
VIJF ÜHBURGSE 
PENDELARBEIDERS 
VF '̂DRONKEN 

mi 

Vlaams nationaal 

F. VAN DER EL8T 

(zie blz.. 4J 

jiliiii" 

"Wlli!;iii|J||i!i HÉM 

Y.D.B. EN DE 
NIEUWE 

REGERI 

^ ^ ^ 

Men beweert dat de demokratie een glazen huis 
Is (of moet zijn!). Na de val van de regering 
Harmei heb ik een artikel geschreven, waarin ik 
naar best vermogen de onmiddellijke en de meer 
verwijderde (maar diepere) oorzaken van de 
mislukking van deze regering opgespoord heb. 

Het zou aangewezen zijn dat ik thans de ge
schiedenis zou schrijven van de regeringskrisis 
en van de vorming van de regering Van den 
Boeynants. 

Welnu, deze geschiedenis is zo klaar als een 
inktfles. De eerste-minister begon zijn regerings
verklaring met de vaststelling dat er verwarring 
ontstaan is in de openbare opinie en dat klaar
heid gewenst wordt. 

Ik heb daarbij aangeknoopt om precies aan 
hem zelf opheldering te vragen : nadat de heer 
Collard uitvoerig betoogd had, zonder enige te
genspraak vanwege de heer Van den Boeynants, 
dat de onderhandelingen tussen de heer Segers 
en de B.S.P. niet mislukt waren, niet afgespron
gen, maar integendeel een gunstig verloop kenden, 
zodat de leiders van de B.S.P. met verbazing ver
namen dat de heer Segers zijn poging opgaf, was 
het toch duidelijk dat het in de schoot van de 
C.V.P. was dat de heer Segers een voetje gelicht 
werd. Toen ik dit delikate punt aanraakte, sprong 
de heer Van den Boeynants op in zijn bank om 
mij zonder meer te beschuldigen van leugenach
tige beweringen en verdachtmaking aan zijn 
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adres. Alhoewel ik zijn naam nog niet vernoemd 
had, voelde hij zich leeds onmiddellijk persooa-
lijk getroffen. 

Ik heb nochtans niets beweerd, maar nuchter 
de feiten vastgesteld die onweerlegbaar zijn De 
heer Segers heeft uitdrukkelijk aan de pers ver
klaard dat hij aan zijn opdracht verzaakte omdat 
hij er met toe kwam de door de CV P gestelde 
eisen te verwezenlijken : zonder nieuwe belastin
gen de begroting voor 1967 in evenwicht te bren
gen. 

Waarom heeft de heer Van den Boeynants, 
voorzitter van de CV.P., aan zichzelf als forma
teur diezelfde eisen niet gesteld ? In zijn rege
ringsverklaring lezen wij dat zijn regering drie 
jaar vraagt om de begroting in evenwicht te 
brengen en wordt reeds een eerste belastingsver
hoging aangekondigd (toepassing van de over
drachttaks op de P.T.T.). 

Ik vraag mij af waarom het een leugenachtige 
bewering zou zijn, het feit vast te stellen dat de 
heer Segers mislukt is door tegenwerking in de 
schoot van zijn ^igen partij, de C.V.P. 

Hoe en waarom is de koalitie CV.P.-P.V.V. tot 
st^nd gekomen en wie had er belang bij ? Is dit 
een vraag die niet mag gesteld worden ? Gans 
de Vlaamse pers van C.V.P.-strekking was gekant 
tegen een samengaan met de P.V.V., had nog zo 
pas naar aanleiding van het taalvergelijk van de 
P.V.V. dik onderstreept dat er geen spraak meer 
kon zijn met een partij die dergelijk standpunt 

(lees verder op blz. 3 in kader) 
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Waarde Redaktie, 
l)e uiterst grote (te «mte 

veliswaar) ' inschikkelijkbciil \,in 
de Standaardse Manu Ru\s 
tegen(jver Vanden Boeynants 
schijnt nu wel een vies reukje 
te hebben. Inderdaad, heel de 
verktxhte wierook aan het adres 
van V.D.B, moest toch maar die
nen oiu glanioiir-boy Janneke 
Piers in de regeringploeg te 
loodsea. Of een aardig staaltje 
van staatkundige en andere we
derdienst. Jan Piers, eens dcel-
ncD'.er met burgemei'stersjerp 
aan de eerste mars op Bruss.el 
(geen faciliteiten !), zit nu in het 
schuitje met de fransdolle P.V.V.-
ers ! 

Wat een ploeg ! De ruggegr a at-
loosheid van de Vlaamse minis
ters is vooral opvallend. De 
Siveger van Hertoginnedal. Willy 
Declercq, (irootjans en Vander-
p(K}rten van het P.V.V.-kompro-
niis van Luik. De rest is nave
nant. Een echte prijsiiitdeling 
voor de opgelegde unitaire the-
si.% : de opstand van de gema-
tigdea. Een prijsiiitdeling van
wege de unitaire potentaten, die 
zal uitmonden op een begrafenis 
eersle klas \an\vege de Vlaamse 
kiezers. 

Ook goede vooruitzichten wat 
bezuinigingen betreft : de twaalf 
ministers door V.D.B, met veel 
tromgeroffel aangekondigd, zijn 
er nu reeds '>',i geworden of de 
eerste daad van besparing van 
de P.V.V., de redders uit de fi
nanciële chaos. 

Moesten die kerels er op uit 
zijn hun eigen graf te delven, zij 
zouden zeker niet anders hande
len. 

Meer dan ooit moet de Volks
unie Vlaanderen van de P.V.V.-
smet helpen zuiveren. 

B.IL, Hekelgem. 

VLAAMSE DEMOKRATEH ? 

Wij zijn mensen die ons niet 
l)lind staren op een bepaalde 
zinsnede of een overdreven be
lang hechten aan één enkele uit
spraak. 

Toch werd in de lezersrubriek 
van « De Nieuwe Dag > van 10 
maart (op blz. 13) een schrij
ven gepubliceerd van een kader-
lid der Vlaamse Democraten, dat 
niet aan de aandacht mag voor
bijgaan. Hierin werd onder meer 
gezegd : « wij zijn echter geen 
nationalisten, maar socialisten in 
de eigenlijke betekenis van b£t 
woord ». 

Dc/.e uitspraak is inderdaad zo 
klaar dat zij ons heel wat wijzer 
heeft gemaakt. Daaruit leren wij 
dat de Vlaamse Democraten in 

óe eerste plaats niet vlaamsge-
zind zijn, doch een eenvoudige 
klasscüslnid rj.istreven. Zij zijn 
meer Jan i^cwnnc democraten en 
s(>( i.ik' \(ioruitsirevende Vla-
]iin<gen. hetgeen wij alJemaal 
/nn : zij zijn volgens hun eigen 
\ erklaring-en \()lgelingen van 
Marx. 

Straks volgt er nog een belij
denis van geloof in de Belgische 
eenheidsstaat en in de interna
tionale arbeiderssolidariteit. 

Wij danken voor die eerlijk
heid. , 

Dit is ten min.ste een duidelijke 
verklaring. De strijdende Vla
mingen w-illen ook het sociaal 
welzijn vaji onze volksgemeen
schap en zeker van de kleine 
man, doch onze strijd is niet en
kel een socialistische strijd. 

Er kan bijge\()lg geen discus
sie meer zijn tussen strijdende 
Vlamingen en de zogenaamde 
Vlaamse democraten. De Vlaam
se democraten moeten zich voort
aan als kameraad (ofwel als 
concurrent) richten tot de heer 
Van E\ nde en niet meer tot ons. 

Ik hoop dat alle Vlaamse kie
zers dit goed onthouden. 

N., Brussel. 

ZtllD-AFRIKA 

« Die Vlaming, verdruk deur 
sy Franse landgenote, het 'n 
houthakker en walerdraer in sy 
land geword, op wie se ta31 en 
tradisies deur die Eranse ele
ment neergesien word. Om lig-
gaam en siel aanmekaar te ban, 
moes hy in die buiteland gaan 
werk. Op die oomblik werk 30% 
van die Vlaamse bevolking buite 
Vlaandere, hoofsaaklik in Noord-
Frankryk en in die Waalse ge-
biede, waar die Vlaminge aan "n 
gedurige proses van verfransing 
en vernedering blootgestel is. 
Hioe sterk hierdie verfransing 
selfs in die Vlaamse hoofdstad 
Brussel was, blyk uit die vol
gende cvfers : in 184(5 was net 
32,46 %' franssprekend ; in 1947 
was 74,44 % franssprekend. 

Die Vlaming wat vooruit wou 
kom, wat 'n beter toekoms vir 
sy Kinders wou verseker, moes 
noodgedwonge Fransman word, 
want alle mag, alle invloed, die 
belangrikste regeringsposte in 
handel en nyverheid, was in die 
Franssprekende se hande. 

'n F]nkel voorbeeld te Brussel : 
die katolieke gemeentes bestaan 
uit 70 % Nederlandss])rekendes, 
sl«gs 30 % van die dienste word 
in hul eie taal gehou. 

Enz. enz. 
Dit schrijft mej. Teula Stan

der van die Pretoriase Onder-
wyskollege op een examenvraa^. 

Zij is een van de witte raven 
die vrij veel weten over onze 
« Belgische » toestanden. Echter 
niet toe\alIig! Persoonlijk en 
schriftelijk kontakt met een 
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Vlaams-nationale familie in het 
Antwerpse zorgden voor dit am
bassadeurs werk. 

Nog steeds is het zo - ergerlijk 
genoeg - dat de meeste .Afrika
ners nauwelijks welen waar 
Vlaanderen ergens ligt. Voor hen 
is .\ntwerpen een Nederlandse 
haven en met moeite situeert de 
doorsnee-.^ifrikaner Vlaanderen 
ergens tussen Nederland en Bel
gië, waarschijnlijk als Zuid-
Nederland. 

Het is niet onze fout dat som
mige Belgische instanties in 
Zuid-Afrika z-ich nuttig maken 
met het oprichten van afdelingen 
van de Alliance Fran^aise, in 
plaats van met voorlichting over 
Vlaanderen. Naief zijn we nu 
ook niet. 

Toch moet aan deze ergerlijke 
situatie verholpen worden. 

Het Algemeen Nederlands 
Suid-Afrikaans Vlaams Verbond 
(ANSAV) spitst zijn aktiviteit 
dan ook in toenemende mate toe 
op voorlichting over Vlaanderen 
in Zuid-.4frika. 

Duizenden personen (« pen-
maats >) staan nu in kontakt 
met Ziud-Afrika via de ANSAV-
Penmaatdienst en verrichten uit
stekend ambassadeurswerk. 

