. Ik zou te lant zijn voor de lief-
licbbe)smal(hen, maur de hoofdkamp 
baalde ik zeker . ihe Masked Man 
V Bob O'flinny. De wereldschok der 
wraak tussen het verschrikkelijke 
Masker en Blonde Bobby, de Ierse 
vrijheidsheld. 

Ik haastte me langs de etalages en 
door de rode lichten. Het scenario 
zal het klassieke zijn. Op leven en 
dood in drie peurten. Reeds bij hel 
betreden van de ring, de arena, zal 
het Masker uitgegoten worden. 

Hl] zal minni htend naar de zaal 
schelden, de held de hand xveigere-i 
en met door iedereen, behalve de 
kamprechter, geziene en onbeschrijf
lijk smerige stoten en knepen de eer
ste ronde winnen. In de tweede her
neming wordt hij nog brutale^. 

graag bezoek ontvang, of dat ik niet 
houd van een namiddagje bij vrienden, 
maar u moest eens weten wat al moeite 
het mij kost om zo een weekendschema 
op te stellen ! Ik ben nu eenmaal geen 
schema-vrouw, maar mijn echtgenoot 
houdt van orde en Pünktlichkeit, en ik 
heb me al in zoverre naar zijn eisen en 
wensen geschikt dat hij op het gebied 
van uurroosters en schema's nu al iets 
van mij kan leren ! Vandaar dat ik het 
altijd zo jammer vind dat ik elke week 
opnieuw zoveel moeite doe voor het 
vakkundig en rationeel inrichten van 
mijn twee vrije dagen, vermits het toch 
altijd anders uitdraait. 

Zo werden we een paar weken gele
den onverwacht uitgenodigd om een 
weekend door te brengen bij een pas
getrouwd paartje. Wij (en dat geldt 
trouwens evenzeer voor het paar zelf) 
hadden geen geluk. Toen we daar aan
kwamen, merkten we al dadelijk dat er 
iets aan de hand was. Ze verkeerden 
in een stemming die, wanneer ze bij 
ons al eens voorkomt, mijn echtgenoot 
onherroepelijk doof maakt voor al mijn 
roepen, aangezien hij zich dan opsluit 
in zijn werkkamer, en die mij al even 
onherroepelijk een werkelijke poets-
woede bezorgt (dit om hem te bewijzen 
wat een goede huisvrouw hij in feite 
heeft getrouwd, en om aan te tonen 
hoezeer. al mijn ijver en goede wil 
wordt miskend). In andere woorden : 
er heerste een kleine huishoudelijke 
krisis. Dat was trouwens niet zo moei
lijk te merken : het koppel dat ons 
enkele weken tevoren nog de indruk 
gaf dat wij al jaren waren getrouwd, 
en dat ons haast niet de kans gaf ook 
maar één woord met hen te wisselen, 
zozeer waren zij altijd in elkaar ver
diept, sprak nu om zo te zeggen geen 
woord met elkaar. Wanneer zij al eens 
iets zegden, dan was het : « Zwijg nu 
eens even, je vertelt toch alleen maar 
onzin ! », of : « Wanneer haal je ons 
nog eens wat te drinken ? ». Zoals u 
ziet, een weinig verheffende konversa-
tie. 

Ongeveer een uur later tok ik mij 
met het vrouwtje in de keuken terug 
om haar te vertellen « dat alle mannen 
uiteindelijk hetzelfde zijn, en dat zij 
van ons vrouwen verlangen dat wij al
tijd maar water bij de wijn doen, ter
wijl zij zelf nooit eens een haarbreed 
zullen toegeven, maar dat de lieve hui
selijke vrede dat beetje water wel 
waard is, want als je samen knusjes op 
de kanapee zit, proef je het toch niet 
meer als die wijn soms wat te flets 
smaakt». Intussen probeerde mijn 
echtgenoot haar echtgenoot ervan te 
overtuigen « dat vrouwen nu eenmaal 
eigenaardige wezens zijn die van hun 

man verlangen dat hij altijd zou blij
ven zoals in de verlovingstijd : lief, te
der, aanhankelijk als een poes en kon-
stant tegenwoordig als een trouwe 
hond, en dat zij zich al dadelijk ver
waarloosd voelen als er tien minuten 
zijn verlopen sedert de laatste zoen, 
maar dat het toch ook niet zo moeilijk 
is om hen dat geleidelijk aan af te le
ren ». 

In de keuken snotterde het vrouwtje 
met roodbehuilde ogen « dat zij nooit 
had kunnen vermoeden dat haar lieve 
schat zó zou veranderen, en dat alle 
mannen lelijke huichelaars waren die 
alleen vriendelijk en lief konden zijn 
zolang zij een vrouw niet voor eeuwig 
en tot de dood u scheidt hadden kun
nen strikken en had zij het geweten, ze 
was er nooit aan begonnen ». Ik beaam
de dit volmondig, uit eigen ervaring 
wetend dat zij nu een grote stap in de 
goede richting was. Dit tweede bedrijf 
verliep ongeveer gelijkaardig in de 
woonkamer. Terwijl hij zijn zoveelste 
glas bier uitdronk en zijn zoveelste si
garet opstak (in dergelijke krisissen 
wanen de mannen zich altijd in de 
wachtkamer van een kraamkliniek, ze 
roken de ene sigaret na de andere) ver
klaarde de jonge echtgenoot « dat hij 
nooit had kunnen vermoeden dat de 
vrouwen het huwelijk zien als één gro
te vrijpartij, en dat zij toch ook moest 
weten dat hij wel eens wat anders te 
doen had, en had hij het geweten, dan 
was hij thuis gebleven, daar kon hij 
tenminste werken als hij daar zin in 
had ». Mijn echtgenoot ging natuurlijk 
ook dadelijk akkoord, hij heeft im
mers ook al dikwijls stappen gedaan 
op weg naar een hernieuwde huiselijke 
vrede. 

Toen was ik opnieuw aan het woord. 
« Eigenlijk had zij het bij voorbaat 
kunnen weten dat deze bepaalde man 
toch niet de ware Jakob was voor haar, 
hij zou haar fijnbesnaard zieltje altijd 
veel te ruw aanpakken en het voor 
eeuwig uit zijn voegen halen. Arm kind 

toch, met zo een man getrouwd te 
zijn... ». Van dit zinnetje hing alles af, 
stel u even voor dat zij mij gelijk zou 
geven, dan was alles onherroepelijk 
verloren en dan zou ik weer van voren 
af moeten beginnen. Maar nee, ze trap
te er grandioos in en vroeg me woe
dend « waar ik het recht vandaan haal
de om kritiek uit te brengen op haar 
man, en dat ik maar eens goed moest 
kijken met wie ik dan wel getrouwd 
was, dan zou ik dadelijk weten wie er 
te beklagen was ! ». In de belendende 
kamer hoorde ik mijn wederhelft met 
zachte geheimzinnige stem praten. La
ter vertelde hij me dat hij precies op 

dat ogenblik aan de arme stakkerd 
vroeg « waarom hij in 's hemelsnaam 
toch met dit meisje was getrouwd, hij 
wist toch ook wel dat zij niet met bei
de voeten op de grond stond, en dat zij 
werkelijk geen vrouw was die ooit zijn 
peil zou bereiken ». Daarop kreeg ook 
hij de volle lading, « zou hij wel eens 
naar zijn eigen vrouw willen kijken, die 
kon niet eens koken, laat staan een 
verstandig gesprek voeren ! ». 

Op het ogenblik waarop mevrouw in 
de keuken haar neus en ogen weer een 
normale kleur stond bij te schilderen, 
kwam mijnheer — zónder sigaret dit 
keer — binnengestormd. Geloof het of 
niet, maar Hollywood zal nog veel moe
ten leren om ooit zo een stormachtige 
verzoeningsscène op het scherm te kun
nen brengen. 

Gedurende de rest van het weekend 
hadden mijn echtvriend en ik het ge
voel dat wij al jaren getrouwd waren, 
en onze gastvrouw en gastheer bleken 
ons bestaan totaal te zijn vergeten, zo
zeer waren zij in elkaar verdiept... 

free beck 

stampt onder de goidel, maar de 
aartsengel, de propere, de zuiveie 
haalt het nipt. In de derde ronde 
gaat het Masker definiCief ten onder. 
Zoals het hoort, met rauioe kreten en 
vloeken. Het goede wint op het kwa
de, Gabriel op Satan, de hemel op 
de hel. De tvaarheid triomfeert en 
straalt. En de zaalsadisten laten jui
chend stoom af in dienst van de 
rechtvaardigheid. 

De hall van sporttempcl Majestic 
is leeg, de lichten reeds half gedempt. 
Vit de zaal hoor ik het doffe bonken 
der gladiatoren, het voorspel, 

M'n kaartje kost SO fr. Ik wil me 
naar binnen spoeden als ik plots 
doorheen de glazen klapdeuren een 
taxi zie stoppen. Er stapt een giole 
man uit, steekt traag de straat over 
en duwt zich door de deuren. Hij 
moet sterk zijn. Hij loopt lichtjes ge
bogen. Ik schat zijn gestalte begin de 
veertig. Zijn grijze vest rafelt aan de 
mouwen, er zit geen plooi in z'n 
broek, wel dijk op de schoenen met 
dikke zolen. Hij hijgt. Zijn koffertje 
IS van karton. Er kleven geen kleurige 
etiketten op, omdat derderangshotel-
letjes nu eenmaal niet zo fier zijn 
op hun naam. Met eeii diepe, bijna 
timiede stem zegt hij iets tot de 
kaartjesman. Deze geeft hem een 
klopje op de schouder. Hij ver-
dii'ijnt doorheen een zijdeur. Hij 
droeg strak, ox'er zijn gelaat een zwait 
masker, boven op het fwofd met een 
veter toegesnoerd. Zijn ogen waren 
giijs en zijn mond m de oi'ale ope
ning deed me denken aan een triest 
verhaal. 

Het gevechtspa troon is wat ik 
dacht, wist in feite, het is nooit an
ders. 

Alleen scheldt het Masker niet. Hij 
^puwt in de zaal. Dat staat wellicht 
zo in zijn kontrakt. Even hoop ik dat 
hij het meent. De derde ronde be
gint. Hij ts ontzettend smerig ge
weest en laf. Zij vechten Het ruikt 
naar zweet en rook. Bobb-) begint de 
afslachting. Het publiek roept, de 
mannen brutale strijdkreten, de 
vrouwen ob'iceniteiten. Het Masker 
staat in de louwen, hij wil laag stam
pen. Bobby is vlugger, grijpt zijn 
voet en wringt hem in het midden-
van de ring met de rug op het vilt. 
Bobby springt met de voeten samen 
hoog op, stmvt ze uit naar het mas
ker, opent ze te laat. The Masked 
Man schreeuwt. Hij springt op en 
struikelt naar zijn hoek. Het bloed 
dringt door het zxvarte linnen, zijn 
mond wordt een rode vlek. Bobby 

'kijkt wezenloos en bleek. Ik hoor ge
juich. Even moet ik op mijn tanden, 
bijten. Maar ik herpak mij snel 
« Hij xi'ordt ervoor betaald *, denk 
ik. Nic. 
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wij zijn beet-genomen 

een mozaiek met alfa-bêtises 

In deze kroniek wil ik even rond drie werkjes (1) wat komentaar weven over het 
uitgeven van tijdschriften. Zeer summier, want het uitgeven op zichzelf is te kom-
pleks en vergt een grotere studie (de psychologie van het publiek, van de ver
koop enz.). 

Het entoeziasme, de goede wil en het vrij grote zelfvertrouwen is eigen aan de 
jeugd, maar de rezultaten van die wil om iets nieuws te brengen zijn vrij zelden 
naar verhouding van de kostbare tijd en het geld die eraan gespendeerd worden. 
Ikzelf heb met even groot entoeziasme en deficit reeds 3 tijdschriften helpen op
richten en bijna gelijktijdig helpen begraven. Daarom waardeer ik telkens het feit 
dat jongeren de koofden bij mekaar steken en iets meer doen dan enkel aan de 
tapkast te hangen. 

ALFA-B ETISE 

Het citatenboekje « alfa-bêtise » on
derscheidt zich om verscheidene rede
nen van andere citatenboekjes : he t is 
uiterst dun (40 blz.) en er staan zetfou
ten in. Dit negatieve oordeel wordt ech
ter gemilderd door een reeks goede afo
rismen en door het feit dat dit n u eens 
niet een allegaartje is van wat de Gro
ten van de l i teratuur ooit eens zegden, 
maar wel een frisse verzameling citaten 
van meer eigentijdse en zelfs jonge men
sen uit het eigen taalgebied. Het impro-
vizatorische karakter van het werkje is 
als de definitie van aforismen : op het 
eerste gezicht een gratis woord, maar 
dan geladen met een pointe. 

Gerd de Ley, samensteller (en ook 
animator van de toneelgroep Amatoon) 
heeft een uitgesproken voorkeur voor 
Marcus en Clem Schouwenaars. 

Dit neem ik hem niet kwalijk, maar 
als liij Bobb Bern citeert : « Aktueel 
zijn IS geen tijdsbesparing, maar een 
kwestie van mentaliteit », dan vind ik 
die auteur een gekke kwast om zulke 
nonsens neer te schrijven. Wanneer ik 
d a n Walkie-Talkie 1, waaruit het ci
taat genomen is, opensla, lees ik : « Ak
tueel 'ijn' is geen tijdsbepaling, maar 
een kwestie van mentaliteit » en dan 
krijgt het weer terug een beetje zin. Het 
kl inkt allemaal nogal zelfingenomen om 
mezelf te citeren, maar het moest eens 
gezegd ; de mensen hebben over de jon
geren al zo vlug een gek gedacht. 

Ik hoop dat Gerd de Ley zijn lektuur-
notities nog wat ui tbreidt en het hui
dige boekje eens grondig nakijkt voor 
eventueel andere hinderlijke zetfouten 
en dat hij zich de moeite getroost om 
een bronvermelding op te geven de vol
gende keer; dat vult ook weer een beet
je en het geeft zowat « karakter ». Een 
scherp aforisme vind ik het gezegde van 
W i m K.an : « Studenten zijn mensen 
die de rui ten ingooien bij de gevestigde 
firma's, waarvan ze later directeur ho
pen te worden ». Clem Schouwenaars, 
aan wie deze bundel is opgedragen, 
schreef : « De zesde dag schiep God de 
vrouw en toen was zijn fantasie ten 
einde ». 