Nu werd een kersverse dienst 
opgericht : de ANSAV-Lektuur-
uitwisseling. Wekelijks komen 
op het .\NSAV-sekretariaat post
zakken met mooie Afrikaanse 
tijdschriften toe, welke op hun 
beurt hier verspreid worden en 
wekelijks vertrekken postzakkeu 

met goede Vlaamse tijdschriften 
naar Zuid-Afrika. 

Ieder bewuste Vlaming moet 
aan deze aktie deelnemen. Voor 
uw gelezen Vlaamse tijdschrif
ten ontvangt U, mits een klein 
supplement, een pakket Zuid-
Afrikaanse tijdschriften : Die 
Huisgenoot, Sarie MaraLs, Die 
Burger, Die Transvaler, Die Va
derland, Rooi Rose enz... 

Schrijf om inlichtingen naar : 
.ANSAV, Dienst Lektuuruitwisse-
ling. Postbus 11, Antwerpen 20, 
Vlaanderen. 

A.N.S.A.V. 

« WERE-DI » 

De door onze vereniging «Were 
di» uitgegeven brochures, vnl. 
dan deze aan de figuur van Dr. 
A. Boruis gewijd, vonden in 
ruime middens een uiterst posi
tief onthaal. 

Op de dag van het Zangfeest -
op 22 mei dus - verschijnt onze 
nieuwe brochure onder de veel
zeggende titel « Amnestie I ». 

Professor Dr. Walter Opsomer 
schetst op de hem eigen voor
name doch onverbiddelijke wij
ze het wangedrocht der repres
sie na 1945. 

Karel Dillen, landelijk voorzit
ter van « Were-Di », motiveert 
de enig mogelijke oplossing : 
gehele en onvoorwaardelijke 
amnestie. 

Deze kernbijdragen worden 
vervolledigd door dokumenten, 
teksten en illustraties, geput uit 
het weekblad Rommelpot, uit het 
toen klandestien verspreide 
« Boek der schande » en uit het 
nu volledig uitgeputte boek van 
Van (^oppenoHe « Wat ik nog te 
zeggen heb ». 

De bekende tekenaar A. Panis 
ontwierp een zeer suggestief en 
stijlvol kieurkaft voor deze bro
chure. Elen beperkt aantal ge-
nunmierde en door de auteurs 
gehandtckende e x e m p l a r e n 
wordt voor de voorintekening 

ter beschikking gesteld. Mits een 
storting van 100 Fr op postreke
ning 5900.()8 (Laforce, Berchem) 
ontvangt U dadelijk na verschij
nen uw genummerd exemplaar 
thuis. Let echter wel : deze stor
ting moet uiterlijk op 1 mei in 
ons bezit zijn. De aanvragen wor
den afgehandeld volgens ont
vangstdatum. Voor alle inlich
tingen : Van Boghout, .lordaens-
kaai 3, Antwerpen (telefoon : 
03/32.21.53). 

V.B., Antwerpen. 

DOSFEL-BIOGRAFIE 

Wij hebben ons mogen ver
heugen in het welslagen van de 
Lodewijk Dosfelherdenking die 
wij op 26 december te Dender-
monde hebben ingericht bij de 
40e verjaardag van het overlij
den van deze grote Vlaming. 
Maar ons werk is niet af. Een 
herdenking is van zeer voorbij
gaande aard. Het üosfelkomitee 
heeft dan ook besloten zich in te 
spannen om de uitgave mogelijk 
te maken van de omvangrijke 
biografie van Lodewijk Dosfel, 
van de hand van de historicus 
Arthur de Bruyne. 

Indien wij in een korte tijd
spanne 301} voorintekeningen 
kunnen verzamelen, zal dit werk 
van ruim 500 blz. in oktober 1966 
kunnen verschijnen. Dit monu
ment heeft Dosfel verdiend. 

Door storting of overschrij
ving van 250 fr. op postrekening 
139.655 van de Kredietbank Den-
dermonde - Dosfelkomitee 
helpt U dit monument oprichten. 
Gelieve adres voor toezending 
duidelijk en volledig te vermel
den. 

L. Dosfelkomitee. 

De redaktie draag;t eeen verant
woordelijkheid voor de inhoud der 
gepubliceerde leiersbrieven. Ze be-
houdt lich het recht van keuze 
en inkorting voor Over de lerers-
rubriek v^ordt teen briefvrisselinf 
gevoerd. 

van de redaktie 
Banttiêl. I l Baart 1966* ^ 

., Bttrtftt slachtoffers Zwartberg., 
^B hst (SsdsrlaxKi9«)"AlgeBseB Dafblad" stood» ds 
|iaf BS ds tfAfisshs gsbsortsnisssB ts Zwartberg» 
HDéB, hst Tolgends te Isseni "In café "Bij Harris" 
WsB hcfid«rdtal meter ran de ndjalngaag» werd exsk 
'ttw TSPslafgSTsr ast geweerkolTsn ds straat opge-
Wsusld» XB hstsslfds eafé catsagSB de politieman-
BSB fish Mlfi Bist de door eeB schot ia het ge-
'sisht gstroffsB asTT» Soorereyas, die daar de eer-
^ts hulp ksrssgf met geveerkolrsB te bswerksn". 
K̂srroctv BlsBBAsrts-SoavereyBS» uit Waterschei» mos-̂  
d̂sr VBB MS kiadersB en Ifi rerwachtiag ran het se-

[TSBdSf Is idti. raa ds slachtoffers dis rielen te 
Svartbsrf* ftoitSB ds dodsa^ Jan latos Bit Winter* 
fslsg SB 7alssr Sslsp oit Wateraehei» sijn er nogi 
[tlglt HBIBSJ» uit Zwartberg» rader ran rier kinde* 
W B (sshotwoBdle kBie)| Margarino Aagsl» uit Zwart» 
[bsrg» Tsdsr ras risr kiadsrsn (schotwoods rechter* 
YliJ)i tfottters Frans, uit intwerpSB» radsr Tan twss 
IdadsrsB (sshotwoads codsrbuik) | Aroila Antonio» 
lUit 2vartbsrf> radsr ran een dochter (schotwonde 
FliBksrdij)| TaB Hs«ksB Theo» uit Wilrijk» radsr ran 
^rls ki»d«reB (schotwonde mg, rsrlaaaiag ondersts 
[lsdSBatsB)| HsflSB Jossf, uit Didst, rader ran drie 
IkiadsrsB vtehetwoaés buik)* 
JXB rsls gssiBBSB heerste na het drama leed en el* 
bbsxhdŝ  SBgst roor ds toekomst, de tragedie in kin* 
dsrhartsn dis * aisschisB roor het eerst in hun Ie* 
VsB «• gskoafrcateerd werden met een afschtwelijk* 
oslijks kast Tan hst bestaan. 
DtBk l i j tttf aller schone hulp heeft een afraardi-
'î JBg TSB ds Tolkaunie dsss week een stukjs ran die 
• issrls trachten te rerlichten, toen sij aan de 
lilaéhteffsrs een eersts bstaling dsed uit het so* 
lidaritsitsfoads. Volgende week hierorer meer nieuws. m 
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Schoolmateriaal voor de Voerstreek. 

wie kan een 
bord missen? 

(Jaak Cuppens) Iedereen in het Vlaamse 
land begint nu stilletjes wel de zielige ak-
ties van de franskiljonse fanatici uit de 
Voerstreek te kennen. 

De Vlaamse scholen hebben het er haid 
te verduren. Sociale druk, verdachtmaking, 
bedreigingen, onthouding van het elemen
taire schoolmateriaal : niets is er te veel 
om de Vlaamse scholen te kortwieken. 

Er is een algemeen tekort aan sclirijfboe-
ken, tekenboeken, leesboeken, rekenboe
ken, landkaarten, enz... Een bord van 2,50 
bij 1,50 m is er dringend nodig. 

In andere Voergemeenten is het al niet 
veel beter. Daarom doen wij een oproep 
tot alle Vlaamse firma's en handelaars in 
schoolmateriaal om dringend hun bijdrage 
te leveren. Wie maakt er een punt vaii 
eer van om op deze wijze het nederlands-
talig onderwijs in de Voerstreek te steu
nen ? De lijst der betrokken fiima's %al 
worden bekend gemaakt. 

Bij gelegenheid van een feestavond zal 
het verzameld didaktisch materiaal — dat 
eigendom blijft van een Vlaams Komité — 
aan de Vlaamse leerkrachten overhandigd 
worden. Wij kunnen verzekeren dat het in 
goede handen komt, daar waar het bestaan
de schoolmateriaal haast uitsluitend door 
franskiljonse leerkrachten wordt in beslag 
genomen. 

Alle verzendingen en kontakten op mijn 
adres : Jaak Cuppens, Hoogstraat 3, Be
ringen. 

• Rond de Leuvense universiteit. 

schade voor de 
leuvenaars ? 

(n) De vraag of de Walen Leuven zullen 
verlaten blijft aktueel. Een groep Leuven
se handelaars heeft gemeend op de finan
ciële voordelen te moeten wijzen die voort
komen uit de aanwezigheid van de Waalse 
en vreemde studenten. Heel even werd ook 
wel verwezen naar het franstalig akade-
misch personeel, maar de meeste Leuven
se handelaars zullen wel al weten dat heel 

wat van dat personeel niet te Leuven, 
maar te Brussel woont. En de dooisnee 
Leuvense handelaar weet ook al, waar en 
hoe de dametjes van deze heren hun in
kopen gaan doen. Bij vooikeur niet bij Je 
gewone Leuvenaar ! 

Het is zeer normaal dat de Leiuenaars 
in het algemeen en de handelaars in het 
bij/onder hun belangen verdedigen. Maar 
het zou ellendig zijn als zij zich lieten mis
leiden en gebruiken voor een politieke 
zet die niet enkel hun eigen stad en streek 
bedreigt maar bovendien ook hun eigen 
belangen ten slotte niet dient'. 

Er heerst sinds enkele jaren overal een 
stijgende welvaart; dat merken de han
delaars overal en dus ook te Leuven. Maar 
wie is gaan lopen met de voordelen van 
de aangroei der studentenbevolking, die 
sinds tien jaar verdubbeld is ? Niet de 
Leuvense handelaars; wel de nieuw ge
bouwde grootwarenhuizen : Galeries An-
spach. Innovation, de uitgebieide Priba en 
Sarma ! En als binnen nog eens tien jaar 
er nog 15.000 studenten zijn bijgekomen, 
dan zal het voordeel daarvan nog eens 
gaan naar dezelfde profiteurs. Want het 
aantal kleineie en gemiddeld-grote han
delszaken is in Leuven sinds tien jaar niet 
verdubbeld samen met de studentenbevol
king. maar eerder verminderd ! 