Uiteindelijk werd het een sprankelen
de warreling van scherpe, zachte uit
spraken in verschillende toonaard. 

MOZAÏEK 

Dit is de titel van het tijdschrift van 
het literair Genootschap KVHV Kui
tuur Leuven. Het is inderdaad een nog
al wat verwarde mozaiek geworden met 
poëzie, proza en essay. In het redaktio-
neel schrijft men dat dit genootschap 
leeft en soepel is. Ik wil het graag gelo
ven, maar misschien ontgaat hel die 
jongens, dat dit juist niet genoeg is om 
goede teksten bij mekaar te schrijven. 
Men moet buiten het zogezegde talent 
ook de wilskracht opbrengen om de 
stiel van schrijver uit te oefenen — ik 
gebruik speciaal dit werkwoord omdat 
zonder het trial and error men nooit 
een vak kan leren. De vertalingen zijn 
vrij goed, of is dit misschien alleen 
maar omdat de originele teksten goed 

zijn ? T e d G. Groenewegen bewandelt 
volgens mij inderdaad groene wegen; 
als hij stilistisch nog iets gebalder 
wordt, denk ik dat hij in het genre van 
de groteske literaire snapshots nog zeer 
verdienstelijk werk kan schrijven. De rest 
van de 70 blz. kan ik enkel beamen met 
de twee eerste verzen van een gedicht 
van Daniël Anthuenis : « Er is slechts 
donkere stilte. Tussen de woorden die 
klateren als water en licht ». 

He t is een lofwaardig initiatief, maar 
de samenstellers mogen niet uit het oog 
verliezen dat de meeste studenten bin
nen enkele jaren helaas geen of zeer 
weinig l i teratuur lezen, want dan zijn zij 
omwille van ambtsbezigheden of andere 
ekskuzes weerhouden. Ze blijven dus in 
zekere zin staan bij wat ze vroeger gele
zen hebben; als dus die bloemlezing van 
debutanten niet scherper gesorteerd 
wordt, dan bewijst men zijn medestu
denten een slechte dienst. Wilskracht 
en eerlijkheid zijn, volgens mij , zeer 
voorname faktoren voor een auteur. Dus 
moet men zijn teksten niet ontzien en 
onderwerpen aan een strenge zelfkri
tiek : een werktekst is niet noodzakelijk 
een meesterwerk omdat het spontaan in 
5 minuten werd neergepend. 

MISSCHIEN 

« Beet » heeft meer standing : het is 
behoorlijk gelay-outeerd en heeft meer 
swung dan « Mozaiek », wat met bete
kent dat dit nu het jongeren-tijdschrift 
van het jaar is. Daarvoor zou het homo
gener naar buiten moeten treden en 
niet vanaf het eerste nummer beginnen 
te schermen met gevestigde namen als 
J a n Hanlo en Lucebert. Of willen zij 
de vijftigers als beweging verrijken met 
een reeks late nakomers ? 

Als beweging in die zee Nan literaire 
periodieken onderscheiden zij zich op 
geen enkele wijze, want er zijn nog tijd
schriften zonder programma noch ge
zicht. 

I n een interview met Ad. Visser no
teert Kees Simhoffer dat kunst een be
zigheidstherapie is: He t is mooi gezegd 
misschien, maar niet volledig waar (of 
gedeeltelijk onjuist ?) als je beroepsmens 
bent. Want , als het enkel een bezig
heidstherapie is, dan zou dit implice
ren dat men na een tijdje terug gezond 
is en er de brui aan geeft. Nee, ik denk 
dat in het diepste binnenste van een 
kunstenaar die drang naar kreativiteit 
het haalt op het zelfs soms vervelende 
van de artiesten-stiel, die ook vermoeit 
en vol (over)spanningen zit. Misschien 
is vissen of kantoorwerk voor die be
paalde artiest dan een bezigheidsthera
pie. 

De kartoens van Fons van Woerkom 
zijn niet origineel en doen me qua in
spiratie aan Paul Flora en André Fran 
^ois denken, qua tekenstijl respektieve-
lijk aan een slordige Yrrah en aan T o n i 
Ungerer. Zeer merkwaardig is het arti
kel over Lucebert als fotogi-aaf, waarin 

men vertelt dat Lucebert ditht , schiW 
dert en in de laatste regel zegi mea 
zelfs dat hij foto's neemt. 

WAAROM 

Om werkelijk een tijdschrift samen te 
Stellen dat waard is te verschijnen en 
gelezen te worden, zijn et andere eisen 
te vervullen. 

Als de redakteurs niet willen veroor
deeld worden om na enkele nummers 
de schulden te dekken met hun maand
loon van stadsbediende of van Weet-ik-
veel, moet men een welbepaalde rich
ting inslaan, een nieuwe lay-out enzo
voort en al deze zaken koppelen aan 
het magazine-sisteem. Het tijdschrift zal 
daarom geen vulgarizerend maand-
krantje worden, nee, maar ik wil de 
kunst niet opsluiten in het zeer eng ge
houden laboratorium van de werkkamer 
doch ze integreren in het leven van alle
dag dat juist voedingsbodem en tegelijk 
leefterrein is van alle kunst ongeacht de 
vorm en het gekozen materiaal. 

Dan kom je natuurlijk voor het feit 
te staan dat een vlug bijeengehasselde 
redaktie niet volstaat of kan voldoen, 
dat er werkelijk een organizatie moet 
ontstaan met een zakelijk adviseur enz. 

Dit aspekt bestaat nu eenmaal in ds 
kunst : de werken worden verhandeld. 
Waarom ook n ie t? Zelfs dit zakelijke 
facet kan de kunst in al haar uitingen 
en de artiesten ten beste komen en 
waarom zou dit ook niet een gezonde 
stimulans doen ontstaan ? 

Bobb Bei n. 

TONEEL TE BRUSSEL 
De K.N.S.-AiUwerpen geeft thans 

in de Beursschouwburg een reeks 
voorstellingen van « De Bromberen » 
van Carlo Goldont. 

Deze Italiaanse toneetschrifver uit 
de 18de eeuw, die zowat 150 a 200 
stukken op ztjn aktiej heeft — blij
spelen (ook tn t diatekt), kaïakter-
blijspelen, onbenullige tnclodiama'c 
en tragedies, tragi komedies, inter
mezzi, kluchten en stroeve stukken 
voor muziek — had een tustig, onbe
zorgd en tamelijk avontuurlijk leven, 
hetgeen zich m zijn werk weerspie
gelt. Htj leverde een tijdlang tot 16 
stukken pei jaar, alle spiritueel en 
levendig, maar de kwaliteit leed on
der de veelschrijverij. 

Tegenover de « commedia deW-
arte >, de geïmproviseerde komedie 
met oer-oude tipische rollen, gekom-

plireeide intrigen en nogal grove 
scherts, stelde Goldoni, naa) het 
voorbeeld van Molière, zijn ges(bre
ven stukken met realistische opmer
kingsgeest en ntoiele en literaire 
kwaliteiten Hij bezat wel geest en 
taleiil. iiKiai miste de diepte en de 
komisrlie x>e7ve van zijn meester. 

« De Biombeien > ts niet geken
merkt door een diepe kaïakteistu-
die, wel dooi een xiinnige, fijne en 
iahe tekening van zijn lijd : het de-
hadenie Vrnrtiê int de 18de eeuw 
leeft et znli in ml .onls ook m zi^n 
andeie satuieke zedespelen met op-
peivlakkige kmatiteristiek en een on
dergrond van braafheid en sentimen
taliteit en aardige vondsten. 

Het gegeven komt er op neet dat 
de « bromberen Ï willen de absolute 
baas zijn in huis en zuh daaihij 

houden aan ouderwetse tradities; ze 
wolden door htm echtgenoten over
troefd, waarbij de mannen de vi ou
wen steeds op stang jagen en omge
keerd. 

Het is met vrij te pleiten van ze
kere gefotceerdheid en liunstmalig-
heid '— de « biomt)eren » zifn te 
zee) uit een stuk gesneden en aldus 
te zeer toneelfis.uren — hetgeen 'r 
op wijst dat (iotdoni ook dikwijls 
bedenksel'- sihiei'i in de plaats van 
te werken i'iiiii -.iju obseivalie van 
het leven. 

Na de opvoeiiiigen te Aniweipen 
is het K.hi.S. gezetsihap llinli inge
speeld en kiijgeii ive een vlot spek
takel te zien. De mes iolnnde Mar-
key, Ketty van de Poel Denise Zim
merman en -lilII Peteisen en de he
ren Wai de Havet, W altei Claes-
sens. Ivo Paiiwel^, Paul i' fongets Jo 
Coppens en Bernard Verheydei, zoi-
gen et voot dat dil stuk dat feite
lijk met meei tot onze lijd behoort, 
nog genietbaai is. 
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« Wij zullen hen verneedren die V belagen 
« en zich verheugen in uw nood... 
« Wij willen voor U het laatste wagen 
« e« uwe vrijheid zien, vóór onze dood. 

andré demedts 

Deze verzen komen uit het gedicht « Vlaanderen », dat een der aangrijpendste is 
uit onze nationale lyriek na het expressionisme. De jonge man die dit schreef 
was een boerenzoon uit St. Baafs-Vijve, die zijn middelbare studies had gedaan 
in Gent en in Kortrijk, maar die thuisblijven moest en op de hoeve van zijn 
ouders werkte. Niettegenstaande dit werk vond hij tijd tot schrijven en kwam 
in kontakt met Walschap, toen literair redakteur aan het bekende «Hoger Leven». 

alleen door vuur 
In 1929 verscheen zijn eerste verzen

bundel « Jasmijnen » en in 1931 kwam 
« Geploegde Aarde » uit. De jonge dich
ter en boerenzoon André Demedts ont
ving aanmoediging van iemand, die zich 
slechts zelden over het werk van jon-

. geren uitsprak : Cyriel Verschaeve. Aan 
de hand van deze gedichten zei de oude 
dichter tot de jonge : « Denk aan een 
roman want de psychologie draagt ge 
in u zelf, zonder het te weten... ». De
medts had intussen, in 1930, met Pie-
ter J. Buckinx, René Verbeek en Jan 
Vercammen « De Tijdstroom » gesticht: 
een tijdschrift dat het literaire ontmoe-
tingsvlak was van verscheidene post-
expressionistische dichters en dat tus
sen een zuivere estetiek als die van Van 
Nu en Straks, en een etisch engagement 
als dat van het expressionisme en de 
volkse dichtkunst een positie zocht, een 
verzoening van etiek en estetiek. 

De periode rond de jaren dertig 
bracht in het Zuidnederlandse proza 
een vernieuwing : een aansluiting bij 
de Europese literaire ontwikkeling. De 
psychologische roman, het expressionis
me en de nieuwe zakenlijkheid volgen 
op het romantische verhaal, de heimat-
roman, het impressionisme, het natu
ralisme. Elschot had reeds voor de 
eerste wereldoorlog een bijna onopge
merkte doch radikale wijziging in de 
verhaaltrant gebracht : zijn proza was 
direkt, zakelijk, onopgesmukt. Wal
schap zou de gekendste — niet de 
eerste en enige — dezer generatie zijn 
die de psychologische uitdieping — ook 
reeds in het romantische verhaal en in 
de naturalistische roman aanwezig — 
zou combineren met een eigen onopge
smukte, direkte stijl, en die de essen
tiële epische kern, het verhaal dus, in 
de roman zou beklemtonen. Demedts* 
kontakt met de toenmalige redakteur 
van « Hoger Leven » is zeker niet zon
der invloed geweest op het eerste pro
zawerk van de jonge West-Vlaming en 
op stijl en verhaaltrant van zijn eerste 
bundel novellen « Mannen in de straat » 
(1933). 

« Het Leven drijft » dat in 1936 ver
scheen, is zijn eerste roman, tevens de 
eerste cyclus van vier romans die alle 
de menselijke onmacht om het geluk 
te bereiken gestalte geven : in « Het Le
ven drijft » is de centrale figuur Dok
ter Gossey, in «Afrekening» (1938) is 
het de industrieel Steenveldt, in <- Geen 
tweede maal » de veearts Helmar Wae-
geneere, m « Het heeft geen belang » 
(1944) de advokaat Paul De Ruyter. Al 
deze romans hebben met elkaar de 
karakterologische en sociologische po-

"sitie van de hoofdpersonages gemeen, 
alsmede de uiteindelijke mislukking 
van hun zoeken naar geluk. Ze zijn alle 
ook van een zekere strukturele inge
wikkeldheid, een overdadigheid aan 
feiten en personages die wel eens de 
grondlijn doet vergeten. 

Na deze cyclus volgde de trilogie 
« Kringloop om het geluk » — waarin 
de geschiedenis van het geslacht der 
Van Leyda's wordt verhaald : « Voor de 
avond valt » — «In het morgenlicht » 
en « De ring is gesloten » zijn de titels 
der drie delen. Met de laatste roman, 
verschenen in 1951, werd ook de ring 
gesloten van de verschillende genera
ties. Geluk en ongeluk hebben ahvisse-
lend de overhand genomen, maar de 
hoeve blijft bezit van de familie. Be
rusting is het einde en sluit de ring 
waarin trots en eenzaamheid, energie 
en ambitie, koppigheid en vervreem
ding, ziekte en dood, schuld en inkeer 
de schakels zijn. 

Na deze trilogie verscheen in 1954 op
nieuw een roman, die meteen ook een 
nieuwe cyclus inzette. Zopas verscheen 
de vierde roman, die meteen deze reeks 
afsluit. Het verband tussen de verschei
dene romans is innerlijk : de perso
nages verschillen, ook al is de omgeving 
telkens ongeveer dezelfde, hebben de 
personages belangrijke karaktertrek
ken met elkaar gemeen, en is hun pro
blematiek verwant. Elke roman bena
dert deze problemen — die de proble
men zijn van de kristen in de moderne 
maatschappij en zijn verantwoordelijk
heid erin — op een andere wijze. In 
de eerste roman « In uwe handen » is 
het een priester die zich van zijn on
macht nog verder zijn taak te vervul
len, bewust is. Een laatste kans die hij 
zichzelf geeft, loopt falikant uit en ein
digt op tragische wijze : hij mag nu 
gaan, om te genezen van een al te scru
puleus verantwoorden j kheidsbesef. 

« De levenden en de doden » lijkt op 
het eerste zicht een koUaboratie- of 
verzetsroman : wie zich echter hieraan 
houdt, komt bedrogen uit en wordt 
zelfs geïrriteerd door het schijnbaar 
onobjektieve : midden de geestelijke 
uiteenzetting tussen de kristelijke en de 
kommunistische levensbeschouwing 
staat de derde, de vertegenwoordiger 
der koUaboratie, als een zwakkeUng, 
een overloper uit het verzet. Hij blijft 
echter « levend » omdat hij het goede 
heeft gewild, ook al kan zijn oud-leraar 
hem op de weg naar de executie-paal 
niet bekeren. 

De derde roman uit de jongste cyclus, 
«Nog lange tijd», staat enigszins apart 
wat de centrale figuur betreft. Het on
derwerp is hier niet één persoon, maar 
een hele familie en al wie met haar in 
relatie staan. Demedts schildert de te-
leurgang van dit gezin, waar de vrouw 
sterft en de kinderen bij familie en 
vrienden moeten opgenomen worden — 
en de even tragische onmacht der men
sen om dit noodlot te keren. Het enige 
wat er overblijft is de hoop op een be
tere toekomst. 

In de zopas bij Desclée-De Brouwer 
verschenen, vierde roman uit deze reeks 
is de centrale figuur weer een priester 
en ook verscheidene nevenfiguren zijn 
geestelijken. Wij maken kennis met de 
voornaamste personages via een jaar
lijkse bijeenkomst van oud-studenten, 
waarop ook de oud-leraar professor De 
Gryse aanwezig is. De naam van een 
afwezige. Van Ronck, wordt genoemd; 
hij is direkteur van sociale werken — 
maar ligt in het ziekenhuis. De Gryse 
blijft nog wat na bij Dr. Van Gerven, 
waar de bijeenkomst plaatsgreep. In 
een introductie van een viertal hoofd
stukken met enkele flash-backs wordt 
de figuur van De Gryse dan belicht. De 
expositie vangt aan in het zevende 
hoofdstuk : wij worden onmiddellijk 
geconfronteerd met de verhouding tus
sen de priester van Ronck en de ver
pleegster Nelly. De priester glijdt ver
der en verder af : weg van zijn moeder 
die bij hem inwoont, weg van zijn ge
loof, tenslotte weg van Nelly zelf die 
een kind verwacht, en die hij door
zendt. Teneinde raad vertelt het meisje 
alles aan Araelinck de aalmoezenier van 
het hospitaal. De bisschop noch De 
Gryse kunnen Van Ronck tot inkeer 
brengen, tot een menselijke beslissing. 
Zoals elk jaar gaat De Gryse naar Zuid-
Frankrijk op rust in een klein klooster. 
Van Ronck gaat mee : in de eenzaam
heid zal hij wellicht tot een besluit ko
men. Tijdens een wandeling komen zij 
terecht in een bosbrand. De professor. 

die aan asthma lijdt, zendt Van Ronck 
weg om hulp te gaan halen : in feite 
om hem te redden. Want hijzelf komt 
om in de brand. Zijn offer is niet ver
geefs : Van Ronck zal naar Nelly terug
gaan en met haar huwen, met toestem
ming van de bisschop. 

Bij het lezen van dit boek — vooral 
bij het prachtige gesprek, ontroerend 
en toch zo menselij k-eenvoudig, tussen 
De Gryse en Van Ronck, de avond voor 
ze heengaan op tocht — moesten wij 
aan Verschaeve's woord denken : « Op 
het offer staat een waarheid hoger dan 
op de macht... ». Met macht was hier 
niets te bereiken. Het offer alleen kon 
de oplossing brengen, de katharsis. Al
leen door het vuur van het offer wor
den zij gered die wij liefhebben. Her
haaldelijk komt dit motief voor in de 
dialogen, vooral op het einde van het 
boek : « Voor de getekenden is er maar 
één weg : het offer is hun redding en 
behoud. Zij zijn de oudste kinderen in 
een groot gezin, die het meest verstand 
moeten gebruiken... ». 

Met het offer als sluitstuk, als vierde 
dimensie is het gebouw voltooid. Het 
is tevens de laatste krachtlijn voor de 
houding van de kristen tegenover we
reld en tijd. De priester uit « In uw 
handen » trok de lijn der gehoorzaam
heid. In « De levenden en de doden » 
was de trouw aan zichzelf, aan het een
maal als goed en waar erkende, meer 
dan aan ideologiën of denkschema's, de 
dominante. In « Nog lange tijd » bleef 
er na de tragiek en de onmacht niets 
anders meer over dan het wachten, het 
« nog lange tijd » wachten : de hoop op 
een ver geluk. In Demedts laatste ro
man glanst deze hoop in het offer, dat 
bevrijdend werkt : er zullen altijd ou
dere kinderen zijn die meer verstand 
gebruiken, die voor de kleineren en de 
rustlozen zichzelf vergeten. 

Dit zelfvergeten wordt in de figuur 
van een De Gryse geïncarneerd : hst 
brengt de redding aan een man en een 
vrouw in nood die, omdat ze elkaar 
liefhadden en hun positie het niet toe
liet, in deze nood waren geraakt... Iets 
van dat zelfvergeten moet ook, vanuit 
het offer, over de bevrijde neerkomen. 

iets van de geest van zelfverloochening 
— anders is het offer vergeefs. 

Demedts heeft met dit boek meer ge
schreven dan een « mooie » roman. Hij 
is nooit estheet geweest en vooral in 
zijn eerste werk was zijn taal nogaL 
stroef, weinig plooibaar en sierlijk, en 
waren de dialogen niet steeds vlot en 
natuurlijk. Mettertijd heeft hij echter 
een stilistische beheersing verworven, 
een meesterschap over de materie, die 
in zijn laatste romans duidelijk merk
baar is. Hij heeft daarenboven — in te
genstelling met de literaten die in es-
teticisme en vormexperimenten de 
hoogtepunten zien van het moderne 
proza — iets te zeggen aan de mens : 
aan de totale mens en niet alleen aan 
de literatuurgenieter of de estheet. 
Demedts heeft de positie van de kris
ten in de moderne wereld van alle zij
den bekeken. Vanuit zijn initiale, meer 
pessimistische houding is hij ertoe ge
komen de grondlijnen der kristelijke 
levenshouding in de moderne maat
schappij te trekken : zij monden uit in 
wat dit laatste boek als bevrijding po
neert : het offer — en in dat wat elk 
offer dragen moet : liefde. 

De mensen bij Demedts zijn geen 
helden en geen heiligen en zijn dorp of 
gemeente is geen geromantiseerd Lier 
maar een doorsnee-gemeenschap met 
kwaad en goed, geroddel en traditione
le verbondenheid tegen al wat nieuw of 
vreemd is. Het heilige van zijn figuren 
is een alledaags en daarom zo zwaar 
heilig-zijn, en het heldhaftige is zo een
voudig en daarom zo moeilijk. En toch 
is dit alles daarom zo zuiver, zo psy
chologisch zonder breuk of stemver
heffing. Wij hebben bij sommige pries
terfiguren van Demedts moeten denken 
aan de priester van het boek van J. 
Montaurier « Dwars door het Vuur » : 
zelfs de titel van Demedts' jongste 
werk riep de reminiscentie op aan het 
werk van deze Franse priester die zelf 
jarenlang dorpspastoor was, en wiens 
boek met de katolieke literatuurprijs 
werd bekroond. 

Moest Demedts geen enkele roman 
meer schrijven — wat wij niet hopen 
— dan nog zou hij een der belangrijk
ste auteurs zijn in onze literatuur se
dert de dertiger jaren. Niet slechts 
kwantitatief behoort zijn werk tot het 
rijkste onzer moderne romanproduk-
tie : niet omwiUe van de zuiver-literai-
re (of beter gezegd : stilistische) kwa
liteiten, al is er duidelijk een opgang 
waar te nemen naar een beheerst en 
soepel proza, maar wel om het feit dat 
hij getuigenis heeft afgelegd, met een 
diep inzicht in mensen en dingen, ver
houdingen en gebeurtenissen, van zijn 
tijd, van zijn omgeving — en van zich
zelf. 

J.D. 

André Demedts : 
« Alleen door Vuur » 
Desclée-De Brouwer, Brugge. 
Prijs : 120 fr gen.; 150 fr geb. 
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TOERISME 

|EPER:ROEM 

IN HET VERLEDEN 

(S.D.L.) Een tijd geleden vierde Irper, onder de veelzeggende kiect e Miliany », 

zijn duizendjaiig beilaan. In dit tijdsbestek heeft de stad een bewogen gcsdnede-

nis gekend^ afwisselend gekenmerkt door oorlagen en weh/aait. ]'uudaag n liet ren 

eetder rustig stadje dat iiaincelijks in het nieuws komt (de jongste keet gesdned-

de dit naar aanleiding van het stelen van een kanon) maat dat nietlrmin, grzici 

zijn veileden, x>oor de toeiist het bezoeken ovencaaid is. Een hoile Jnslouek oati 

hei veileden past daarom wel in deze bijdrage, vooial omdat men Ineidooi met 

meer inzicht de historische gebouwen en kunstscliatten van het stadje zal kunnen 

bekijken. 

Aan de oevers van de lepeilee — 
vandaag een gekanaliseerde en bijgevolg 
vrij reclulijïiige waterloop — r id i t te 
Boudewijn de Kale, graaf \ a n Vlaande-
l en reeds in 902 een burcht op, die la
ter nog versterkt werd door 7ijn opvol
gers. De toenmalige kastelnij kreeg al 
spoedig een buitengewone vlucht; in 
1073 was zij reeds bekend om haar rij
ke lakennij \erheid die begunstigd werd 
door de graven en haar welstand op 
fabelachtige wijze deed toenemen. 

In de twaalfde en dertiende eeuw 
stak leper de andere lakensteden als 
Gent en Brtigge de loef af en werd zij 
tot eerste handelscentrum van Vlaande
ren, met een \oor die tijd reusachtig 
inwonersaantal dat rond de 200.000 
lag l 

Haar welvaart en ni j \e iheid werden 
gekenmerkt door het bezit van 4.000 
weelgetouwen, zeven parochiekerken en 
een giooi aantal lieldadige instellingen. 

De gilde der lakenwcvers was in die 
tijd zo machtig dat mei haai uitsluiten
de bteim de leusachiige Halle werd ge
bouwd, een opslagplaats die in haar 
soort het meikwaaidigsie moniuuent 
uit de middeleeuwen \o rml . In die 
bloeiperiode werd te leper een eigen 
m u n t geslagen en de schepenen zetel
den als vierschaar, zowel voor de ho
gere als voor de lagere rechtspleging. 
Handelaren uit geheel Europa hadden 
in de stad hun kantoren, de koningen 
van Frankrijk en Engeland, evenals de 
Duitse keizers verleenden privilegiën 
aan de leperlingen die in hun staten 
kwamen handel drijven. 

Twee ecu\\en duurde cje welvaart, 
waarna ooi logen, burgertwisten en kwa
len (o m. de pest in 1348) de stad ten 
gionde zouden richten. In het begin 
van de vijftiende eeuw was het inwoner

tal geslonken tot 80.000, teiwijl er rond 
1700 nog slechts een 10 tot 12.000 in
gezetenen werden geteld. T o e n de .eer
ste wereldoorlog ui tbrak waren er 
17.000 leperlingen, die na drie gewel
dige veldslagen uit hun totaal verwoes
te stad werden verdreven. 

Met zeer veel moeite en inspannin
gen is men er nadien in geslaagd deze 
middeleeuwse getuigenis terug uit de 
grond te stampen. Vandaag kan men 
het gebouwenkompleks dat met de ver
zamelnaam « de Hallen » wordt aange
duid en dat bestaat uit de Lakenhalle, 
het Belfort, het Nieuwweik, de Sche
penzaal en het Stadhuis, weer bezoeken 
en bewonderen in zijn oorspronkelijke 
staat. 

He t boin\cn van het gemeentelijk 
bellort en van de oostvleugel der laken
halle werd in 1200 begonnen en vol
tooid in ]2.")0. De west- en de noord
vleugel van de halle verrezen — na een 
onderbreking van meer dan vijftig jaar 
— in 1304. Dit merkwaardige gebouw 
is een voorbeeld van de zuiverste vroeg-
gotiek en diende destijds tot stapel-, 
keui- en verkoopplaats voor het laken. 
Het zeventig meter hoge belfort rijst op 
te midden van de zuidelijke vleugel. 
He t is een vierkantige toren met drie 
lijen vensteis aan iedere zijde en vier 
versierde achtkantige hoektorentjes die 
de sierlijke klokkeioren omringen. Zes 
vergulde adelaais met opengespieide 
vleugels bekronen de beiaard met van 
buitenaf zichtbare klokjes. Op de toren
spils 7weeft de gouden draak, het zin
nebeeld van de vroegere vrijheden en 
welvaart van leper. 

Opmerkelijk is ook de St. Maar-
tenskatedraal die in 1073, onder het be-
stuuT van giaaf Robert de Eries, werd 

De 

VLAAMSE TOERISTENBOND 
i)es(hikt ovei een rijke keu/c van primH hotels aan de COS!A BF^AVA. Prijzen 
per <hi« vei persoon \:)naf 22.") fr. in liotel eerste klasse, kamer nicl bad en 
volledig peüsion. 
l>i) goede raad wachl niet te lang. 

INI.l<',]rTl.\GEN : Y.T.B.-sekretariaat, St.-.Tükobsniarkt 4d, Antwerpen, lel. : 
«H'Sl.OS.iC), kantoren te Brtigge, Brus.sel, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, 
Meehclen, Oostende en St.-N'iUJaa.s : hij aJ on/e vertegenwoordigers. 

gebouwd. Toen de slad meer aanzie.i 
en middelen \erkiee» weid hel eerste 
gebouw gesloopt om vervangen ie wor
den door een kcik vraarvan het koor in 
Romaans-gotische overgangsstijl werd 
gebouwd, hel schip en de zijbeuk uit 
I2.'>4 dateien en het mooie portaal in 
het begin van de vijftiende eeuw werd 
uiigevoeid in de laat-gotische stijl. De 
keik werd in IS.'iO als centrum van de 
Auguslijnerabdij , tot katedraal uitge-
loepen. Zij werd na de eerste wereld
oorlog geheel heropgericht in 1930 en 
het merendeel der beedhouwwerkea 
werd toen eveneens gerestaureerd. 

Een tweede bezienswaardige kerk is 
die van St. Pieter, die oorspronkelijk 
eveneens onder Robert de Fries werd 
gebouwd maar die zo vaak werd geteis
terd dat van de vroegere romaanse vor
men nog slechts de zandstenen grond
vesten en een gedeelte van de toren ge
tuigen. 