« Het Volk » wees er terecht op dat de 
politieke zet die de liberalen hebben wil
len uithalen met de perskonferentie der 

handelskringen, wel eens zou kunnen lei
den tot Waalse kandidaturen voor do 
Waalse « industiie-universiteit » ! Ei :$ 
echter nog méér : hoewel heel wat Leu
venaars door het vet huren van kamers de
len in de voordelen die de aanwezigheid 
van de universiteit meebrengt, is ook daar 
een grens aan : de vraag is niet of in 1975 
alle studenten bij de Leuvenaars zullen 
logeren, maar wel welke studenten de be
schikbare plaatsen zullen bezetten I En dan 
zal elke gewone Leuvenaar aan een Vlaam
se student over het algemeen de voorrang 
geven boven een Waalse, om van da 
vreemden maar te zwijgen. 

Een groot procent van de Leuvenaars, 
die medezeggingsschap hebben in him stad, 
geniet niet enkel van geen enkel vooidecl, 
maar bijna alle Leuvenaais ondervuiden 
bovendien nadeel! Behalve in de gi oot-
steden zijn nergens de huui prijzen van de 
huizen zo hoog als te Leuven, en dat veel 
kof)ers de prijzen niet doen dalen maar 
wel doen stijgen is een elementaire regel 
van hel zakenleven. De burgemeester van 
Leuven zou er goed aan doen zich niet ie 
laten intimideren door zijn toevallige koa-
litiegenoten! Leuven wordt pas Leuven 
als het werkelijk Vlaams is! Er zal geen 
kamer leegstaan, er zal geen echte Leuven
se handelaar nadeel lijden als de 8.00O 
Waalse studenten heel spoedig door mins
tens evenveel Vlaamse studenten zijn ver
vangen. 

de nieuwe regering 
(vervolg van blz. 1) 

i nnam nog ooit scheep te gaan, dat de Vlaamse openbare mening dit 
nooit zou aanvaarden. 

He t is duidelijk dat de voor de h a n d liggende koalit ie om een stabiele 
regering te vormen, een koalit ie is van de Vlaamse C.V.P. (meerder
heidspar t i j in he t Vlaamse land) en de Waalse B.S.P. (meerderhe id in 
Wallonië) . Dergelijke regeringsformule b iedt in Vlaams opzicht de 
mees te waarborgen, is de enige waa rdoor de hegemonie van Brussel in 
ons poli t iek leven kan aangevochten worden en waarvan wellicht een 
decentral iserende poli t iek zou mogen verwacht worden . 

Waarom en door wie word t he t to t s tand komen van dergelijke koa
litie stelselmatig onmogelijk gemaakt ? Ik kan mi j moeilijk vergissen 
wanneer ik schrijf : door de anti-Vlaamse machten in dit land, die 
klaarbli jkeli jk in de C.V.P. s te rker zijn dan de demokra t i sche Vlaamse 
meerderheid . 

Eens te meer, na he t beschamend avontuur me t de regering Harmei 
waar in de Vlamingen zich zelfs lieten minor iseren, word t bewezen da t 
de Vlamingen in de C.V.P. bedot en bedrogen worden, zich zodanig 
laten manoeuvreren da t zij er nog eens toe gebracht worden tegen h u n 
overtuiging, « me t de dood in het ha r t », gedwee en volgzaam een re
gering Van den Boeynants te s teunen. Het is het failliet van de Vlaam
se C.V.P., de veroordeling van hun ijdele g roo t spraak over de geleide
lijke en stelselmatige verwezenlijking van he t Vlaams p r o g r a m m a door 
hun takt iek. 

E n is het een leugenachtige bewering vast te stellen dat de heer Van 
den Boeynants in het schepenkollege van de Stad Brussel zit m e t de 
P.V.V., da t ook op gemeenteli jk vlak zijn voorkeur n a a r de P.V.V. ging ? 
E n is het niet toegelaten, nuch te r vast te stellen da t ui t e lektorale be-
rekenmg deze koalitie me t de P.V.V. de Brusse laar Van den Boeynants 
bizonder aangenaam moet zijn : men weet welke verliezen de P.V.V. aan 
de C.V.P. toebracht te B r u s s e l ! De heer Van den Boeynants heeft zoals 
het zijn gewoonte is bij de jpngste verkiezingen een reusacht ige per
soonlijke verkiezingskampagne gevoerd (nog kan m e n zijn foto zien 
hangen op talloze « verboden » p laa t sen) , met als gevolg een vervalsing 
van de uitslag in het nadeel van de Vlaamse kandida ten . In het arron
dissement Brussel, dat dan toch nog alti jd voor een deel bestaat uit 
zuiver Vlaamse gemeenten en waar de C.V.P. veel meer leden en kiezers 
heeft onder de Vlamingen dan onder de f ranssprekendcn, werden voor 
de Kamer vijf franstalige C.V.P.-ers gekozen tegen slechts dr ie Vlaamse 
(waaronder mevrouw De Ricipaecker. die haar k inderen in het Frans 
opvoedt ) en voor de Senaat dr ie tegen twee. 

He t is dan ook helemaal geen leugenachtige of zelfs l ichtvaardige be
wering vast te stellen, dat de koalitie met de P.V.V. de heer Van den 
Boeynants voordelig en aangenaam moet zijn. Natuur l i jk van zijn per
soonlijk s tandpunt , want met het belang van de C.V.P. of van het land 
word t hierbij geen rekening gehouden. 

De heer Van den Boeynants word t thans opgehemeld ook in de Vlaam
se pe r s en de Vlaamse openbare opinie word t verzocht, h e m ver t rouwen 
te schenken. Het stoot mij zeer tegen de bors t dat deze zelfde pers van 
de kleme man, van de gewone Vlaming verwacht en eist dat hij zich 
te Brussel als Vlaming zou gedragen en affirmeren. Is de heer Van den 
Boeynants soms geen Vlaming ? Hij is het pro to type van de verfranste 
Vlaming te Brussel, van de franskiljo^, van de man die zich laat ver
fransen. H e m aanvaarden als eerste-minister en tezelfder ti jd de Vla
mingen oproepen om de str i jd te Brussel niet op te geven, dat is in 
mijn ogen een lafheid, een vorm van verraad die mij misselijk maken . 
Aan de komedie zijn grenzen, zelfs in de politiek. 

Ik heb het recht mijn mening te zeggen, vrij uit . Mijn mening is da t 
de heer Van den Boeynants uit persoonli jke ambitie, met alle middelen. 

e r n a a r gestreefd heeft eerste-minister t e worden en zijn koalitie met 
de P.V.V. door te zetten. Daardoor heeft hij een verplet terende verant
woordel i jkheid op zijn schouders geladen. 

Voor gans he t land zal de mislukking van deze zwakke regering, in 
de groots te dubbelzinnigheid tot s tand gekomen, katastrofale gevolgen 
hebben. Ik heb e r in he t par lement zwaar de k lemtoon op gelegd : de 
sociaal-ekonomische toes tand hangt onverbrekeli jk samen met de fi
nanciële toes tand waar in de Staa t verkeert en deze toes tand is in hoge 
m a t e onrus twekkend , ja vrijwel uitzichtloos. He t experiment Harmei 
kost aan he t land mins tens 15 miljard, m a a r het onvermijdeli jk falen 
van de regering Van den Boeynants zal veel meer kosten. De vaagheid 
van de regeringsverklaring bewijst voldoende da t de regering geen op
lossing heeft voor de financiële problemen, da t de persoonli jke ambit ies 
zwaarder gewogen hebben dan de verantwoordeli jkheidszin. 

Van Vlaams s t andpun t is het zonder meer duidelijk da t al de drog
redenen waa rmee de Vlaamse C.V.P.-ers hun eigen geweten zoeken te 
paaien en hun volgelingen zand in de ogen te strooien, niets veranderen 
a a n he t onweerlegbaar feit dat op Vlaams gebied van deze regering niets 
t e verwachten is. 

In de regeringsverklaring zelf vinden wij geen zin, geen regel waarui t 
enige belangstelling of bezorgdheid zou bli jken voor de Vlaamse eisen 
en wensen. Geen sprake meer van kul turele autonomie, geen sprake 
meer van decentral isat ie , zelfs geen woord over de naleving der taal
wet ten . 

Ik citeer letterli jk de passage uit de bijlage gewijd aan de « Taalpro
b lemen » : 

« 1 . Front der drie nationale partijen tegen de extremen. 
2. Nationaal bestand van twee jaar onder de drie partijen, ten einde 

in kalmte en door onderhandelingen de gemoederen tot bedaren te 
brengen. 

3. Goedkeuring van de wet houdende oprichting van de Nationale 
Commissie tot verbetering van de communautaire relaties. 

4. Taalwetten : De Nationale Commissie tot verbetering van de com
munautaire relaties zal altijd de voorstellen mogen doen die zij wense
lijk acht. De Regering zal oordelen op welk ogenblik en onder welke 
vorm gevolg zal gegeven worden aan die voorstellen die een zeer ruim 
akkoord der drie partijen hebben bekomen. De Regering zal de com
missie raadplegen telkens zij dat nuttig oordeelt, maar de uitvoerende 
macht kan de redaktie van de uitvoeringsteksten van wetten, gestemd 
door de wetgevende macht, niet afhankelijk stellen van het advies van 
een raadgevend orgaan. 

5. Grootscheepse campagne met de medewerking van het geheel van 
de openbare diensten voor de verspreiding en de betere kennis van de 
tweede landstaal. » 

Ik geloof dat iedere kommentaa r hierbij kan achterwege blijven ! Het 
« bevriezen » gedurende twee j a a r van de problemen die verband houden 
me t de taalwetgeving en de Vlaams-Waalse verhoudingen is vanzelf
sprekend nefast voor de Vlamingen en betekent dat de wantoestanden, 
vooral te Brussel, ongestoord kunnen voortduren 

Ten slotte is ook het grootste want rouwen gewettigd ten overstaan 
van de regionale ekonomische expantiepolitiek, vermits gans de finan-
cieel-ekonomische sektor in handen is van franstaligen : minis ter voor 
financiën is de Brusselse financier Henrion, minis ter voor ekonomische 
zaken de Brusselse P.V.V .-er Van Offelen en minister-s taatssekretar is 
voor de s t reekekonomie de rabiate Waalse C.V.P.-er Urbain. Het zou 
een mirakel zijn, indien de Vlaamse gewesten in deze kombinat ie niet 
he t kind van de rekening zouden worden. Meer nog dan de regering 
H a r m e i is dit de regering van het uni tar isme. 