Wie leper bezoekt late niet na de 
fraai gerestaureerde gevels te bekijken 
\ a n huizen aan de Menen-, de Rijsel-
en de Diksmuidestraat, even als op de 
Grote Markt. 

Herinneringen aan de eerste wereld-
ooi log worden gevormd door het Rem
part Cemetry, de St-Geroge Memorial 
Chuich en het Brits gedenkteken aan 

de MeeiLse Poort met de namen van 
.'Sö.OOO soldaten die nooit een graf heb
ben gekregen en ter ere waarvan men 
te leper iedere avond de « last post » 
blaast. 

KALENDER 

T e Oostende vindt tot 27 maart een 
tentoonstelling van visserij-artikeien 
plaats, te Mechelen gaat van 26 maa ' t 
tot 3 april de handelsbeurs, en te Brus
sel eveneens binnen dat tijdsbestek het 
Salon van het speelgoed. T e Deerlijk 
vindt op 27 m a a n de bedevaart en de 
historische processie van O.L. Vrouw 
ter Rust plaats. 

T e Oudenaarde wordt in het Liedts-
kasteel een doorlopende tentoonstelling 
gehouden van 1 april tot 31 oktober 
met de kunst in het algemeen als onder
werp. T e Gent vindt van 1 april tot op 
het einde van het jaar in de Lakenhalle 
van het Belfort het audiovisueel spel 
« De eeuw der Artevelden » plaats alle 
dagen te 8 uur 30, 11 UUT 15 en 13 uur . 

T e leper wordt van 7 tot 13 apiil een 
jaarbeurs gehouden iei"wijl T-emse van 
9 tot 24 april uitpakt met een tentoon
stelling « Scheppende handen ». 

FONDS LIMBURG 
Voor het solidariteitsfonds Limburg blijven de stortingen binnen komen. 

Een vijfde lijst volgt hieronder. In het totaal is de 40.000 fr opgenomen, 

die de Volksunie-arr. Antwerpen bijeenbracht. Wie nog \Vü storten, kan 

dit doen door overschrijving op pr 1478.97 van de Volksunie, Brussel 1, 

met vermelding « Solidariteitsfonds Limburg ». 

Vorig bedrag : 
V.U.-afd. Steenokkerzeel 

V.U.-afd. 
E s sene-Hekelgem-Teralf ene 
A.L., St. Niklaas-W. 
Naamloos Limburg 

H.J., Antwerpen 
V., Tielt 
W.R., Willebroek 
V.U.-afd. Koekelare 
D.G., St. Genesius-Rode 

V.U.-afd. Tielt 
S.A., Nieuwkerken-W. 
S.L., Bilzen 
J.K., Lier 
V.M.F.M,, Zaventem 
F.J., Gellik-Lanaken 
J.P.J., Lommei 

V.U.-afd. Asse 

15.3.66 totaal : fr. 
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Drukke dagen 
Op internationaal vlak wachten ons 

intussen nog drukke voetbaldagen. 
De eerste helft van mei bv. staan 

niet minder dan 3 Cup-finales op het 
programma : 4 mei te Glasgow : fina
le van de Beker der Bekerhouders. 
7 mei te Londen : Engelse Cup-finale. 

Nieuwe lente in de 

... ci Primavera yy! 
^ Heeft de oude wielergarde afge
daan ? Het is nog niet helemaal zeker, 
maar het is een feit dat de jongeren 
zich energiek aanmelden en dat zij 
vastbesloten zijn het de ouderen niet 
gemakkelijk te maken ! 

Eddy Merckx, in de eindstand van 
de rittenwedstrijd Parijs-Nice schitte
rend vierde, nam in de beslissende 
faze van de eerste klassieker van het 
seizoen rezoluut het wedstrijdheft in 
handen Op de beruchte Poggio dwong 
hij de beslissing af. 

Met elf renners ging het naar de 
finish. De Italianen waren in de 
meerderheid Ons wielerkorps was 
vertegenwoordigd door de jonge ren
ners Merckx en Van Spnngel. 

Deze twee kaapten de eerste en de 
derde plaats weg. Beter kon het haast 
niet. Wij mogen gerust beweren, dat 
de overwinning van Eddy Merckx de 
vrucht was van een schitterende phy-
sische en taktische prestatie 

In Merckx is alles aanwezig wat van 
een kampioen kan worden verlangd. 

En wij geloven niet, dat Eddy ie
mand is die zich gemakkelijk het 
hoofd laat op hol brengen door het 
fantasierijk geschrijf van bepaalde 
« Sportjoernalisten ». De jongeman uit 
Siiit Pieters Woluwe weet wat hij wil, 
hij IS eergierig en strijdlustig en ver
standig bovendien. 

Weinig wielrenners kunnen inder
daad van zichzelf beweren, dat zij als 
twintigjarige een klassieker hebben 
gewonnen. 

Intussen heeft Merckx ervoor ge
zorgd, dat zijn landgenoten een zege 
mochten bejubbelen Maar vooral de 
wijze, waarop deze werd behaald 
spreekt tot de verbeeldmg. Dit was een 
brok mooie spor t ! 

Een tweede figuur, die wij niet on
besproken mogen laten is deze van 
Herman Van Spnngel, 

Deze knaap fietste zich in enkele 
dagen een aantal benijdenswaardige 
ereplaatsen bij elkaar. 

8e in de Ronde van Piemont, 7e in 
Milaan-Tunjn en 3e in Milaan-San 
Remo ! 

Eerstdaags mogen wij Van Springel 
op de hoogste trede van het podium 
verwachten > 

Het staat vast dat een aantal flin
ke jongeren paraat zijn om de wiel
rennen) nieuw leven in te blazen. 

De < Primavera » bracht een nieuwe 
lente vol hoop voor de Belgische en 
Italiaanse wielerhefhebbers. 

Een nieuiv 

scheldwoord 
Alle ogen zijn nog op de voetbal

sport gericht hoewel het openbloeien-
de voorjaar de liefhebbers van het 
« veloke » naar de koersen lokt. 

Maar de voetbal wil maar met uit 
de aklualiteit wijken. 

Sinds Daringvoorzitter Fluche zijn 
spelers het terrein deed verlaten en 
de kale haarkapper Barberan de voet-
baüegende inging, volgen de «interes
sante !> gebeurtenissen elkaar in snel 
tempo op 

Want de fratsen van Barberan had
den met alleen zijn schrapping als in
ternationaal scheidsrechter tot ge
volg De naam van deze ref wordt 
thans op onze speelvelden als scheld-
v>-oord gebruikt. 

Een jong kampioen in Iwt brandpunt : Eddy Merckx daags na Milaan-San Remo 
voor de T.V.-kamera. 

De ILB.V.B. 
wijzigt 
de reglementen 

Maar dit is niet alles • de Belgische 
Voetbalbond deed uitspraak in de 
zaak Fluche. 

Door Fluche slechts een blaam te 
bezorgen wijzigde de K.B.V.B. de re
glementen. 

Inderdaad, thans mag iedere klub-
leider. die het met met de scheids-
rechterl'jke beshssingen eens is zijn 
spelers bevel geven het terrein te ver
laten 

De heren uit de Guimardstraat mo
gen voor dergelijk feit slechts een 
blaam geven ! Anders zijn ze niet kon-
sekwent met zichzelf ! 

In elk geval is Union Hoei, dat te 
Houthalen het veld verliet, er goed
koop af gekomen. Twee spelers ge-
schorst( maar twee Limburgers veel 
langer !) en de wedstrijd verloren met 
5-0 (natuur l i jk!) . Houthalen kreeg 
echter 2000 frank boeten, terwijl de 
man die de Waalse spelers ertoe aan
zette het veld te verlaten ongemoeid 
bleet .. 

Zou het B.V.B.-apparaat dan toch 
met twee maten en gewichten wer
ken "> 

Bondstrainer Tuur Ceuleers schijnt 
het m elk geval ook niet eens te zijn 
met de opvattingen van onze Bonds
leiders. Rond zijn ontslag hmg een 
waas van geheimzinnigheid, maar 
toch hebben ingewijden vernomen 
dat Ceuleers sinds geruime tijd onte
vreden was over het voetbalbeleid van 
de Belgische bondsinstanties. 

De Belgische B-ploeg bood Ceuleers 
een mooi afscheidsgeschenk aan in de 
vorm van een meer dan verdienstelij
ke 3-3 tegen Italië B 

In Belgié is de voetbalkous dus ver 
af, de strijd voor de kampioenentitels 
en voor het behoud duren nog tot 
eind april. Van aantrekkelijke voetbal 
zal daarbij weinig terecht komen. 

Het kompetitievoetbal sleept zich 
moeizaam naar het einde en dit zal 
zeker niet van aard zijn om de sta
tions bomvol te doen lopen. 

Ook de Beker van Belgié spreekt 
niet tot de verbeelding van onze voet
balliefhebbers, zodat de voetbalkam
panje 1965-'66 zo goed als beëindigd 
mag worden beschouwd op nationaal 
vlak. 

11 mei te Brussel : finale van de Eu
ropa-beker voor landskampioenen. 

Als dat maar niet van het goede te
veel wordt ! 

Wat de arbitrage betreft schijnt de 
UEFA het thans eindelijk ernstig te 
menen. De ÜEFA-leiders zullen voor
taan zelf de scheidsrechters aandui
den. Voor de halve fifiaies en de fina
le van de Europa^beker voor lands
kampioenen is dit reeds gebeurd. 

In het Heizelstadiom zal de West-
duitse spelleider Rudolf Kreitlein het 
voetbalgezag handhaven. Waarschijn
lijk zal hij Inter Milaan en Manches
ter United binnen de perken van de 
sportiviteit dienen te houden. 

Deze elftallen maken een goede 
kans om resp Real Madrid en Parti-
zan Belgrado uit te schakelen. 

Verrassingen zijn natuurlijk nooit 
uitgesloten, hoewel Inter - Manchester 

een gedroomde finale zou zijn met 
misschien eindelijk eens een niet-La-
tijnse winnaar. 

In juni is het even stil op het voet
balfront, maar op Vlaanderens feest
dag gaan de poppen weer aan he t 
dansen. Van 11 tot 30 juli wordt En
geland het toneel van de strijd om de 
Jules Rimetbeker . 

Dit gouden pronkstuk werd gesto
len en indien Schotland Yard de die
ven niet vindt, zal het wereldkam
pioenschap voetbal zonder inzet wor
den gespeeld ! Een vervelende zaak... 

Ontgoocheling 

te Mechelen 
en te Rahat 

Racing Mechelen is eervol gesneu
veld tegen Slavia Praag (94-76). 

De Mechelaars die niet door het ge
luk werden gediend, hebben een schit
terend debuut gemaakt in de Europa
beker. Hopelijk worden uit dit eerste 
avontuur ook een aantal konkluzies 
getrokken om het de volgende keer 
beter te doen. 

Racing verspeelde een haast zeke
re kwalifikatie door gebrek aan re
glementenkennis en... aan rezervespe-
lers ! 

De Mechelaars hebben twee reboun-
ders nodig en coach Guy Vanden-
broeck sprak reeds over de Amerikaan 
Haiken, die graag naar Mechelen zou 
komen. Wij denken dat voorzitter Es-
mond Marien wel het nodige zal doen 
om zijn klub volgend jaar naa t de 
hoogste Europese basketeer te lood
sen ! 

De Landencross tenslotte bracht de 
voor ons verwachte ontgoocheling 
over gans de lijn De Marokaan El 
Ghazl won zonder veel moeite in Roe-
lants-stijl Men vraagt zich af waar
om Gaston met naar Rabat wilde rei
zen. Wilde hij bewijzen dat het zon
der hem absoluut niet gaat ? Of vrees
de hij El Ghazi ? 

Het is spijtig dat een atleet van het 
formaat Roelants in verband met zijn 
forfait zo vaag is gebleven. 

Wij stellen Gaston Roelants dit
maal Michel Jazy als voorbeeld. Deze 
leed ook de nederlaag, maar zijn 
prestatie dwong bewondering af Ook 
in de nederlaag kan men groot zijn. 
Gaston ! 

Cyriel Temmerman 

M. Wie/z won verl zondag te Dilbeek de eeiste pi oef vooi Internationalen 250 cc 
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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 lAntw.) 
Telefoon : 015/41198 • Bestuurder Jos Feyaerts 

T U I N A A N L E G 
O N D E R H O U D 

laan- en bosbomen, kanada's. sierdennen, rozen, 
sierstruiken. 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 obj'ektieve geschiedenis van de kollaboratie 
die tot nog toe geschreven werd : 

H E T T W E E D E A K T I V I S M E 
Een uitgave van de Volksunie. 
88 biz. 40 fr. — Te verkri jgen op ons sek re t a r i aa t door 
s to r t ing op onze pos t checkreken 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 tot 100.000 F ; zelf
s tand igen , l a n d b o u w e r s tot 500.000 F. 
Auto, g rond , eigendom, tot 100 %. 
Krediet , geen voorschot nodig. 

20.000 = GO X 376 
50.000 = 60 X 940 

100.000 = 60 X 1880 
100.000 = 120 X 990 

Telef. : 03/35.98.85, tot 21 uur of schr 
F.B. Bisschoppenhof laan 69 te Deurne-
An lwerpen . — Ik kom thuis . 

ALLES VOOR UW TUIN 
Cazonmaaiers 

Zwembaden 

Motorzagen 

Sproeiers 

Firma DE COCK 
Anfwerpsesfeenweg 96-98. Kontich. Tel. 53.12.11 

D O R T"M U N D E R 

Th ie rb rauhof I 
te Leuven. 

Alle zafer- en zondagen 
Opper Beieren orkes t . 
.Stemming - plezier . 
Alle dagen, 's middags en 
's avonds beste keuken, 
niet duu r . 
Vanaf 's morgens 
tot 's nach t s 
koud buffet en koffie. 
Bijzonder inger icht voor 
groepsre izen scholen enz . . . 
P a r k i n g 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 rauho f II 
Groenplaa t s 33 te Antwerpen 

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

DORT-BIERKELDER 
O u d e Markt 22 Leuven. 

Schoons te b ie rke lde r 
van het land. 

Niet vergeten dat men fn 
d e d r i e lokalen de echte 
D o r t m u n d e r T h i e r b r a u 
d r i n k t met de 2 Hert jes . 

DOR'I THIERBRALIHOF ITl 
langs au tosne lweg Antwer-
pen-Aken. Tessender lo . 