De str i jd tegen het ext remisme waarvoor ui tdrukkel i jk beroep gedaan 
w o r d t op de « dr ie par t i jen », is niets anders dan de str i jd voor de 
verdediging van het uni tar isme, voor de verdediging van de wantoe
s tanden waarvan de Vlaamse gemeenschap in deze s taat het slachtoffer 
is. 

Het is dan ook onze plicht, het Vlaamse land in alarm-toestand te 
b rengen ten overstaan van deze onverholen bedreiging ! 

F. Van der Eist. 
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é De luchthaven van Deurne. 

eindelijk naar 
resultaat? 

iip.d.t.) Voor enkele jaren voerde de Volks
unie in het Antwerpse een stevige kam
panje voor het behoud en de herwaarde-
•fing van de Antwerpse luchthaven. 

Deze aktie genoot heel wat simpatie ook 
buiten de traditionele Volksunie-kringen, 

l i j sloot trouwens aan bij een gelijklopen
de aktie van tal van ekonomische middens 
en een groot deel van de f>ers. 

Voor een deel zorgde deze aktie mede 
voor de verrassende doorbraak van de VU 
bij de gemeenteverkiezingen te Antwerpen 
naar een voorheen nooit bereikte positie 
in de gemeenteraad. 

Onder druk van deze brede aktie wer
den de Brusselse plannen tot sluiting van 
de luchthaven voorlopig (?) opgeborgen. 
Van enige positieve ondersteuning is ech
ter nog steeds niets te merken, wel inte
gendeel. 

Na herhaalde interpellaties van Hugo 
Schiltz in de gemeenteraad kondigde het 
B.S.P.-C.V.P.-kollege in 1964 de oprich
ting aan van een « werkgroep », samen
gesteld uit afgevaardigden van de open
bare en de private sektor. 

Tweemaal vroeg de V.U.-woordvoerder 
in de gemeenteraad naar de aktiviteit van 
deze werkgroep. Het kollege zweeg steeds 
in alle talen. 

Tenslotte zond Hugo Schiltz einde fe
bruari aan het Kollege een brief waarin 
een duidelijk antwoord werd gevorderd. 
Nu moest er wel worden geantwoord. Het 
antwoord kwam en hieruit blijkt ten eer-
•te : de werkgroep werd, als bij wonder, 
voor de éérste maal bijeen geroepen. En 
vervolgens : het ministerie van verkeers
wezen •vond sedert 1964 nog steeds geen 
tijd om zijn vertegenwoordiger aan te 
duiden ! 

Intussen groeide de aktiviteit te Deurne 
en namen privé-organismen initiatieven. 
De Vlaamse Toeiistenbond organiseerde te 
Deuine een pilotencursus met een eigen 
toestel. De snel groeiende industrie in en 
om het havengebied bracht een druk ver
keer mee van zakenvliegtuigen. Men 
spreekt opnieuw van het inleggen van vas
te lijnen. 

De aktie van de V.U.-fraktie in de Ant
werpse gemeenteraad dwong het schepen-
kollege tot aktief optreden en bewees eens 
te meer de wil van de partij om op posi
tieve wijze te werken voor de reële eko
nomische belangen van de Vlaamse ge
meenschap. 

• Ondanks de vele beloften... 

nog de 
brusselse 
tolkenschoül 

•(vic anciaux) Op 25 januari 11. interpel-
leerde ik de heer Minister van Nationale 
Opvoeding over « het probleem en de si 
tuatie van de nederlandstalige afdeling van 
de Hogere School vooi Vertaleis en Tol
ken te Br«ssel >. Vertegenwoordigers van 
C.V.P., B.S.P.en P.V.V. kwamen tussen in 
het daaiop\olgend debat en drongen allen 
aan op een zeer vlugge en voor de neder
landstalige studenten gunstige oplossing, 
o.a. de heer Willy De Clercq, thans vice-
premier, die verklaarde : 

« Wij geloven dat het de plicht is van 
de huidige regering aan deze moeilijkhe 
den niet alleen een afdoende oplossing, 
maar ook een sjwedige oplossing te ge
ven ». Wi] denken dat men de nederlands-
sprekende studenten in de gelegenheid 
moet stellen, in dezelfde voorwaarden als 
hun franstalige makkers, dezelfde studies 
te doen, dezelfde diploma's te behalen om 

hen aldus op nationaal en op internatio
naal vlak dezelfde kansen te geven >. 

Het antwoord van de heer Minister-
Staatsseo'etaris voor Nationale Opvoeding 
klonk optimistisch. Hij zei onder meer : 
< Het enige wat ik kan verklaren is, dat 
de kwestie binnenkort in orde moet zijn >. 

Ondanks dit alles bleef de welgekende 
en door iedereen erkende discriminatietoe
stand niet alleen ongewijzigd, doch verer
gerde nog door de volgende feiten : 

1) Omwille van nodige herstellingswer
ken in de lokalen van de franstalige afde
ling, wordt deze laatste overgebracht naar 
de Legrandlaan, waar de nederlandstalige 
afdeling gehuisvest is, « teneinde het vol
ledige A5-leerprogramma af te werken, zo
dat het academisch jaar voor 15 juli kan 
worden afgesloten >, zo luidt het frans-
talig advalvas-bericht van 15 februari 11. 

Gevolg : de nederlandstalige afdeling die 
nog veel grotere achterstand moet inlopen 
dan de Franse, wordt vanaf 16 februari 
met vakantie gestuurd tot 24 februari. 

Indien de schooldirectie zo doorgaat 
met het saboteren van de nederlandstalige 
sectie dan zal deze, gezien het tekort aan 
lesuren, niet eens in aanmerking komen 
voor een A6-A1-diploma, laat staan voor 
een A5. 

2) Een brief van de heer Cappuyns, 

deze week in het land 
• Zoals te verwachten kreeg de regering Van den Boeynants het groene 

licht in Kamer en Senaat. 

• De protestveertiendaagse van de V.V.B, werd te Antwerpen besloten met 
een grootse meeting. 

• De koning en de koningin vertrokken voor een officieel bezoek van drie 
dagen naar Rome. 

• Vijf Limburgse pendelarbeiders verdronken in Nederland. 

Vice-Gouverneur, aan de nederlandstalige 
afdeling, werd achtergehouden door de di
rectie. 

3) De 36 benoemingen die op 1 maart 
1966 door de aftredende minister Dehous-
se werden gedaan, hebben de discriminatie
toestand nog doen toenemen en zijn bo
vendien nog op onregelmatige wijze ge
beurd. De meeste van de lesgevers die be-
gimstigd werden (o.a. zijn schoonzoon en 
de echtgenote van zijn kabinetschef) en nu 
professor zijn, voldoen immers niet aan de 
voorwaarden bepaald in het K.B. van 31 
mei 1963, houdende regeling van heï sta
tuut van het Rijkstechnisch Instituut te 
Brussel en de Tolkenschool te Antwerpen 
(ten minste gedurende 4 jaren acht uur 
les hebben gegeven). 

paul sevens 
Eén dag een vette hop op pagina één van de kranten : « Bus met arbeiders 

in kanaal. Vijf inzittenden verdronken >. Eén dag het onaandoenlijk bericht 
« van onze verslaggever » ; « een autobusje waarin zeven personen zaten die uit 
Belgisch Limburg naar Tegelen bij Venlo gingen iverken, is gistermorgen om
streeks zes uur in de Zuid-Willemsvaart gereden... >. Eén dag de foto van de 
zeventienjarige Paul Sevens die zichzelf naar de oever weet te redden, terug in 
het ijskoude water duikt ah hij daar een man om zijn leven ziet worstelen en 
achteraf vaststelt dat hij zijn eigen vader van de dood heeft gered. 

Eén enkele dag, een gebroken-armen-en-benen-bericht dat eventjes in grote 
opmaak wordt gebracht niet omwille van de sociale achtergrond, maar eenvou-
digiueg omdat er vijf doden waren en omwille van de redding-van-de-vader die 
het hem altijd wel doet bij sentimentele zielen. 

Wil je verongelukken, doe het dan in groep. Desnoods met vijf, maar lie
ver nog met een dozijn en liefst van al met 125 tegelijk : gegarandeerde plaats 
op pagina één van de kranten die één enkele dag hun vetste kop aan je lijk be
steden. Motgen reeds dient hij voor iemand anders. Morgen sterven wéér men
sen, die — als het ongeluk maar groot genoeg is — ook op pagina één moeten. 
Zo blijft er plaats noch tijd om ook maar een enkel lijntje te wijden aan wat 
menselijk kommentaar, aan het waarom van de dodelijke plons in het ijskoude 
kanaalwater ergens in de vreemde. 

Hoe vaak hebben wij in de loop der voorbije jaren de berichten gelezen 
of de foto's gezien over pendelbussen tegen een boom, pendelbussen tegen een 
vrachtwagen, pendelbussen in de mist de gracht in ? Eén dag in de aktualiteit 
en dan vergeten. Nutteloze doden ? 

Maar geef je dan toch eens de moeite, het onaandoenlijk krantenbericht 
t van onze verslaggever » aandachtig te hei lezen. « Een autobusje waarin zeven 
personen zaten... » ; hoeveel dergelijke autobusjes of oude Mercedessen of ver
sleten Amerikaanse stratenkruisers zie je op de baan? ledere dag zijn het er 
meer, de auto's die gekocht worden ofwel uit het potje van enkele pendelarbei
ders samen, ofwel uit de portemenee van een van hen. die zijn centjes terugkrijgt 
in de voim van het wekelijks ritgeld van zijn kameraden. De pendel op lange 
termijn, de pendel op afbetaling, de pendel als permanente instelling — vanuit 
streken waar toch geen werk is en tcaar de belegging in een pendelbusje nog 
voor jaren zeker is. 

« ...die uit Belgisch Limbuig naai Tegelen bi] Venlo gingen wei ken... » ; 
zeven man dus uit het elfduizend man sterke leger dat iedere dag vanuit onze 
< provincie der toekomst » naar het nooiden rijden omdat daar het werk is dat 
zij aan huis niet vinden. Zeven van de elfduizend, niet meegerekend de 13.000 
die iedere dag naar Luik trekken en de 2.000 naar Duitsland. ledere dag vanuit 
één Vlaamse provincie een arbeidersleger ter sterkte van twee divisies. Omdat zij 
het graag doen ? Och kom : uit een recent onderzoek is gebleken, dat 21.000 Lim
burgse pendelarbeiders niet beter viagen dan zo dicht mogelijk bi] huis te wer
ken. Maar waar? Niet in de mijnen van Houthalen en Zwartberg vandaag en 
morgen met in de overige mijnen. Niet in de Lommelse katoendrukkerij die 
onlangs spekulalief gesloten weid. Niet in Philips Lommei, waar men met moeite 
het arbeidspotentieel kan in stand houden. Niet in Philips Hasselt, waar in en
kele maanden ttjds 400 man weiden afgedankt. Niet in Ford-Genk, ivaar iedere 
dag zoveel werkzoekers voor de deur staan als er in een maand kunnen geplaatst 
worden Niet in de slechts 13.000 arbeidsplaatsen die er sinds 1960 in Limbuig 
bijgekomen zijn en die niet eeru volstaan om de natuurlijke aangroei dei bevol
king op te vangen. Wel in Tegelen, in Venlo, in Luik, in Aken of nog verder. 
Aan het einde van een lange lueg, langsheen een kanaal... 

« gistermorgen omstreeks zes uur... > ; dan xvas de dag al niet meer nieuw. 
Het autootje loas al geruime tijd vroeger voorgereden en omstreeks zes uur was 
al een flink stuk weg afgelegd, tot in Weert langs de Zuid-Willemsvaart. Ver
trekken om hoe laat? Hoe laat aankomen op het weik? Teiug naar huis om 
hoe laat ? Thuis aankomen om hoe laat ? De arbeidsdag van de Vlaamse pende
laar in de tijd van de 40-uienweek : een sinistere mop die alle gezwets over so
ciale vooruitgang hopeloos belachelijk maakt. 

Morgen, overmorgen, volgende week staan er in de kiant nieuwe koppen en 
kersverse stukken « van onze reporter ». Maar waar zit op de giote ledakties de 
éne Vlaamse joeinalist, die hait en inkt genoeg heeft om naast het onaandoen
lijk stuk « van onze reporter > eens iets te schrijven over de vele waaroms die 
zich 's morgens omstreeks zes uur stellen, naast vijf koude lijken in een vreemd 
land ? 

dio Genes. 

In het licht van deze feiten heb ik dan 
ook besloten, de minister van Nationale 
Opvoeding in de question time volgende 
vragen te stellen : 

1) Wil de Minister mij mededelen wel
ke maatregelen er reeds getroffen zijn om 
een voor de nederlandstalige studenten 
gunstige oplossing te brengen ? 

2) Kan de Minister mij verkTaren of ei 
nog een oplossing kan gegeven worden om 
de discriminatie volledig op te heffen 
d.w.z. om de 4 leerjaren van de neder
landstalige afdeling nog dit jaar te ver
heffen tot het A5-niveau, zoals gebeurd ii 
met de franstalige afdeling? 

Ik ben uiterst benieuwd om het ant
woord te kennen 1 

• Zwartberg en Hoboken. 

ooGkerill-ougrée 
in het nieuws 

(s.d.l.) De scheepswerf Cockeiill is ver
groeid met Hoboken. Deze gemeente bij 
Antwerpen heeft er voor een groot deel 
haar bloei en de tewerkstelling van haar 
arbeidende bevolking aan te danken. Sinds 
enkele tijd gaat het niet meer zo goed met 
deze scheepswerf : waar het aantal tewerk-
gestelden vroeger tussen de drie- en de 
vierduizend lag, verminderde de bezetting 
de jongste maanden stelselmatig en op dit 
ogenblik zouden er nog slechts een goede 
tweeduizend man werkzaam zijn. 

De achteruitgang van de scheepswerf 
spruit voort uit een verminderde aktivi
teit die op haar beurt zou te wijten zijn 
aan het wegtrekken van een deel van het 
kapitaal van de onderneming. Deze wordt, 
zoals men weet beheeid door de groep 
Cockerill-Ougree die ook mijnen (o.a. 
(Zwartberg) en hoogovens uitbaat. De 
groep zou zijn kapitalen gaan investeren 
in Kanada en daarom de werkzaamheden 
op de scheepswerf te Hoboken sistematisch 
verminderen, met het gevolg dat meer en 
meer arbeiders afgedankt worden. Overi
gens was de aktiviteit dei mate gaan strem
men dat de jongste tijd om de vijf weken 
één week verlet werd gegeven. 

Een wel zeer eigenaardig verschijnsel in 
de scheepsbouw als men weet dat een an
dere scheepswerf, namelijk Boel te Temse, 
op volle kracht werkt en nog voor enkele 
dagen een superschip van de helling liet 
schuiven. 

Tegen de gang van zaken op Cockerill 
rees sindikaal verzet, waarop na onder
handelingen met de direktie werd over
eengekomen, de gedupeerde arbeiders 
naar verschillende andere industrieën te 
zenden. Omdat de betrokkenen — prak
tisch stuk voor stuk vakmensen — daar 
echter slechts 57 fr. per uur zouden ver
dienen waai zij op de scheepswerf tussen 
60 en 65 fr. betaald worden, werd het 
voorstel verworpen in een algemene ver-
gadeiing. Wat licht te begrijpen is : des
tijds had men een lange staking gehouden 
om een halve frank veihoging te krijgen 
en nu zou men de lonen met drie tot acht 
frank in één slag verminderen ! 

Er werd dan door de direktie naar an
dere middelen uitgekeken om de arbei
ders naar haar inzichten te dwingen : men 
liet de werknemers tak per tak vergaderen, 
na vooraf de voormannen onder druk te 
hebben gezet en zo slaagde men er in te 
doen aanvaarden wat vooraf verworpen 
werd. 

Cockerill-Ougrée is in Vlaanderen alles
zins in het nieuws. Maar niet in het goed 
nieuws 1 
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fi^zijn 
VANDER POORTEN . . . 

De P.V.V.-er Herman Van
der Poorten geniet bij de 
francofonen de slechte faam, 
da t hij de aanstichter van de 
o^ierheveling der Voerstreek 
naar Limburg is geweest. We 
vertelden reeds vroeger, dat 
deze faam Vander Poorten te 
veel eer aandoet; hij diende 
een louter technisch amende
ment in, nadat de Kamer
kommissie het over de grond 
van de zaak eens geworden 
was. Vander Poorten heeft 
sindsdien herhaaldelijk zijn 
« onschuld » terzake omgeroe
pen. 

Het blijft nochtans een 
feit, dat hij bij de overheve-
hng zijn rolletje gespeeld 
heeft. Des te ergerlijker was 
het, te moeten beleven dat hij 
tijdens het fameuze P.V.V.-
kongres te Luik, waar o.m. 
besloten werd tot de heraan
hechting van de Voer bij 
Luik, zonder enige opmerking 
het taalvergelijk goedkeurde. 

Sindsdien is Herman Van
der Poorten minister gewor
den. 

. . . MINISTER 

Minister van Binnenlandse 
Zaken nog wel, in zekere zin 
dus de man die de sleutel 
van de Voerkwestie op zak 
draagt. 

Herman Vander Poorten 
heeft zich gehaast, de franco
fonen opnieuw onmiddellijk 
gerust te stellen. Op een ver
gadering van de P.VV.-par-
lementsfrakties werd hem 
door Jeunehomme de vraag 
gesteld, welk standpunt hij 

als minister tegenover het 
s tatuut van de Voer zal inne
men. Het antwoord loog er 
niet om. Herman Vander 
Poorten begon, met er aan te 
herinneren dat zijn rol zich 
destijds beperkt had tot de 
technische uitwerking van 
een tekst, die reeds door de 
kommissie — inbegrepen de 

'Waalse socialisten — was 
goedgekeurd. En vervolgens 
verklaarde hij dat hij trouw 
bleef aan het taalvergelijk 
en dus aan de overheveling 
der Voerstreek van Limburg 
naar Luik. 

BELGISCHE 

POLITiEZEDEN 

Onlangs wenste de Spaan
se anarchist Abarca, die in 
B'elgié aziel genoot op voor
waarde dat hij zich onthield 
van politieke aktiviteiten, 
zich naar Frankrijk te bege
ven. Bij Tiet overschrijden der 
grens stelde hij ,vast, dat de 
Franse politie hem zou aan
houden; hij vluchtte terug 
naar de doeanepost op Bel
gisch grondgebied. De Franse 
politie hield hem er aan, zon
der dat van Belgische zijde 
ook maar iets ondernomen 
werd om deze onwettelijke 
arrestatie te verhinderen. 
Ondanks veelvuldige protes
ten kikte de minister van 
Justitie sindsdien over deze 
zaak met geen woord, waar
schijnlijk in de vrome overtui
ging dat de zaak Abarca de
finitief van de baan was. 

De Raadskamer van Douai 
heeft nu echter beslist dat de 
aanhouding inderdaad on

wettelijk was en dat Abarca 
in vrijheid moet worden ge
steld. 

Meteen staat onze politie, 
ons azielrecht en ons onover
troffen departement van 
Justitie nu ook eens interna
tionaal voor schut ! 

NIEUWE STIJL. 

Nadat « Pourquoi-Pas ? » 
verleden week zondag gezwol
gen heeft in een anti-Vlaam
se roes die bij wijlen reeds de
lirium tremens was, haal t het 
Brussels modderblad deze 
week zijn har t op aan de 
nieuwe stijl V.D.B. Jongens, 
jongens, wat beleven de P.P.-
redakteurs schone dagen 
sinds hun idool eerste-mini-
ster is geworden. 

Over de « nieuwe stijl 
V.D.B. » is het blad door het 
dolle heen. Het rekent zich 
tot de « fans » van « VDB-yé-
yé » en het verzekert dat een 
speech van Popol « pour cas-
ser la baraque» minstens 
evenveel waard is als een 
« recital van de Rolling Sto
nes ». Het luistert verheer
lijkt naar de « rock VDB sur 
un rythme américain» en 
stelt dankbaar vast dat ook 
in politicis België eindelijk 
aan de periode van « de let-
kiss en aan de West Side Sto
ry » toe is. 

Kortom, de Brusselse kui
tuur op haar best : staatsza
ken en tienerdinges in één 
grote zak en dan maar schud
den. 

En zeggen dat Popol derge
lijke yé-yé-artikels « bestelt» 
samen met het dineetje dat 
hij regelmatig geniet met 
P.P.-beheerder Naegels. 