DORT THIERBRAUHOF IV 

Autosnelweg Aalst, 

Café rest (1000 pi.) 
Ruime parkeerge legenhe id . 

b C m IMHl'BBHBMATHASSKN 
met 
Gebreve lee rde 
bedekkings lagen 

BESSOBTMATRASSEN 
(Breve t : 529738) 
met 
Gehreve tee rde ka rkassen 

/WET 
6PECIAAL 
BREVET 

/ « SIZJ-óZ 

STAK' 
( B i e s e t .)127ti7) 

TH ZKLh (O. VL ) 
( I K W A H hKMDl- HKDSI 'HI ' lEN 
WOl.l.h.N D I K H N S 
le l (Oö2i »1<i41 er 44ti42 

Indren l (?een verkuper 
in uw omtrek Uent. sluiir 
ons een kaarfie en we 
de dichtst biigelefjen ver 
zeilden I het adres van 
koper Star / e l e 

VOOR ALLE ONROERENDE 

VERHANDELINGEN IN 

BINNEN EH BUITENLAND 

HERMES 
SGH#©L 54 Zuidlaan 

' i l l M Lemonnje r l aan 
T e ' 11 00.33. 
Brussel . 

VOLLEDIGE 
SKKHE'IABIAAT-
K l ' B S U S IN 2 JAAR. 

Steno- en 
dak ty logra f ie 
in vier ta len. 
Boekhouden . 
Sociale wetgeving. 
Moderne talen 
Handels 
c o r r e s p o n d e n t i e . 

Das en avondlessen 
l>t -.chool waar Vlamingen 
zich thuis »oelen. 

Beter en voorfleÜHer 

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 DER PAAL - VOORBRAE 
Jan Van Ri|swijcklaan 62 - ANTWERPEN. 
T E L E F O O N : 03/37.54.38 

UDI Hm DER PAAL 

WENTELPOORTEN 
In hout, staal, aluminium 
of plastiek, 
Standaarduitvoerlng ot 
naar gewenst model. 
Systemen aangepast aan de 
aard van bet bouwwerk. 
Band' of elektrlsehe bediening. 

ZONHOVEN TEL 132 31 

S .̂ ZONEN PVBA 

Jan Van Rijswijcklaan 62, 
A N 1 W e R P F N. 
Telefoon : 03/38.91.24. 

Vertegenwoordiger voor Antwerpen (Stad en provincie): 

L. VANDEVELDE, 

Sint Dam'.aanstfaat 17, Wommelgem - Tel. : (03)53 67.27 

• 



persspiege! 
Weinig gejubel aan de wïeg van de CVP-

PVV-boreling. En hoewel het een volslagen 
ezelsdracht is geworden, ziet de nieuwgebo
rene er zo tenger uit dat vele w^aarnemiers 
hem weinig overlevingskansen geven in de 
struggle for live. Nonkel Jos Van Eynde 
slijpt reeds zijn scherpste messen om dat le
ven te helpen verkorten. Maar wie leeft, zal 
zien; er zijn nog tengeren honderd jaar ge-
ivorden (denk maar aan de Belgische staat) 
en bij de geboorte van Kamiel Huysmans 
dacht men ook dat men hem moest weg
werpen, maar hij laat nog steeds zijn « So
cialistische Stem B w^eerklinken in het pers
koor. 

D E Z O N D A G I N L IMBURG 

In het weeleend-blad van het Belang 
spreekt Senator Tenax Leynen een publie
ke biecht. Verwacht hij van ons vergiffe
nis ? 

« Met inliegiip >an de twee maantlen, 
welke aan de vorijje \erkie?inKen xooiraf-
gingen, is ons kind reeds een vol p a r prak
tisch zonder ste\ij> bestuur. 

Er werden slechts twee WesBssingen «an 
betekenis genomen : ex'en voor nieuwjaar 
werden de belastingen met 14 u'.iljard \er-
hoogd, en de kapbijl is ge\ allen op /es ko
lenmijnen, waaronder een in de Kempen, 
hetgeen aanleiding gaf tot een uitbarsting 
in Limbnig. 

In de Kamers werd nog maar één van de 
twintig begrotingen gestemd, terwijl één ti"i-
mester van 66 al achter de lug ligt. Som
mige begrotingen /iln zelfs nog niet bij het 
Parlement ingediend, o.ni. «Ie»? van natio-
iiale op\oeding. Men heelt /etfe de knoop 
van de kredieten \o()r de imi\ersiteiten en 
het wetenschappelijk onderzoek nog niet 
doorgehakt. 

De begroting \ an de Rijksmiddelen. — 
die voor nieuwiaar moet gestemd zijn. — 
ligt nog steeds iu panne bij de K,\mer Men 
herinnert /ich niet cfcit ffeze begrotine der 
Rijksonisangsien ooit /<> laat voor het Par
lement werd gieFwacht Fr is een speciale 
financiewet nodig ssweest. on» te kunrten 
\oortgaan inet het innen der bekistingen. » 

DE V O L K S M A C H T 

Het ACW-weekblad neemt n^et zwier de 
grote zwenking Volgens hen bestaat de PVV 
praktisch niet meel' nog slechts voor 5 %. 

«t IV wa.irheid is. dal de CVP j l* grotjtste 
partli van liet land luai ver.intwoordelijk-
herd n»<rt kan «>f»tl«)fi«M» nra\- i\e- ivndtM'en, 
en dat zii \ooi de keti/e stond : olwel ver
kiezingen ofwel met de PVV onderbaiwle 
len Zij heeft het laatste verkozen Zii kon 
trouwens, nadat de PVV Je voorstellen van 
de h. Vanden Boevreints voor 9ï 1 h had 
aanvaard, toch moeiliik haar eigen natio
nale voorzitter afkeuren » 

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

ïs minder optimistisch en wij nog ininder 
als we zien dat dit blad zijn enige hoop 
stelt op Jos van Hertoginnedal. 

fl Ook De Saeger niet. ma.n /.ijn tAak is 
toch anders Als leider van de Vlaamse kris 
ten-demokraten in deze ongewenste, maar 
door de dwaasheid van de !>SP opgedrongen 
regering, wordt van hem vooraf verwach' 
dat hij elke rrfwijking^ rRittr konservwtisme. 
z.eker naar anti N'laamse richting, kordaat 
z.il ontvangen door het veto van z.ijn groep 
en van al wat daai achlei staat. Dit is im
mers geen regering (tie lieantwoordt aan de 
wens van de CN'P. noch van de meerder
heid van het land Het is een noodoplos,sing, 
die niet langer hoeft te dure» dan strikt 
noodzakelijk. » 

DE S T A N D A A R D 

Droomt weg op de groot-nederlandse golf
slag van ÏVfann Ruys' jeugcF 

Zal de handelsvloot van siuikslachter Van 
den Boeynants ons wel naar die hav^n voe
ren ? 

« Met dat al zipi we verzeild m een echt 
winkelcentrum, wat de vraag doet liizen 
of een verkeerd opgevatte zakelijkheid geen 
vervlakking zal meebrengen op het liredere 
niveau van ons Nederlands nationaal besef. 

Wij moeten al zo hard ons best doen om 
niet het bastaardvolk van Wesl-Kuropa te 
z.ijn; indien we ons enkel bekommeren om 
de materiële stevigheid van on/e welvaart
staat, zouden we de ziel. die we amper te
rug beginnen te ontdekken, weer kunnen 
kwijtspelen. Men hoeft niet direkt hel oude 
prinsenvolk dei Nederla den op te roepen. 

maar een allegaartje van geldverdienende 
(1 tertiarmen » worden, iv ook geen levens
ideaal om v.iii weg te diomcn. » 

HET P A R O O L 

Deze Nederlandse Socialistische krant 
vraagt zich af wat het zou worden moesten 
aich binnen afzienbare tijd nieuwe verkie-
xingejQ voordoen in Belgenland. De « spKn-
ters » worden dik, nietwaar ? 

« Het Belgische publiek dat met een men
geling van minacbting en onverschilligheid 
de crisis over ziclï heen laai gaan, zal dan 
wel worden aangetrokken door de oppositie 
en tloor de regionale splinterpartijen, zoals 
de Volksunie, tie Waalse Dissident-Socialis
ten en het Brusselse Front der Franstaligen. 
De onmacht van de drie grote partijen om 
de legeringscrises op te lossen heeft tot ge
volg dal de politiek in het algemeen nog 
meer w.uilrouwen wekt dan normaal in 
België ai hel gev.d is. » 

Het is v(K>ral tlaar, dat men de nvanoeuvers 
van VdB heelt v ei dragen met een gedukl 
en een lankmoedigheid waarop nooit vvelk-
danige aiud«re formateur kon rekenen. Hij 
mocht alle formules tegelijk proberen tot 
stand te brengen, hij was aan geen tijds-
limiet gebon<len, kon meer dan 14 dagen 
knoeien, terwijl hij beloofd had in enkele da
gen klaar te zijn en is vandaag nog gemach
tigd aan te kondigen dat niet alles geregeld 
is en dat men een paar weken zal aanzien 
ol er nog koninklijke commissari.sseii zullen 
benoemd worden en of de h. Van Biken, 
die door Harmei werd aangesteld en van wie 
niemand ooit heeft gehoord wat en of hij 
iets heeft uitgericht, ver<Jer in di«nst zal 
blijv en. » 

E U R O P E - M A G A Z I N E 

Dit Brussels weekblad sust Boudewijn en 
zijn schrik voor een BSP in de oppositie. 
Wij krijgen een beschrijving van de BSP-
vervloekten der aarde in hun huidige situa
tie. 

« De ziel ontbieekt in dit BSP-vv cieldje. 
De niiddenklas.se (van geari iv eerden) van het 
socialistisch apparaat wordt beheerst door 
een reeks « pachas » die giote sier maken 
en lortiiinen winnen Het zijn in het alge
meen veischrikkefijke genieteis, dik en vet, 

Nog een beeld uit de V.V.B.-betoging te Leuven ! rel met Waalse provo's. 

DE RODE V A A N 

Vraagt zich af hoe de Vlaamse CVP zal 
reageren op de operatie diepvries van hun 
meester-slager. Hoe was het ook weer ? De 
grondwetsherziening mocht niet doorgaan 
volgens Verroken voor dat de laatste Vlaam
se grief was hersteld. Opiumschuivers, 

« renslotte staat ook d' Vlaamse CVP 
voor de minuut der waaiheid. Waut v¥at 
men er ook van zegge : hel P \ V-taalkoni 
proiiiis van l u i k is er, en de PVV als rege-
ringsiinrtif beschikt vot>rtaan over steikere 
middelen om liet door de bevoegde kcmi-
iirissies te lagen dan de PVV als nppo/iüie-
partij; \Wf praat over « l>evrie/eii, » Iciin 
sFechts tot een glimlach stemmen Ken bit
tere glimlach voor de Vlaamse CVP. die nu 
gebonden en kwetsbaar staat : gebonden 
aan de Brusselse P \ 'V en het meest reak-
tionair-unitaristische deel van de C \ 'P . En 
kwetsbaar, daar heel haar nivstitikatie rond 
(Ie- « VUtaiws*' tri*Mnfen » van De Saeger en 
Verroken, te Hertooinnedal stoer bevochten, 
nu op korte termijn doo ixheu rd zal wor
den We wachten met spanning op de twee
de editie van Verroken's /elfverdediglng 
« Twintig jaar Vl.iamse weei biarheid « en 
we stellen de vraag wat voor konklu/ies de 
\ 'Iaanise CVP vleugel uit .il dat misselijks 
zal trekken .. 

Onder het mom van « striid tegen het e \ -
tremisme ». zal hel CVP-PVV-kabinet pre
cies liet evtremisnie aanwakkeren en van 
munitie voorzien. De Volksunie kan zich 
waarlijk geen s.>o(h-oomder aktieterrein en 
'verfba/is voorstellen ! » 

VOLKSGAZET 

die sleclits leven vooi liuii buik en z.ells voor 
een beetje lager. Het zijn dus geen beoefe
naars van het marxisme, waar ze eens flink 
mee lachen, maar daar ie ervai» leven, en 
zeer goed, willen zij het niet opgeven, wmit 
het IS het bolwerk van hun voorrethten. 

De vrees van liet hoi voor de socialsiten 
in de oppositie is een echte dwanggedachte 
geworden, maar dit is wat te gek Want de 
socialisten zijn niet meer in staat voor vwat 
ook. Noch (mr te besturen, rroch om revo
lutie Ie maken Ze /.ijn totaal uitgehold 
Punt aan de lijn Men nioet blind zijn om 
dit niet te /.ien Maar het hof is niet de 
plaats waai men een juiste notie heeft van 
de sociale en politieke werkelijkheid van Wet 
' M ld V 

DE SOCIAL IST ISCHE STEM 

Het blad van Kamiel geeft beschouwringen 
bij de recente autokaravaan van het Zwart-
berg-komitee. 

•' De slogans w.iren vooial gericht tegen 
de iepiebsie en de intiniidariienielodes welke 

in Limburg nog steeds voortduren en waa r 
nog steeds, in de zuiveiste Gestapostijl, de 
V erhoren zich opvol.gen. 

Kr werd ook betoogtl voor tie vrijlating 
van Meester Lijsen, nog steeds aangehouden, 
en voor de afschaffing van de v\etten op tie 
zogenaamde ordehandhaving. 

Stonden de socialistische arbeidei-s bij de 
stemming van deze wetten praktisch alleen, 
zelfs verraden door hun leiders, om op het 
gevaar ervan te wijzen voor de ganse arbei
dersklasse dan komen ook vandaag de chri.s-
tene werkers los in een eensgezind protest 
en dit op het ogenblik dat hun leiders een 
kompromis met de liberalen willen aangaan 
waarvan de inzet is een nog verzwaren van 
deze w etgev ing. » • 

D E N I E U W E D A G •is. 

Van repressie gesproken, geeft dit blacl 
weer een sterk verhaal over franstalige ar
rogantie en... zoveelste Vlaamse lamzakkig-
heid daartegenover. 

Het gaat over het boek « Socratische ge
sprekken » van Ward Hermans dat volgen
de belevenissen meemaakte op de boeken
beurs te Brussel. 

« Het boek in kwestie staat aangekondigd 
in Boekengalm, die aangeboden wordt aan 
ieder bezoeker var» een Vlaamse Boeken
beurs. Zo geschiedde ook /.o pas op d e 
^'laanlse Boekenbeurs in het Centraal sta
tion te Brussel. 