V.D.B. KWAAD 

Tijdens de bespreking van 
de regeringsverklaring verle
den week in de Kamer is 
Vanden Boeynants heel 
kwaad geworden toen Frans 

Van der Eist herinnerde aan 
de nogal geheimzinnige om
standigheden waarin forma
teur P.W, Segers van het to
neel verdween. Vooraleer de 
V.U.-voorzitter eigenlijk iets 
gezegd had, was de premier 
al — heel fatsoenlijk — aan 
het brullen dat het leugens 
waren. Onze fraktieleider 
schijnt de kunst van de ban-
derillero uitstekend te ver
staan : onverstoorbaar prikte 

hij de stier nog een paar pijl
tjes in het schoft, waarna hij 
de arena openliet voor de 
volgende suerta. Op de tribu
nes zaten de socialisten te 
grinniken en V.D.B, kreeg er 
in «De Standaard» heel 
eventjes van langs : Manu 
vond dat de premier van zijn 
voetstuk was gestapt door te 
reageren op de toespraak van 
een Vlaams-nationaal opposi
tieleider. 

Het werd wel officieel lente, maar.. 

PARLEMENTAIRE KRABBELS 

L 

Na een slepende regeringscrisis, waar
bij Van Acker de laan werd ingestuurd 
en P.W. Segers - spijts de hardnekkigheid 
die men hem toeschrijft - on\er\vacht de 
pijp aan Maarten gaf, las eerste minister 
Van den Boejnants de regeringsverkla
ring in Kamer en Senaat voor. Er was de 
belangstelling van de grote dagen, vooral 
in de Kamer. TDe koninklijke loge was 
bezet en de tribunes overbevolkt met mi
nisteriële ega's die van onder een gloed
nieuw en soms monumentaal lapsel hun 
spruiten en intimi met een discreet gebaar, 
passend bij het grote ogenblik, de minis
teriële rag aanwezen waarvoor zij de 
^erplaatsing hadden gedaan. Sommige 
nieuwe excellenties deden kennelijk liun 
best om er gewoon uit te zien, nadat zij 
reeds een paar keer hun intrede badden 
gedaan in de koffiekamer en bescheiden 
de gehikwensen van de nog niet ministe
riële collega's hadden in ontvangst geno
men. 

Van den Boeynants, op het spreekge
stoelte, onderstreepte met korte zenuw-
aclitige gebaren de tekst Deze was niet ' 
exaltant zoals die van I^févre, niet licht
jes Ijrisch zoals die van Harmei, maar 
eerder wat gewild platvloers em de nieu-
•v,e zakelijkheid duidelijk van in het begin 
te demonstreren. 

De regeringsverklaring was vaag, met 
alfïenieenheden in kanselarijtaal verpakt 
en de oevernüidelijke wierook voor « de 
ari)eidszin, de liefde voor de vrijheid, de 
zin voor rechtvaardigheid, nationale soli
dariteit enz. » voor de waarde medebur
gers, l^e regering wil bezuinigingen, 
sociale vooruitgang, djnamische ekono-

mische expansie en trouw aan de buiten
landse verbintenissen. 

Collard besteedde bij de bespreking 
een groot gedeelte van zijn spreekbeurt 
aan de vorming van deze regering en de 
knepen en slimmigheidjes die Van den 
Boeynants daarbij zou gebruikt hebben 
en waarvoor Van Eynde hem reeds vroe
ger in zijn blad onverbloemd « een 
knoeier » had genoemd. Het maakte de 
eerder pijnlijke indruk van iemand die de 
aansluiting had gemist, in zijn slecht 
humeur daarvan een drama maakte en de 
schnld op anderen probeerde te schui\en. 
De Waalse rebellen keken triomfantelijk 
en negeerden olympisih de jammerklach
ten van de voorzitter. 

Collard sprak mat en op gewone ge-
sprekslcxm zonder enige stemverheffing ; 
daaruit heeft men afgeleid dat de B.S.P. 
niet on\riendeli |k was \oor de nieuwe 
regering, althans niet voor de C.V.P. Men 
vergeet daarbij echter dat Collard liet 
doorscbenaercn, geen hand te zullen toe-
stelien om de vastgelopen grondwetsher
ziening vlot te brengen door te verklaren 
dat de tijd van de lionde-Tafelconferen-
tie's voorbij is. Tot het front tegen bet 
extremisme, waarover de P.V.V. en de 
eerste-minister zoveel drukte maakten, 
zal de B.SJ". niet toeti'eden. Collard pro
beerde nogal doorzichtig de beide rege
ringspartners tegen mekaar op te jagen, 
door t* insinueren dat het extremisme 
in de regering zit in de persoon van mi
nister Vander Poorten, die het amende
ment indiende waarbij de Voerstreek bij 
Limburg werd gevoegd. Dat was niet bi
zonder fraai, doordat hijzelf destijds voor 

dit amendement heeft gestemd. 
Spinoy, die op verzoek van Collard de 

vraag gesteld had over de verlengde 
bouwstop, liet het gevaar vaar een nieawe 
schooloorlog duidelijk voelen. 

Frans Van der Eist voelde V̂ an den 
Boeynants pijnlijk aan de tand in ver
band met diens maneuvers om eerste-
minister te worden. Hij noemde de rege
ringsverklaring vaag en dubbelzinnig. 
Spreker onderstreepte dat er over het 
kernprobleem, nl. de bezuinigingen, geen 
preciese aanduidingen zijn te vinden. Hij 
voorspelde konflikten zohaa-st dit pro
bleem zou worden aangepakt. Onze voor
zitter wees op de ongerustheid die in het 
land bestaat bij de sociaalvoelenden, naar 
aanleiding van het feit dat de financiële 
en ekonomische departementen in handen 
zijn van P.V.V.-ers. Hij hekelde de aan
stelling \ a n een extra-parlementair als 
minister van financiën, die geen tech
nische maar een politieke opdracht heeft. 
Onze woordvoerder verwerf Se regering, 
geen klap belangstelling te hebben voor 
de beide gemeenschappen en hun kultu-
rele problemen. Tot slot nam hij een loop
je met de strijd van de regering tegen het 
extremisme en voorspelde haar dat ze zal 
mislukken omdat zij noch in Vlaanderen 
noch in Wallonië het noodzakelijk brede 
vertrouw en heeft. 

JVIaurits (xippieters verheugde zich in de 
strijd tegen het extremisme, waarmee niet 
anders dan het unitair exti'emisme kan 
worden bedoeld, dat de normale, ontwik
keling van het land verhindert. Hij noe;n-
de de algemene schoolstop onzinnig en 
verdedigde een rationele schoolstop, ge
koppeld aan een ^ationele schoolbouw. 
Spreker kwam op voer autonome Neder
landse universiteiten te Leuven en te 
Brussel en sprak zijn vertrouwen uit in 
het federalisme om de Vlaamse uitbouw 
mogelijk te make.i. 

Hugo Schiltz nam de economische poli

tiek van de regering op de korrel. Hij 
betoogde dat de expansiewetten worden 
omgebogen om Wallonië eenzijdig te be
voordelen. Hij t)epleitt€ een ekonomische 
politiek op basis van de bevolkingscijfers 
en vreesde, dat de regering de steun van 
de Walen zal afkopen met ekonomische 
en financiële middelen, die de sctieeftrek-
king van de regionale ekonomie zanden 
bestendigen. Tot besluit noemde bij de 
drang naar expansie van de Vlaamse ge
meenschap geen extremisme, maar streven 
naar sociale en economische volwassen
heid. 

In de Senaat eveneens een onbewogen 
debat. Men had met enige spanning nit-
gekeken naar wat P.W. Segers zou te 
vertellen hebben ; de -Antwerpse eminence 
grise gaf echter slechts een <gemilderde 
en traanloze) heruitgave van zijn trouw-
geloften aan V.D.B. Een maat voor niets ! 

Vanaudenhove verraste in zekere zin : 
hij toonde zich, als leider van een der 
koalitie-partijen, uiterst gerezerveerd o^e^ 
de nieuwe regeringsfomiuJe em tóel de 
eserste-minister terdege verstaan dat de 
P.V.V.-ers er op het meest geschik'.e 
ogenblik van onder zullen muizen als hen 
dit behaagt. Vanden Voeynants zat er met 
een somber macekliersgezichl op te luis
teren. 

Onze woordvoerder, drs. Wiiii Joiisscn, 
hield een uitstekend gedokunienteerde 
rede waarin hij de huidige koalitie een 
regering van het Brussels extremisme 
noemde. Hij beschuldigde de regering van 
dubbelzinnigheid : aan de ene kant be
weert zij, tegen nieuwe belastingen te 
zijn maar anderzijds voert ze een ver
hoogde belasting in op radio, telefoon en 
telegraaf en spreekt zij vaa verhoging 
der spoorwegtarieven. Onze senator 
wenste vooral toehchtingen op het stuk 
van de omschakeling van Limburg en van 
het Nederlands onderwijs te Brussel. 

Nik Claes. 
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F.D.F. AAN DE BEURT 

Het « Front des Francopho
nes » stuurde na de vorige 
verkiezingen drie man naar 
de Kamer. Men kan niet zeg
gen dat de heren Boon, De-
fosset en Lalaux er al veel 
potten gebroken hebben. Nu 
echter komen ze aan bod : de 
P.V.V. is zeer gevoelig voor 
francofone Brusselse prikkels. 
De heren F.D.F -ers beseffen 
blijkbaar dat hun tijd geko
men is, want tijdens de be
spreking van de regeringsver
klaring waren ze aktief. 

Zo herinnerden ze aan het 
manifest dat in 1963 door het 
«Rassemblement pour Ie 
droit et la liberté » opgesteld 
werd: een razend anti-Vlaams 
tekst die de volledige oprui
ming van de taalwetten te 
Brussel eiste en die de steun 
genoot van de P.V.V. De Brus
selse P.V.V.-burgemeesters 
verklaarden naar aanleiding 
van de publikatie van dit do-
kument «dat zij geen enkele 
regering zouden steunen die 
niet in een grondige herzie
ning van de taalwet voor
ziet ». 

De P.V.V. liet deze verkla
ring als plechtige verbintenis 
te Brussel op ontelbare plaat
sen publiek uitplakken. 

Ongetwijfeld hebben de 
F D.F.-ers een scherpe pijl op 
hun boog : de Brusselse libe
ralen zullen zich uit alle 
krachten inspannen om zich 
inzake fransdol elektoralisme 
door de F.D F niet de kaas 
van de boterham te laten 
eten. 

VERROKEN 

Het zal n et de Vlaamse 
C.V.P. zijn en zeker niet de 
heer Jan Verroken die het 
been zullen stijfhouden ! 

Jan van Edingen verklaar
de tijdens het Kamerdebat 
letterlijk : «De ministeriële 
ploeg is de beste die men van 
Vlaams standpunt kon wen
sen, de liberalen inbegrepen». 