Hoe komt het nu, dat het boek van W a r d 
Hermans slechts te vinden was onder de 
tooglade, en bij nadrukkelijke vraag van een 
kojier te voorschijn kwam met de medede
ling dat het boek niet tentoongesteld werd 
ten gevolge van het feit dat de voorzitter 
van de Centrale der Vlaamse boekhande
laars en inrichter van de boekenbeurz,en had 
aangedrongen bedoeld boek niet ten toon 
te stellen,, aangezien men moeilijkheden had 
gehad te_. Antwerpen. De duizenden bezoe
kers te Antwerpen hebben de auteur zijn 
boek(en) /ien tekenen, zonder dat er ook 
m a a r een minuut herrie is geweest Dat e r 
een ma.and later 'n artikeltje komt in twee 
franstalige kranten, is dat voldoende viKir 
de bestuurder van een Vlaamse Boekhan-
delsekretariaat oni nu zelf met een stille 
boykot te beginnen? Is dat eerbied voor de 
vrijheid van drukpers en woord? » 

H E T S T R I J D E R S B L A D 

En rap, rap voor dat de PVV haar wel 
op de spot met de « nationale instellingen » 
er door haalt, volgend staaltje over de reak« 
tie van enkele Gentenaars bij een van de 
klassieke patriottenparades door de stroppen-
stad. Als de wet met terugwerkende kracht 
zou zijn, moet onze advokaat pleiten dal het 
uittreksel uit het blad van de NSB-patriot-
ten zelf komt. De gebruikte taal en stijl Ke-
gen er niet om. 

« Niet enkel de jeugd; maa r ook de massa 
der volwassenen is niet — of onvoldoende - • 
nationaal opgevoed l Een paai jaren geleden, 
ter gelegentreid van de fakkeltocht trok een 
groepje oird-strijders (14 man) met branden
de fakkel en twee oud-strijtfersvlaggen door
heen de Gentse stede. ]n een der bijzonder
ste straten kwamen op het voetpad natuur
lijk, een dame en heet het groepje tegemoefi 
Beiden keken verwonderd naar dit optocht-
je en de dame richtte zich tot de heer ntet 
de vraag • « Wat is er nu g a a n d e ' Staat er 
misschien een cirkirs in G e n t ? Ontkennend 
antwoord van de heer ' Denk een-- aan een 
groepje oud strijders met hun roemriifee 
vaandels- en ten kohte van doodsverachting 
verworven eretekens werden a k cirltusclows 
aangezien » 

a O vaderland, O edel land det Belgen » 
waar moet dat aflemail heen als het eer
baar beroep van rlrkiisklown door derge
lijke vergelijkingen mag bespo» worden ? 

Wakei Luyten. 

Van Eynde vreest de spieren en klieren 
van zijn Waalse partijgenoten die vooral in 
oppositiekuur in federalistische richting VrVer-
ken. 

Wie is de schuld ? Het hof ondermeer 
volgens Jos, 

« Ln ten tweede in het kcminklijk paleis. 

KONSTRUKTIEWERKHUIZEN S T O K O T A 
Stookolietanks in alle afmetingen. 

VEUZUKGDb. AFVVEliKING. 
GUNSTIGH PBI.IZEN, 
l e L , Antwerpen 03/ 37 95 89 

Gent 09/ 2b 49 41. 
Dendermonde 0,52/ 470 60 Betogers kwamen te Leuven ook op voor vrijlating van de Limburgse hoofdonderwijzer 

Lijnen. 
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Antwerpen 
D R BORMSHERDENKING 

Op zaterdag 16 april : tentoon
stelling en spreekbeurten. 

Zondag 17 april doorlopend van 
40 tot 20 uur ! afrollen van films 
uit vroegere Vlaams-nationale ge
beurtenissen. 

ANSAV-BAL 
Zaterdag 26 maar t 1!)66 zaal 

Thierbrauhof, Groenplaats, Ant
werpen. Het Algemeen Nederlands 
Zuid-Afrikaans Vlaams Verbond, 
nodigt uit voor zijn suikerbossie-
bal . 

Orkest : Jef Derwey. 
Deui-en : 20 uur. Loterij. 
Deelname in de onkosten : 25 tr. 

Antwerpen-Stad 
BAL 

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

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). 

Borgerhout 
De grote belangstelling voor onze 

maandelijkse vergadering van 11 
m a a r t bewees eens te meer, dat 
onze afdeling steeds meer uitbrei
ding neemt. 

Dr. H. Goemans, ditmaal de ge
nodigde van de afdeling, bracht 
ons een historiek van het parle
mentair democratisch regime. O p 
een zeer overzichtelijke manier 
schetst spreker de samenstelling en 
werking van het parlement. 

Het is nochtans betreurenswaar
dig, aldus onze volksvertegenwoor
diger, dat er zittingen plaats heb
ben, waarop slechts 4 tot 5 geko
zenen van de grote partijen aan
wezig zijn. 

Van groot belang is ongetwijfeld 
de verkiezing van de 12 Volksunie
vertegenwoordigers. Deze brengt 
heel wat voordelen, bijzonder het 
zetelen met stemrecht in de ver
schillende kommissies. 

Daarenboven kan er steeds een 
naamstemming geëist worden. 

Voorzitter Geerts en gemeente
raadslid Dirks brachten daarna 
hulde aan de volksvertegenwoordi
gers van de Volksunie, die dikwijls 
in zeer moeilijke omstandigheden 
hini o)xlraclit vervullen. 

Deurne 
STEUN- EN AKTIEKOMITEE 

Nieuwe initiatieven worden ge
pland om van onze gemeente een 
Vlaams bolwerk te maken. Het 
Vlaams Steun- en Aktiekoniltee dat 
in onze gemeente opgericht werd, 
slaat niet in parlijverband maar 
richt zich tot alle Vlamingen. Wij 
zijn ervan overtuigd dat ook de 
Vlaams nationalisten niet in gebre
ke zullen blijven. Zend uw steun 
o]), onder gesloten omslag, naar 
volgend adres : VSAK - p-a Hil-
ven, Gen. Slingeneyerlaan 117, 
Deurne. 

KOLPORTAGES 
Nieuwe medewerkers kunnen 

hun naam opgeven op het sekreta 
riaat : Gen. Slingeneyerlaan 117. 
Deiune. Kortelings zullen we kun
nen overgaan tot de oprichting van 
een tweede groep medewerkers. 

Regelmatig zal er dan in de ge
meente gekolporteerd worden door 
twee groepen. 

LEDENSLAG 
Op 2 maanden werden er meer 

dan 230 nieuwe leden aangewor
ven. De ledenwerving gaat noch
tans verder. Spreek vrienden en 
familieleden eens aan en vraag hen 
aa)\ te sluiten. Nieuwe leden die
nen zo vlug mogelijk binnenge-
stuurd naar het sekretariaat. 

Edegem 

ten begroeten en beluisteren, on
der de belangstelling van een der
tigtal onzer mensen die zeer on
der de indruk, een nieuwe kijk 
kregen op de huidige problemen 
in ons land. 

De hoofdredakteur van « Wij » 
heeft ons bewezen dat niet enkel 
zijn pen, maar tevens zijn woord 
weet te boeien. 

Hoboken 
REIS NAAR DE KOLEMUN 
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. 

Mechelen 
Twee van de « stille » hoeken 

van het arrondissement werden vo
rige zondag uit hun winterslaap 
gewekt door de arr. kolportage-
ploegen. 

Mariekerke en Ranst wisten dit 
het felst te waarderen want toen 
de kolporteerders uit Bornem en 
de rest van Klein Brabant hun 
oogst overschouwden bleek het dat 
ongeveer in één op vier der be
zochte huizen het blad werd ver
kocht. Lag het bij de overtuigende 
speecken van senator Jorissen, die 
op de hoeken van de straten korte 
toespraken hie ld? Of wordt Klein 
Brabant terug de vooroorlogse 
Vlaams-nationale burcht ? 

In Itegem en Wiekevorst was het 
de jongerenploeg die opnieuw aan 
de slag trok. Hier ook een flinke 
vooruitgang tegenover de periode 
voor de verkiezingen. Arr. sekre-
taris Waker Luyten was hier de 
microman van een installatie die 
blijkhaar haar hoogste tijd heeft 
"eliad. 

Mortsel 
Traditiegetrouw woont jaarlijks 

een afvaardiging van onze afd. de 
plechtigheden bij die plaats hebben 
ter gelegenheid van de herdenking 
van de slachtoffers van de lucht
aanval op Mortsel op 4 april 1943. 

Wij doen een warme oproep tot 
al onze leden om zo talrijk moge
lijk de kerkelijke dienst op 27 e.k 
om 10 imr in de kerk van het H. 
Kruis alsook de herdenkingsplech
tigheid op het kerkhof bij te wonen. 

DR BORMSHERDENKING 
Mortsel roept alle S'laams-natio-

nalislen op om zondag 17 april Dr. 
A. Borms te Merksem te herden
ken. 

ABONNEMENTENSLAG 
Onze abonnementenslag die in 

volle werking is wordt algesloten 
op i5 april e.k. 

Wij doen nogmaals een beroep 
oj) onze jiropagandlsten om er 
voor Ie zorgen dat Mortsel als een 
der beste afdelingen van het ar
rondissement Antwer|)en uit de 
strijd komt. 

Afrekenen rechtstreeks bij de 
penningmeester met voorlegging 
van het kwijlschriftenboekje. 

Vrijdag 11 maart mochten wij 
m de salons van een onzer feest-
7.alen de heer Toon Van Overstrae-

St Job 
Grote kolportage mei radiowa-

gen met het blad " Wij » op zon 
dag 27 maart 196(1. 

Bijeenkomst : Van DijcU R., 
Brechtse baan 6, St. .lob, te 10 
uur. 

Wilrijk 
DR. BORMSAVOND 

In samenwerking met « \N ere 
Di » wordt in de « Lange Wapi^er •> 
op dinsdag 29 maart a.s. te 20 uur 
Mi een Dr. Bormsherdenking inge
richt voor onze leden en simpati-
santen alsook voor de leden van de 
spaarkas « De plakkers ». 

Sprekers : Karel Dillen en Ame-
(lee Verbruggen. Diaprojektie door 
iiert Van Boghont. 

Iedereen, die maar enigszins kan, 
moet op deze herdenking aanwe
zig zijn. Het is gewoonweg on/e 
plicht van staat. 

BESTUURSVERKIEZINGEN 
De statutair voorziene tweejaar

lijkse bestuursverkiezingen zullen 
in onze afdeling plaats vinden op 
19 april 1966. Onze leden worden 
verzocht deze da tum vrij te hou
den bij het vastleggen van hun af
spraken. 
NAAR DE KOLENMIJN 

Onz.e vrienden, uit Hoboken or
ganiseren op zondag 24 april a.s. 
een bezoek aan de ondergrond van 
de mijn van Zolder. Vertrek om
streeks 7 uur 's morgens. Kosten 
voor reis en bezoek : 170 fr. In
schrijvingen voor 3 april bij J an 
Lemmens, Lichtenberglaan 27 te 
Hoboken of bij Ir. R. Van den Bos
sche, Doornstraat 24 te Wilrijk, tel. 
372184. , 

Zwijndrecht 
In het Vlaams huis « Were Di », 

Polderstr. 15, Zwijndrecht, werd 
voor de VUM in een steunbus en 
op een steunlijst 3400 fr. verzameld. 

Op zaterdag 2 april a.s. geeft de 
Volksunie afdeling Zwijndrecht 
haar eerste bal met medewerking 
van het dansorkest Swing en Melo
die. Het bal gaat door in zaal ki-
nema Rubens, Stationsstraat. 

Aanvang 20 uur 30. Toegangsprijs 
25 fr. Allen daarheen. 

Op zondag 20 maar t verkocht on
ze propagandaploeg 260 bladen, 
volgende zondag nemen wij het an
der gedeelte van de gemeente voor 
onze rekening. 

Kolporteerders op post om 9 uur 
in het Vlaams huis. 

BRABANT 

St Pleters-Leeuw 

Brussel 
Het arrondissementssekretarlaat 

herhaalt langs deze weg zijn op
roep tot alle afdelingsvoorzitters 
i.v.m. de deelname door de be
stuursleden en aktieve militanten 
aan de programmatiedag van 2 
april a.s. 

De arrondissementssekrelaris her
innert alle afdelingsvoorzitters aan 
zijn brief van 20 dezer betreffende 
de financiële iiiobilisalie. 

Dilbeek - itterbeek 
LENTEBAL 

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

Bijzondere ven-assing voor de 
I t terbekenaars. 

Hekelgem 
De kruiskopaktie is gestart met 

de plaatselijke afdelingen Davids-
fonds-V.Ï.B.-V.U. 

Onze leden worden verzocht hun 
bijdrage te bezorgen of te storten 
op PCR 310411 van Van Goethem 
,lan, Hekelgem. 

Help ons mede onze IJzertoren 
af te werken. 

Kapel Ie op den Bos 
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, Kerk
straat, Londerzeel. 

Orkest : The Moonlights. 
Zanger-gitarist Jo Van Hee. 
Deelname in de onkosten : 30 fr. 

St Kwintens-Lennik 
.\1 de leden en sympatisanten van 

liet kanton, worden uitgenodigd op 
de eerste kontaktvergadering van 
liet kanton, die doorgaat op woens
dag 30 maart e.k. 's avonds om 8 
inn-, in « De Groene Poort », te 
( joo ik . 

Sprekers : dr. \ . . \nciaux, volks-
xerlegenwoordiger; dh. Toon Van 
Overstraelen, hoofdredakteur «Wij». 

We rekenen oji een grote op
komst. 

Voor alle OCCASIE WAGENS 
van al le merken 
en bouwja ren : wend L' tot 

GARAGE YERDOHCKT 
L O r i S E - M A R l E . 
n O N S E , 

De groots te zaak van 
Z-0-V!aanderen . 

Telefoon : 05/522771 

Op donderdag 31 maart , om 20 
uur in café Plaza, G. de Ruyver-
straat 7 (Negenmanneke) openbare 
vergadering met volksvertegenw. 
Dr. Anciaux. 

Gespreksavond over de huidige 
gespannen politieke toestand. 

Vilvoorde 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Onze volksvertegenwoordiger, dr. 
Vic Anciaux, houdt zitdag te Vil
voorde, elke eerste woensdag van 
de maand in de zaal « De Witte 
Leeuw », Markt. Begin te 20 uur. 