Het beste wat Verroken 
vanuit een Vlaams standpunt 
dus nog wenst, is een koalitie 
met de mannen van het taal
vergelijk waaraan de P.V.V., 
blijkens de uitdrukkelijke 
verklaringen van verschillen
de van haar woordvoerders 
tijdens het debat, onvoor
waardelijk trouw blijft ! 

We zijn benieuwd, waar de 
volgende twintig jaar van de
ze new look-weerbaarheid 
Verroken en Vlaanderen gaan 
brengen. Gelukkig zal onze 
nieuwsgierigheid niet bevre
digd worden; de huidige koa
litie houdt geen 20 maand, 
laat staan 20 jaar. 

H U H A D GELIJK ! 

Eerste-ministér V a n d e n 
Boeynants kreeg het aan de 
stok met de F.D F.-er Defos-
set, omdat deze beweerd had 
dat op Binnenlandse Zaken 7 
Vlaamse ambtenaren van 1ste 
kategorie staan tegenover één 
franstalige Brusselaar. 

Dat is onjuist, zei V.D.B. En 
ten behoeve van francofoon 
België citeerde hij meteen de 
échte en geruststellende cij
fers : acht Vlaamse en acht 
Waalse ambtenaren-generaal, 
met daaronder 66 franstaligen 
en 61 Vlamingen in de 1ste 
kategorie. 

Lieb Vaterland, darfst ruhig 
sein : alles is dik in orde, 
want er zijn méér Walen dan 

Vlamingen. Zoals V.D.B, fier 
als een gieter aan de F.D.F.-
ers kon bewijzen. 

HUN BONDGENOTEN 

De heer Gillet, P V.V.-volks-
vertegenwoordiger uit St Pie-
ters-Woluwe, heeft zijn duit 
in het zakje gedaan om de 
Brusselaars volkomen gerust 
te stellen in verband met de 
liberale deelneming aan de 
regering : « De P.V.V. heeft te 
Luik een taalkompromis tot 
stand gebracht. Zij heeft dit 
kompromis gesloten teneinde 
de eendracht in het land te 
herstellen. Wij blijven ons na-
lonaal pakt onverkort trouw. 

De Brusselaars weten dit ». 
De Vlaamse C.V.P.-ers ook ! 

Maar die hebben minder no
ten op hun zang dan de Brus
selaars. 

D E W A A L 

Zoals « De Standaard » met 
veel toewijding en eerbiedige 
bewondering ongeveer een 
jaar geleden wist te berich
ten, is V.D.B, de zoon van een 
Mechelse vader en moeder die 
aan het begin van deze eeuw 
te Brussel inweken. V.D.B., 
onbetwistbaar dus een Vla
ming, is in de hoofdstad de 
weg van zovelen gegaan : 
door de vleesmolen der ver-
fransing Bij zoverre dat hij, 
die zich zo graag beroept op 
familiale zin en trots op zijn 
afstamming, zijn afkomst 
volledig verloochent. In no
vember 1964 zegde hij bv. : 
« Je parle en tant que Bruxel-
lois wallon » — « ik spreek als 
Waals Brusselaar». 

Deze ontwortelde is eerste-
minister van de « de beste re
gering die Verroken zich van
uit Vlaams standpunt kan 
wensen » ! 

ZELFKENNIS 

Jos Van Eynde heeft zich 
in «Volksgazet» van verleden 
week zaterdag een verklaring 
veroorloofd die de ganse we
reld met verstommins moet 
slaan : « Wij zijn helemaal 

geen vijand van gespierde 
taal en brutale stijl en wij 
moeten lachen met de wijze 
waarop men in de Belgische 
politiek thans de neus optrekt 
voor elk onvertogen woord...». 

Jos, Jos, dat hadden wij 
nooit kunnen vermoeden. En 
wij die dachten dat brutali
teit u een gruwel was en dat 
een iets te krachtig woord u 
een rode blos op het werkers
gelaat toverde. 

KNELPUNT LEUVEN 

In «Tijd», weekblad van 
het V.E.V., verscheen een be
knopte studie over « Knelpun
ten in de Vlaamse infrastruk-
tuur », van de hand van dr. 
A De Waele. Alhoewel het ar
tikel zich eigenlijk met infra-
strukturele problemen inlaat, 
bevat het ook enkele belang
rijke beschouwingen over 
Leuven en de Leuvense uni
versiteit. 

Zo lezen we, na een uiteen
zetting over ruimtelijke orde
ning en verkeerswegen in het 
Leuvense : «Daarbij komt 
nog het zeer ernstige vraag
stuk, of het stadsgebied als 
zodanig mogelijkheden biedt 
om over enkele jaren een uni
versiteit voor 40.000 studenten 
behoorlijk te laten fungeren. 
Vele ernstige specialisten van 
de ruimtelijke ordening ant
woorden kategoriek neen op 
deze vraag. Het is bovendien 
een illuzie, te geloven dat men 
iets oplost door nieuwe uit
breidingen te Heverlee.. ». 

Deze technische beschou
wing vult de taalkundige, op
voedkundige en politieke ar
gumenten voor volledige split
sing der universiteit logisch 
aan. Ze kan meteen be
schouwd worden als een bij
komend antwoord op de pers-
konferentie van sommige 
Leuvense handelskringen die 
zich tegen de verhuis van de 
Waalse K.U.L. verzetten. Te 
hunner intentie wellicht kan 
ook onderstaand citaat uit 
hetzelfde artikel in «Tijd » 
gelden ; « Het Leuvense ken
schetst op treffende wijze de 
neiging tot improvisatie, de 
afkeer voor planning, kortom 
de marktkramersmentaliteit 
die onze landgenoten nog al 
te zeer in haar greep houdt. 
De uitwerkingen van deze 
mentaliteit zijn dan ook het 
eniüe werkelijke gevaar voor 
Leuven *. 

T: "'If;;'!;; 

KLEIN KAMERKONCERT 
Tijdens het (doorgaans matte) Kamerdebat over de rege

ringsverklaring nam de welsprekendheid van de heren mi
nisters en volksvertegenwoordigers zelden een hoge vlucht. 
Toch viel er links en rechts een retorisch stijlbloempje te 
lezen dat we hieronder in een (magere) ruiker schikken. 

Lefère (C.V.P.) — Het grote nieuwe feit van deze regering is, 
dat wij nu een nieuwe regering hebben. 

Lefèbvre (P.V.V.) — Vorige zondag nog hebben de woord
voerders van 50.000 leden van het Geheim Leger te Doornik 
terecht verklaard, dat er bij hen geen onderscheid bestond 
tussen Vlamingen en Walen. 

Spaak (B.S.P.) — Papa, dat ben ik. 

Vanden Boeynants, eerste-minister — Er is noch een tninister 
van Europese Zaken en van de Vlaamse kuituur, noch een 
minister van Justitie en van de Franse kuituur. Tussen de 
twee titels staat een komma, geen voegwoord. 

Defosset (F.D.F.) — Ik sta hier onvervaard en onbevreesd. 

Vanden Boeynants, eerste-minister — De heer Van der Eist 
heeft de regeringsverklaring simplistisch genoemd; ik geloof 
dat ze voor de heer Van der Eist nog te ingewikkeld is. 

Verroken (C.V.P.) — De eerste-minister heeft oog en oor 
voor de Vlaamse problematiek. 

Van Hoorick (B.S.P.) — Maak u niet moe, er is geen enkele 
liberaal in de zaal om naar u te Itdsteren. 

Collard (B.S.P.) — De heer Martens zou ongelijk hebben, aan 
te dringen. Hij weet trouwens niet waarover hij spreekt! Ka
mervoorzitter Van Acker — Dat valt voor wanneer na een 
bepaald uur nog vergaderd wordt! 

Wi] kennen de problemen beter dan wie Gillet (P.V.V.) 
ook ! 

Lefèvre (C.V.P.) — Voor een Latijn hebt u een trage geest. 

Collard (B.S.P.) — Gezegd wordt dat de heren Segers en 
Eyskeus er de voorkeur aan gegeven hebben, geen deel van 
de regering uit te maken om ze van buiten af beter te kunnen 
steunen. 

Lefèbvre (P.V.V.) — De jeugd moet haar rechten leren ken
nen; maar wij moeten ze ook over haar plichten inlichten. 
Daarom dient de regering dan ook het kontakt te bewaren 
met de vaderlandse verenigingen. 

Collard (B.S.P.) — Wij zullen U ten overstaan van het land 
toi op de huid uitkleden. Gillet (P.V.V.) — Toch mevrouw 
De Rieniaecker niet! 

MELKKOE 

In West-Duitsland wordt 69 
% van de opbrengst der auto-
mobielfiskaliteit gebruikt vooi 
wegenwerken. M e t andere 
woorden : 'an iedere mark 
die de Westduitse automobi 
list aan de staat tioeft te be
talen, gaan er 69 otennig naar 
wegenbouw In Mederland 
worden deze inKomsten voor 
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Verleden week werden een paar vahmunters door de Nederlandse en Belgische poUtie-autoritei-
ten gekonfronteeid te Wuustwezel. De konfrontatte ging gepaard met een hele poespas : oprich 
ten van een tent juist op de grens, aanduiden van de preciese grenslijn met kalk, opstellen van 
tafeltje dwars op de grens, Nederlandse autoriteiten precies aan hun kam en Belgische aan 
onze kant van de streep, enz. Liefhebbers van grensfolklore zullen gelikkebaard hebben. Maar 
na bijna een kwarteeuw Benelux dachten we, dat zo'n dingen toch moderner, efficiënter en goed
koper konden gebeuren En dan maar praten over een verenigd Europa, terwiil een normale 
konfrontatie aan onze Beneluxgieiis nog gepaard gaat met middeleeuwse poespas > 

68 % aan wegenbouw besteed. 
Een heel eind achteraan komt 
Italië met 27 %; toch nog al
tijd 4 % meer dan België dat 
tot voor de jongste verhoging 
der verkeers- en brandstofbe-
lastingen slechts 23 % aan 
wegenbouw besteedde. Eén en
kel Westeuropees land doet 
het nóg slechter ; Frankrijk. 

We prijken fhnk achteraan, 
met de onprettige wetenschap 
dat de Nederlandse en Duitse 
automobilisten driemaal zo 
goed verzorgd worden als de 
Belgische. 

DRUKKE BEZIGHEDEN 

De heer Wigny is minister 
van Justitie; tot op heden 
werd dat altijd als een « vol
waardig » departement be
schouwd, dat zijn titularis 
volledig opeist. 