LIMBURG 

Limburg 
VRIENDENBANDBAL 

23 april te 20 uur : groot Pro
vinciaal Vriendenbandbal in zaal 
< Luna 9, Koersel. 

Prachtige orkesten. Miei Cools. 
Attrakties, enz. 

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

NAAR PROGRAMMADAG 

Er worden twee autobussen in
gelegd. De eerste gaat als volgt : 
Maaseik 7 uur 15, Neeroeteren 7 
uur 20, Rotem 7 uur 25, Dilsen 7 
uur 30, Lanklaar 7 uur 35, Eisden 
7 uur 40, Mechelen a.d. Maas 7 
uur 45, Opgrimbie 7 uur 50, Re-
kem 7 uur 55, Lanaken 8 uur 05, 
(iellik 8 uur 10, Eigenbilzen 8 uur 
15, Bilzen 8 uur 25, Riemst 8 uur 

35, Herderen 8 uur 40, Tongeren 
8 uur 50, Borgloon 9 uur, St. Trui
den 9 uur 15. De tweede bus gaat 
over Hasselt naar St. Truiden en 
vertrekt te Lommei te 7 uur 15; 
verder : Overpelt 7 uur 25, Eksel 
7 uur 30, Hechtel 7 uur 35, Be-
verlo 7 uur 40, Beringen 7 uur 45, 
Heusden 7 uur 50, Zolder 7 uur 55, 
Zonhoven 8 uur, Genk 8 uur 10, 
Hasselt 8 uur 23, Stevoort 8 uur 
35, Herk de Stad 8 uur 40, Nieu
werkerke 8 uur 55, St. Truiden 9 
uur 10. De prijs bedraagt ongeveer 
100 fr.; inschrijvingen bij de afde
lingsvoorzitters en verder bij J . 
Cuppens, E. Raskin of G. Begas. 

Diepenbeek 
Op dinsdag 29 maart om 20 uur 

houdt de Volksunie in het lokaal 
Orchidee, Marktplein, Diepenbeek 
een voorlichtingsvergadering, waar
op alle sympatisanten uitgenodigd 
worden. .laak Cuppens, provinciaal 
vrijgestelde en Renaat Vanheusden, 
gemeenteraadslid te Hasselt zullen 
er het woord voeren over het doel 
en het programma van de Volks
unie en over de Limburgse mijn-
problemen. 

Lauw 
Op vrijdag 15 april wordt een 

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

Millen 
Op zaterdag 26 maar t om 20 

uur wordt een grote Vlaams-natio
nale volksvergadering belegd in 
café Martens, Dorp. Sprekers : J. 
Cupjiens, E. Raskin en volksverte
genwoordiger R. Mattheyssens. 

Nadat reeds lang voorbereidend 
werk weid verricht door dhr Leon 
Schlldermans. werd begin maart 
overgegaan tot de stichting van een 
\'l '-afdeling in de gemeente. In 
aanwezigheid van propagandist 
Jaak Ciii)peiis en afgevaardigde 
Renaat \ 'anlieusden werd volgend 
voorlopig besluur gekozen 
\oor/,i(ter .lef Cuppens, sekretaris 
Leon .Sehildermans, alsmede een 
penningmeester Enkele uitgenodig
den op de stichtingsvergadering 
hatlden zich met reden laten ver-
onlschuldigen voor hun afwezig
heid. Deze vt)orlopige kern wil zich 
\astberaden inzetten voor de ver
spreiding van de VU-gedachte. De 
sdeefdoelen voor de nabije toe
komst zijn : een intensieve leden
werving, om het vereiste aantal van 

25 leden te bereiken, het rondzen-
den in de gemeente van een uitno
diging tot het bijwonen van een 
meeting kortelings, het zoeker van 
een de.gelijk lokaal en het InstBllen 
van maandelijks dienstbetoon. De 
derde bestuursvergadering zaf 
plaats hebben op zaterdag, 2 april. 

Europlast - auto polish. Reinigt 
uw wagen grondig van alle vuil en 
vet. Geeft een hoogglanzende, be
schermende laag voor minstens 
drie maanden. Niet tevreden, geld 
terug. Europlast - Eugeen Dierckx-
laan 21, Schilde. Tel : 03-791223. 

Zelfstandige verkopers - sters ge
vraagd voor verkoop aan alle auto
bezitters en garagen, van nieuw 
Duits autopoliermiddel, als hoofd of 
bijverdienste. Schrijven : Europlast 
Eugeen Dierckxlaan 21, Schilde. 

Hoofdredakteur : 
T. van Overstraelen. 

Redaktiesekretaris : 
S. de Lie. 
Alle briefwisseling voor 
redaktie naar 
Rotatyp, Sylv. Dupuisl., 
110 Brus. 7. • TeL 23.11.98 

Beheer : 
Maurice LemonnierL 82 
Brussel L - Tel. : 11.82.16. 
Alle klachten voor niet 
ontvangen van blad op dit 
adres. 

Jaarabonnement : 280 F. 
Halfjaarlijks : 160 F. 
Driemaandelijks : 90 F. 
Abonnement buitenland 

45Ö F. 
Steunabonnement : 750 F. 

(minimum). 
Losse nummers : 8 F. 
Alle stortingen voor aet 
blad op postrekening : 
1476.97. Volksunie • Brus. I. 

Verantw. uitg. Mr. F. Van 
der Eist, Beizegemstraat 20 
Brussel 12. 

Aanbevolen 
Huizen 

H E R B E R G E N 

Bezoek he t « Veerbuis B 
te St-Amands a.d. Schelde 

Mosselen Paling 
Uitbater : Jan Brugmans 

Geniet van de lekkere 
koffie « De Olifant » 

in het Vlaams Huis 
« P E T E R BENOIT» 

Frankrijklei •< Antwerpen 

BIEREN ATLAS 
Alle specialiteiten 

Fruitsap Pufri 
CARPENTIER 

Guido Gezellestraat 39 
Z W I J N D R F r H T T 52.70.70 

B O U W E N W O N E N 

De specialist der 
standaarddeuren 

J LEEMANS, Deurne z. 
Van Havrelei 70 T ; 35.63.17 
Agent • De C.npnp Kortri jk 

HOTEL-RESTAURANT 

BLANKENBERGE 
« R u b e n s h o f » 

Wests t r . 79 I. (050)41571 
Lokaal Volksunie 
Kamers-pens ion . 

« V l a a m s H u i s > K n o k k e 
Kamers vol pension -

gezellige sfeer. 
Verminder ing voor groepen 
El isabethl 105 Tel 632.70 

UURWERK • JUWELEN 

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 (Judergem 
T. 72.45.4.3 T e r m i n u s t r . 35. 
10 % kor t ing v. leden V.U. 
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bewegingsli^Jzer 
OOST-VLAANDEREN 

Aalst 
CENTRUM VOOR 
DIENSTBETOON 

Onze mandatarissen houden 
niaandeiijkse zit dagen in reeds 27 
gemeenten vaix het arrondissement. 
Wie de lijst van deze zitdagen wil 
ontvangen, hoeft slechts een kaart
je te sturen aan het Centrum voor 
Dienstbetoon, p.a. De Vriendschap, 
Kerkstraat 9, Aalst. Ook volstaat 
een telefoontje aan Willy Cobbaut : 
033-27304. 

ARRONDISSEMENTELE 
KADERDAG 

Donderdag 7 april kaderdag van 
het arr . Aalst te iNinove. Buiten de 
gewone afgevaardigden van de arr. 
raad worden ook de voorzitters en 
seknetarissen van de verschillende 
afd. verwacht. De verantwoorde
lijken van de plaatselijke kernen 
worden ook uitgenodigd. Lokaal 
K De Raadskelder », Graanmarkt , 
Ninove, 8 uur stipL 

KOLPORTAGE 
Zondag 27 maart worden de 

vrienden van de kolportageploeg 
verwacht voor een tocht naar Hof-
stade. Samenkomst in ons lokaal 
te 9 uur. 

Balegem 
Na lang zoeken konden wij ten

slotte toch de verbinding met het 
zuiden van het kanton bewerken; 
een kern jonge nieuwe werkers zal 
hier van nu af aan zorgen voor de 
uitbouw en ook het nabijgelegen 
Scheldewindeke betrekken in zijn 
iiktie. Een volgend kontakt werd 
vastgelegd op woensdag 6 april, in 
het « Ganzenhot », nabij het sta
tion. Kandidaat-medewerkers zijn 
natuurlijk welkom. Vrienden, tot 
weerziens ! 

Dendermonde 
Zitdagen prov. raadslid Dr Van 

Boxelaer : 
1ste zaterdag der maand : Wi

chelen : 14 uur Dr. V. Bo.\elaer, 
Margote 1(ö; Schellebelle : 14 uur 
45 café De Valk, Dorp 29; Wctte-
ren : 15 uur 15 ; Vlaams Huis, 
Markt 29; Massemen : 16 uur : ca
fé De Linde, Dorp; Laarne : 16 uur 
30 : café S L Hubertus, l>orp 12: 
Kalken : 17 uur 15 : 't Gulden 
H(K)fd, Vromondstraat 2. 

3<le zaterdag der maand : Wi
chelen : 14 uur Dr. V. Boxelaer, 
Margote; Schoonaarde : 15 uiu- : 
Palingsliitis (aan de brug). 

Denderleeuw 
De Volksunie verwacht U op za

terdag 2 april op haar groots Len
tebal in feestzaa' a De Verbroede
ring o. Stationstraat 18 

Het ensemble Eddy's six-band 
speelt ten dans van 21 uur 30 af. 
Bar, koud buffet. Geen plaatsbc-
spreking. Parkeren op het Stations
plein Deelneming in de onkosten 
50 fr Kaarten bij de bestuursleden 
en in het lokaal o De Klok ». 

Gent 
DR BORMS HERDENKING 

Tet gelegenheid van de Dr Borms 
luidenking op 17 april e.k., legt de 
\ MO (jenl een autobusreis in. Ver
trek aan ons lokaal Rul>enshüt, Bor-
luutstr. 13, Gent, te 8 uur 30 stipt. 
DeelnameiM-ijs 60 fr. fooi inbegre
pen. Terug te Gent rond 18 uur. 
Inschrijven in het lokaaL 

Haaltert 
Met amper vier propagandisten 

trokken wij op kolportagetocht 
naar Haaltert waar wij in twee uur 
lijds 200 nummers verkocht«i. Mooi 
gemiddelde ! 

Ltidwig Van Mie.ghem kwam met 
zijn 63 nummers dicht bij rekord-
houtler Dolf De Clercq (78). 

Volgende zondag gaan wij naar 
llofslade (27-3-66). 

Verschillende oude getrouwen en 
ook nieuwelingen hebben reeds 
toegezegd. 

Afepraak om 8 uur 30 in café De 
X'riendschap, Aalst of om 9 uiu' aan 
de kerk van Hofstade. 

Lokristi 

Ook hier werden kontakten ge
legd, en zullen wij zeer weldra kun
nen spreken van een werkende 
kern. 

Onze hoop is dat de ouderen 
het voorbeeld van enkele jongere 
durvers zullen volgen en de eerst
komende oproep tot samenwerken 
zullen beantwoorden. Inmiddels 
wensen wij de mannen uit hel 
noorden van ons distrikt veel suk-

Merelbeke 
KOLPORTAGE 

Op zondag 27 maar t verzamelen 
wij later dan gewoonlijk (de gevol
gen van het bal !), en wel te 10 
uiu- in café St. Kristoffel, Boter-
markt, Ledeberg, wij bewerken dan 
deze gemeente. Medewerkers, LI 
wordt ook dan verwacht ! Ook 
\ 'M()-Gent verzamelt daar . 

WEERGALM 
Alle kopij voor het volgend num

mer van ons inaandblad moet ten 
laatste op 2 april binnen zijn. Een 
grotere oplage is voorzien voor het 
Paasfeest : steunt ons daarom op 
poslrekeningnummer 8827.28 van 
Piet De Pauw, Merelbeke ? 

BAL 
Wij begroeten oud-senator Re-

naat Diependaele als eregast op 
ons tweede lentelxal van 26 maart 
te 20 uur 30 in Gasthof « Ober-
bayern » te Scheldewindeke. Toe
gang aan 50 fr., en 100 fr. voor fa-
niiliekaarten (3 pei-sonen). 

De voorverkoop kende een groot 
sukses ! 

KADERDAG 
Wij vertrekken aan het « Ber

kenhof » respektievelijk te 9 uur 15 
en 13 uur 30, in groep. AHe propa
gandisten en medewerkers worden 
v;mzelisprekend verwacht ! 

BETOGING VOOR DE 
REKONVERSIE VAN DE 
WESTHOEK 
De V.ü.-Gouwraad voor West-
Vlaanderen heeh besloten op 
zondag 24 april 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 
zullen volgen. 

St Niklaas 
Zondag 11. was de ploeg propa

gandisten van Beveren op post te 
Nieuwkerken-Waas. Niettegenstaan
de de propagandLsten een zwaar 
bal (te Lokereu) achter de rug had
den slaagden ze erin op een mini
mum van tijd 218 nummers van 
« Wij » aan de man te brengen. 

O p 27 maart a.s. komt Kruibeke 
aan de beurt. Een eerste maal was 
dit uitgesteld omdat de arr. ploeg 
naar Limburg moest voor uitde
ling van panifletten in verband 
met Zwartberg. 

Zwijnaarde 
( )p 2 april 1966 viert de V.U.-af-

deliug Zwijnaarde haar S-jarig be
staan met een uitzonderlijk dans-

Ver lofBLANKENBERGE 

LION 

^ • ^ ï H ' 

Caf Ê-Restaui an t-Pensioen 

RUBENSHOF 
Weststraat 79 

Telefoon (050Hl571 
Vlaamse RezelllRbeld 

feest, opgeluisterd door Bert 
Brent, met zijn hamondorgel en 
zijn ensemble. 

Wij nodigen aHe leden, vrienden 
en sympatizanten ten dans om 20 
uur in zaal « Flora"» , Hutsepot-
straat 31, Zwijnaarde. 

Deelname in de onkosten 40 fr.; 
\oorbehouden plaatsen 50 fr. Kaar
ten kiuinen nog steeds besteld wor
den op het V.U.-sekretariaat Hutse-
potstraat 78 of op P.C.R. nr 894445 
op het adres van Anna De Clercq, 
Hutsepotstraat 78, Zwnjnaarde. 

Eregasten : alle Oostvlaainse 
V.U.-verkoz.enen in Kamer, Senaat 
en Provincie. 

WEST-VLAANDEREN 

St Andries 
VOLKSUNIE-LENTEBAL 

In de zaal « Jagershof » te St. 
Andries houdt de Volksunie — arr. 
Brugge op zaterdag 2 april vanaf 
20 tuir 30 haar traditioneel lente
bal. Inkom 50 fr. Kaarten te ver
krijgen bij de bestuursleden. 

St Kruis 
W a t de abonnementen-campa

gne voor « Wij » betreft, staat het 
arrondissement Brugge aan de kop. 
Ook onze gemeente St. Kruis heeft 
hier zijn steentje toe bijgedragen 
met een gemiddelde van 1 nieuw 
abonnement per dag. 

Tenslotte nog een zeer belang
rijk bericht. Er heeft op maandag 
28 maar t om 20 uur 30 een alge
mene vergadering plaats in het 
« Breydelhof » (Suvéestraat, Brug
ge). Alle leden van St. Kruis zijn 
ei hartelijk welkom. 

Tielt 
KOLPORTAGES 

Op de kolportages te Tielt in de 
voorbije weken werden in totaal 
437 nummers verkocht. 

Proficiat voor de ploeg! 
Zondag 27 april vanaf 9 uur 30 

werftocht te SchuiferskapeUe. 

BETOGING VEURNE 
Bussen voor de betoging te 

Veurne op zondag 24 april worden 
ingelegd. Houdt die datum vrij; 
laat u inschrijven bij de bestuurs
leden. 

Veurne 
BETOGING 

In de namiddag van zondag 24 
april aji. organiseei-t de West-
vlaanise Volksunie te Veurne een 
betoging om de eisen op ekonomi-
sche omscliakeling van West-
\Taanderen en speciaal van de 
Westhoeli kracht bij te zetten; het 
probleem van de waterbeheersing 
wordt tevens aan de orde gesteld. 

Voor deze betoging is reeds toe-

VOOR 

KENNISMAKING, 
HUWELIJK 

Schrijf vandaag nog ora 
kosteloze brochure, fo-
tolijsten en ledenlijsten 
in dagbladformaat, met 
verschillende duizenden 
kennlszoekenden 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 - Huwelij ks-
werk ! Verloving, huwelijk 
voor ledereen ! Alles ge
heim ! Medewerking van 
priester. Dagelijks 4 tot 5 
verlovingen. 

DATA V R I J H O U D E N 

Zaterdag 2 ap r i l : Nationale Kaderdag. 

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

lating verleend door het Kollege 
van Burgemeester en Schei>enen te 
Veurne. 

Gezien de lokale nood aan in-
frastruktuur en gezien het telkens 
terugkerend probleem van de wa
terschade, wordt verwacht dat de
ze betoging de belangstelling zal 
krijgen die zij vanuit sociaal-eko-
nomisch oogpunt ten volle ver
dient. 

Het sekretariaat van deze beto
ging is voorlopig gevestigd bij Mr. 
G. van In, Predikherenrei 20, Brug
ge, tel. 375.99. 

Wevelgem 
VERGADERING 

Een aprilvis ? Neen, waarde vrien
den. Onze eerste vergadering is 
geen aprilvis en Mik Babyion is het 
evenmin. O p vrijdag, 1 april te 20 
uur in de zaal Sinte Barbara wordt 
de Volksuniewerking ingezet in on
ze gemeente. Een nieuwe lente en 
een nieuw geluid, heten de dich
ters dat. 

We zullen er Mik Babyion, de 
jonge dinamische volksvertegen
woordiger uit Roeselare begroeten 
en beluisteren. 

Tot vrijdag, 1 april in Sinte Bar
bara, Vanackerestraat 11, te We
velgem. 

West-Vlaanderen 
ZITDAGEN 

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

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

10 uur 10 Diksmuide, c Vlaams 
huis » bij L. Devreese. 

10 uur 40 Lampernisse, « S t 
Elooi » bij G. Vanelslande. 

11 uur Lo, café « André • bij A. 
Busquart. 

11 uur 40 Merkem, café « De 
Nieuwmarkt » bij R. Reeckaer t 

12 uur Woumen, café « Nieuw 
Woumen » bij M. Paesbrugghe. 

Ofwel na afspraak : tel. (051) 
512.35. 

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 
werk — schrijven bureel blad D 39. 

Bezoekt het restaurant » De 
Vlaamse Kelder », Hand.schoen-
markt 9, Antwerpen (bij de O.L. 
Vrouwkerk), verzorgde keuken. 

Aanvaard alle vertalingen Ned., 
Fr., Eng., Duits. Ook alle typwerk. 
Verzorgd werk. Interessante voor
waarden. Schrij>en bureel blad 
D 37. 

(ïevraagd •. goede steno daktylo of 
daktylo die werkt met diktafoon. 
Fr.-Ned- Zich wenden fitn Ver-
vaecke, Grondwetlaan 108, lette. 

Gemeub. kamers te huui liel.st 
VI. studenten of personen TeL 
16.97.93. 

Over te nemen café in toeristisch 
centrum te Atitwerpen. Zeer goede 
zaak en rijke broodwinning, be
staat uit zeven gemeubelde kamers 
en twee vrije kamers beschikbaar 
\oor uitbater. Indien nodig kunnen 
al de kamers vrij gemaakt worden. 
Oorzaak van overgave ; ouder 
domsgrens en ziekte van de man 
Onmiddellijk beschikbaar. Haast 
U, 't sei7x>en begint. Café Helder, 
Suikerrui 2t, Antwerpen. 

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

Is ontslagen wegens politieke re
denen. Dringend a.u.b. 

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

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

Ligging Midden-Limburg. Flinke 
opbrengst. 

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

Dame, 40 j . vraagt werk. Besch. 
over groot huis, dienstig voor bu^ 
reel, telefoon, schrijmacb. 

Wie biedt werk ? j 
Telefoon : 03-7151SL ^ 

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

DEZE WEEK 
OP UW SCHERM 
Z O N D A G 

11.00 : H. Mis — 14.30 : Voor boer 
en tuinder — 15.10 : Tekenfilm» 
voor jong en oud : De Flintstone» 
(126e afl.) — 15.35 : Kunstrijden op 
het ijs Reportage van de demonstra
ties in de Europese kampioenschap
pen gehouden te Bratislava —* 
16-40 : Klein, klein kleutertje — 
17.00 : Zaalatletiek. Rechtstreekse 
reportage van de kampioenschappen 
gehouden te Etortmund — 18 50 : 
Salve, de schaapherder. Noorse avon
turenfilm voor de jeugd — 19.55 : 
Weerbericht — 20.00 : TV-nieuws — 
20.15 : Sportweekend — 20.40 : V i c 
toria und ihr Husar. Operette In 
een voorspel en drie bedrijven van 
Paul Abraham — 22.40 : TV-nieuwa 

M A A N D A G 
19 00 : Zandmannetje — 19.05 9 
Teletaalles : Engels. 26e les : On the 
land — 19.20 : Internationaal jeugd-
magazine — 19.30 : De Flintstones. 
127e afl. : De plakkers — 19.55 : 
De Weerman — 20.00 : TV-nieuw« 
— 20.30 : De kamer, eenakter door 
Harold Pinter — 21.30 : Dialoog met 
tnu.sici. Het muziekonderricht in 
Vlaanderen — 22.00 ; TV-nieuws. 

D I N S D A G 
19.00 : Zandmannetje — 19.09 t 
Filmmuseum van de schaterlach. 
Twee van de reinigingsdienst, fllm-
klucht met Snub Pollard - 19.20 : 
Tienerklanken — 19.55 : Hier 
spreekt men Nederlands — 19.59 s 
Weerbericht — 20.00 : TV-nieuws — 
20.25 : De Dick van Dyke-show. 7e 
afl. : De aflulsteraars — 20.50 : 
Panorama — 22.00 : Gastprogram-
ma. De katholieke gedachte en ac
tie ~ 22.30 ; TV-nieuws. 

W O E N S D A G 
17.00 : Televisum — 19.00 : Zand
mannetje — 19 05 : De vrerekJ ia 
klein. Roemenië (I) — 1630 ï 
Arena — 19.55 - De Weerman — 
20.00 : TV-nieuws — 20.25 : 't I s 
maar een woord — 21.00 : Speel
film Aansporing tot moord, drama 
van Francois Villiers met Michel© 
Morgan, Simon Andreu en Claude 
Riche — 22.30 : TV-nieuws. 

D O N D E R D A G 
19.00 : Zandmannetje — 19 05 : Het 
schatteneiland. 5e episode : De ge-
lielme kamer — 19.20 : Te voet door 
Vlaanderen — 19.55 : Hier spreekt 
men Nederlands — 19.59 ' : Weerbe
richt — 20 00 : TV-nieuws — 20.25 : 
Hot van Assisen 1882. Reconstructie 
van een belangrijk proces uit de 
19e eeuw (Ie dag) ~ 21.50 : Pre
mière-magazine — 22.35 : TV-
nieuws. 

V R I J D A G 
19.00 : Zandmannetje — 19.05 T 
Teletaalles : Engels. Herhaling van 
de 26e les : On the land — 19.20 : 
Tienerklanken — 19.45 : Zoeklicht 
— 19.55 : De Weerman — 20.00 : 
TV-nieuws — 20.25 : Hof van Assi
sen 1882. Reconstructie van een be
langrijk proces uit de 19e eeuw (2e 
dag) — 21.55 ; TV-nieuws — 22 00 : 
De zeven hoofdzonden. Ballet met 
zang op tekst van Berthold Brecht 
"̂ n met muziek van Kurt Well. 

Z A T E R D A G 
18.55 : Zandmaimetje — 19 OO : 
Luceat. Katholiek-godsdienstige uit
zending — 19.30 : Wedloop met het 
water, natuurfilm — 19.55 • Hier 
spreekt men Nederlands — 19.59 : 
Weerbericht — 20.00 : TV-nieuws 
— 20.30 : Interland — 22.00 : Echo 
— 22.30 : De man van U.N.C.L.E. öo 
afl. : De dood In het Noorse dorp 
— 23.20 : TV-nieuws. 
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DE MOOISTE VILLA 'S IN GENT GENK ANTWERPEN 

werden gebouwd door ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNDEN N. V. 
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 slaaplï.araers 
AAN SLECHTS 599.000 F. 

• Zeer mooie villapercelen te Mariakerke-
Drongen. 

te G E N K 

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. 

te A N T W E R P E N 

• « PRESIDENT KENNEDY RESIDENTIE > 
9 zeer luxueuse appartementen — 1 slaapkamer AAN SLECHTS 602.000 F. 

• VERKAVELINGEN < PAASBLOEMHÜF > en < PIAÜNKENBURG > 
te Kontich, met tientallen percelen voor meesterwoning, burgershuis 
1/2 villa of villa V.'NAF 105.000 F. 

VRAAG 
ONMIDDELLIJK 

INLICHTINGEN : 

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

TEL. : 03/32.92.18 

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

G E N K 
MOLENSTRAAT, 39 

TEL. : 011/54442 

LET WEL 

S. De Lie, 
Ook de 
zoekertjes 

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

t Papenhoek », Berendrecht. Tel (03)73.66.59 

kunnen naar dit adres gezonden worden. 

BECO 
brandstoffen 

TEL : (03) 32.04.77 

32.02.10 

WIE helpt mee ? 
Gans Vlaanderen in bet 
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. 

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

EXCLUSIEF VOOR BELGIË 
VRAAG INLICHTINGEN : 

Tuinen DEMEYERE 
VIJFVJ^EGENSTRAAT, 13, IZEGEM 
Telefoon : (051)316.23 . we rku ren (051)303 44 

BEZOEKT HET TUINSALON -1966 - BRUSSEL 
Vertegenw. voor de provinciën Antwerpen en Limburg : 
p.v.b.a, LAMBRECHTS — Bes tuu rde r Feyae r t s - Beerzel 

DIEPVRIESBEWAARDERS 

'iSh JSL. MJ 
met s n e l v r l e s a c h a k e l a a r : 

tot - 3 2 ° C 

GEDURENDE 14 DAGEN : KOOPJES-
KERMIS AAN FANTASTISCHE LAGE 
PRIJZEN OP RADIO'S, TELEVISIE'S, 
B.\NDOPNEMERS, ENZ., ENZ. 

bij UW specialist 
Elektro Akoustiek 

«DE GELUIDSBRON» 
Lange Leemstraat 32 - ANTWERPEN 

Telefoon : 33.<)4.95. 

BIJVOORBEELD : 

OP MAGNEETBANDEN 35 TOT 40 %. 

330 : 13 950 fr. 

400 : 14 950 fr. 

550 : 17.100 fr. 

GROOTHANDEL 

ELECTRA - BREE 
Tel. 651 88 Boneputstraat 28, BREE 

G(ole Ve„s: 
GLAZEN en M0^4TüRE^ ,̂ 
Gratis voor verzelerden. 
Hecilel!if\gefj ui eigen werVKuiI. 

Walter ROLAND 
— Gediplomeerd Optieker *-• 

Kerlistraat, 58 — A^^we^pen 
(Lel * u b op Jiet huunummer •] 

Telefoon : 35 86 &2 
10 9fe loring op vwfJoon dei«f. 

Ik 
ben 

uii-geslapen 
want... 

fPEÜA 
l l R E L L i 
Dunlopiilo 

STRR 

. . ik koop bij 

MênmUS BEDÜSNBSORUf 
T U R N H O U T S E I A A N 1 0 2 , l O R G E RH O UT - TEL. 35 .17 .83 

,f' ^ •UHUiZCN : bi«|l«slra>t «4-(«, Aniw. T<l. 3l .bl . l l > - ' . -
.••«i in 'ni 'V»»! 3»-«l,. Anlwl )r«l. 33.4^.2* , , C»lli(4rll.i «O, D iurnk Tel, 3*.25.22 

W I M M A E S 

DIANALAAN. 10, BERCHEM • Antwerpen. • Te l . : (03) 39.69.34. 
— stelt ^ijn kandidatuur bi) alle Vlamingen in de 

deren, voor alle verzekei ings>ormen : Brand -
provinciën Antwerpen, Brabant en Oost-Vlaan-
Le>en - Persoonlijke • Familiale - Auto - Wet • 
Burg Aansprakelijkheid 

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

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

- L E N I N G E N 

- H Y P G I E K EN Ie en 2e rang. 

Jan Van Rliswijcklaan 62 - ANTWERPEN - Telefoon : 03/37.S4.38. 
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