Daarnaast is de heer Wigny 
echter ook minister van Fran
se kuituur Voor zover hi.i dan 
nog vnie tijd mocht nebben, 
kan ni.1 zich kwijten van zijn 
verplichtingen in de neheer-
raad van de Cominiere ran de 
Assurances « La Concorde », 
van de Bruxelloise d'Electrici-
té en van de Brasserie Brali-
ma. 

Voor Justitie en Franse kui
tuur ontvangt hij echter maar 
één wedde ! Hetzelfde noodlot 
treft zijn Vlaamse tegenhan
ger, Renaat van Elslande. Op 
de schouders van deze burge
meester-parlementair werden 
de Europese Zaken en de Ne
derlandse kuituur gelegd voor 
één en dezelfde prijs Zodat 
Renaat het moet stellen met 
hoogstens een vijftal bronnen 
van 'nkomsten, inplaats van 
acht. 
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£e« leeuwenkooi aan de ingang van de tuin van het Koninklijk Paleis. Hopelijk geen simbool; 

PECHVOGEL 

V.V.B.-voorzitter Paul Daels 
schijnt allergisch voor auto
ongevallen. We zagen hem 
destijds op een betoging te 
laat liomen, voorzien van de 
nodige pleisters en zwachtels-
Verleden zaterdag ontbrak 
hij te Antwerpen op de ge
slaagde slotmeeting van de 
V.V.B. - protestveertiendaag-
se; eens temeer bleek langs 
de baan ergens iets in de weg 
te hebben gestaan. 

Gelukkig was de heer Daels 
verleden maandag, na een 
korte hospitalisatie, weer in 
zoverre hersteld dat hij te 
Roeselare een V.V.B.-vergade-
ring kon toespreken. 

Noteren we tussen haakjes 
dat het Roeselaars gemeen
tebestuur geweigerd had, een 
stadszaal ter beschikking van 
de V.V.B te stellen. De heer 
Paul Daels verklaarde, dat 
Waalse gemeentebesturen 
t.o.v. Waalse verenigingen an
ders en demokratischer zou
den reageren ! 

De protestveertiendaagse, 
met als hoogtepunt de beto
ging te Leuven, heeft op een 
psychologisch gunstig ogen
blik — het aantreden van 'n 
nieuwe regering — de publie
ke aandacht gevestigd op de 
meest brandende Vlaamse 
problemen. 

HOE ZIJ HET DOEN 

De voorzitter van de be-
heerraad van Petrofina, de 
heer Wolters, kreeg tijdens 'n 
recente perskonferentie een 
bui van loslippigheid en licht
te een tipje van de sluier over 
de metoden van de trusts om 
de belastingen te ontduiken: 
«Indien wij beslissen, onze 
in de Verenigde Staten of in 
Kanada gemaakte winsten in 
die landen te laten, dat laat 
zulks ons toe om onbelaste 
geldvoorraden aan te leggen. 
De Belgische overheid is vol
komen op de hoogte van de
ze toestand, die trouwens re
gelmatig het voorwerp uit
maakt van diskussies. Maar 
we kunnen ons de weelde 
niet veroorloven, iets onver
let te laten om de ondrage
lijke fiskale lasten die op ons 
drukken zoveel mogelijk te 
verkleinen ». 

Deze openhartigheid zal 
vooral gewaardeerd worden 
door Honoré Gepluimd, wiens 
indirekte belastingen zopas 
nog sterk verhoogd werden. 
Helaas, de strijd tegen de 
fiskale ontduiking en tegen 
de knepen van de haute fi
nance baart onze regeringen 
heel wat minder zorg dan het 

uitknijpen van Honoré Ci
troen. 

SCHOOLSTRIJD ? 

Het partijbestuur van de 
Volksunie vergaderde verle
den dinsdag te Brussel; een 
grondige bespreking werd 
gewijd aan het probleem van 
de ziekte- en invaliditeitsver
zekering en aan de huidige 
fiskale en sociale problemen. 

Verder onderzocht het par
tijbestuur de politieke toe
stand. Vastgesteld wordt dat 
zowel in de B S.P.- als in de 
C.V.P.-middens het thema 
van een eventuele school
strijd opnieuw wordt ontwik
keld. Dit kwam duidelijk tot 
uiting in de verklaringen af
gelegd door de heren Collard 
en Larock in de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers. 

Het partijbestuur van de 
Volksunie waarschuwt de 
Vlaamse openbare opinie 
tegen deze pogingen om de 
aandacht van het publiek af 
te leiden van de werkelijke 
problemen van de volksge
meenschappen in België op 
sociaal, ekonomisch en kul-
tureel gebied, door het terug
grijpen naar kunstmatige te
genstellingen die door de 
jongere generaties in Vlaan
deren reeds lang werden 
overwonnen. 

KWAKKELS . . . 

Onze lezers zullen zich her
inneren, hoe we indertijd de 
draak gestoken hebben met 
een kwakkel die in «Spécial» 
verscheen en volgens dewel
ke tussen Volksunie en 
Vlaamse C.V.P. onderhande
lingen werden gevoerd met 
het oog op het versmelten 
van beide groepen ! 

Verleden week stipten we 
aan dat het groepje zgn. 
Vlaamse Demokraten in zijn 
blaadje deze kwakkel nieuw 
leven trachtte in te blazen en 
een dedectiveromannetje 
schreef, verwijzend naar de 
informatie van « Spécial >. 

Nu is ook « De Rode Vaan » 
over dit monstertje van Loch 
Ness gestruikeld. Het blad 
ontdekte het « nieuws » met 
weken vertraging in het or
gaan der Vlaamse Demokra
ten en vulde met deze derde-
handsinformatie . liefst maar 
een hele bladzijde anti-Volks-
unieproza. De « Rode Vaan » 
deed of zij het allemaal heel 
goed en «inside» wist en 
verkocht haar lezers het af
leggertje voor de zuivere 
waarheid. 

We twijfelen nog, of we 
dergelijke joernalistiek ofwel 

ongelooflijk stom ofwel on
gelooflijk gemeen moeten 
noemen. 

.. . EN BOOMERANGS 

De Vlaamse Demokraten 
lovend en napratend beweer
de de «Rode Vaan» dat 
«Wij » de kontakten tussen 
Volksunie en Vlaamse C.V.P. 
«niet eens had dyrven loo
chenen ». 

We willen de «Rode Vaan» 

wat anders vertellen. In het 
orgaan van de Chinese kom-
munisten werden de Mosko-
vieten verleden week er van 
beschuldigd, samen met de 
Volksunie een komplot te 
hebben gesmeed om de pers
vrijheid van de groep Grippa 
te helpen beknotten. Het be
richt is natuurlijk te idioot 
om er van achterover te val
len en waarschijnlijk zal de 
« Rode Vaan » er dan ook 
geen lijn aan vuil maken. 

Als wij dan uit dat stilzwij
gen van de> « Rode Vaan » be
sluiten dat het tóch waar is 
en dat de Volksunie inder
daad met de K.P. onder één 
deken ligt, dan zijn wij even 
idioot of even te kwader 
trouw als hoofdredakteur De-
brouwere zich verleden week 
in de « Rode » aanstelde ! 

HET « BESTAND » 

P.V.V., C.V.P. (op één ont
houding na) en B.S.P. heb
ben zich in de Schaarbeekse 
gemeenteraad broederlijk 
verenigd in éénzelfde frans
kiljons front om een P.V.V.-
motie goed te keuren waar
bij de taalwet, die o.m. de in
deling van het gemeenteper
soneel in taalgroepen voor
ziet, aangevochten wordt. 

De drie grote en « nationa
le » partijen zijn het er te 
Schaarbeek dus roerend over 
eens dat de wet er is om over
treden te. worden. Dat is wat 
wij ekstremisme en incivis-
me noemen, twee begrippen 
waartegen de huidige rege

ring beweert te zullen strij
den. 

Wat het « bevriezen » van 
de taaivraagstukken gedu
rende twee jaar betreft, wor, 
den we al dadelijk goed be
diend : nauwelijks zit de 
P V.V. in de regering, of haar 
Brusselse gemeentemandata
rissen scheppen nieuwe ijver 
voor hun verfransingspoli-
tiek. 

Wat zegt de eerste-minl-
ster, gewezen partijvoorzit
ter, schepen van Brussel en 
vleeshouwer Van den Boey-
nants ervan ? 

V.D.B. 
EN DE STUDENTEN 

De Vlaamse universitairen 
zijn voor meer dan 47 t.h. 
beursstudenten. 

Daarom zijn zij, en dus het 
Vlaamse volk, de eerste 
slachtoffers van de maatre
gelen die de regering Van 
den Boeynants h e e f t ge
troffen : omzetting van de 
beurzen in leningen; bemoei
lijken van de oprichting van 
post-graduate centra; ver
mindering van de kredieten 
aan de universiteiten. 

Over de noodzaak van be
zuinigingen is wel iedereen 
akkoord, ook zonder dat VDB 
het zegt. Maar er zijn andere 
gebieden om te bezuinigen 
dan de ekonomische en we
tenschappelijke uitbouw, de 
studiemogelijkheden d e r 
Vlaamse jeugd en de toe
komst van het Vlaamse volk!. 

ZONDER INZICHT 
Wie'de moed heeft, alles wat hij leert 

kennen kritisch te bekijken én desnoods 
afkeurend te beoordelen, mag zich aan 
twee vragen verwachten : was het vroe
ger beter ? En kunt u het beter ? Als die 
vragen zouden insluiten dat het menselijk 
is, alles wat gebeurt en alles wat langs 
propaganda en reklame opgedrongen 
wordt passief te ondergaan, dan is elke 
verdere bedenking en elk verder gesprek 
totaal overbodig. Want dat die vragen 
minachting voor het verleden en wan
hoop tegenover de toekomst zouden uit
drukken, is beslist niet denkbeeldig. 
Zelfs onze pseudo-revolutionairen zijn 
weinig talrijk ! En zij die inderdaad ak-
tief het menselijk samenleven realistisch 
willen veranderen, zeer zeldzaam. 

Wie die tv -̂ee vragen echter oprecht 
stelt, behoort nog niet tot de grote groep 
onverschilligen, voor wie een passief on
dergane televisie-opvoeding en een luste
loos bekeken sensatiekrant de hoogste 
vormen van geestelijke aktiviteit beteke
nen. Want waar de mens ook nadenkt, 
vragen stelt, ontevreden is zelfs over een 
uitgesproken gedachte, daar zoekt hij al 
\aak onbewust naar inzicht, naar een 
maat waarmee hij meten kan, naar een 
oordeel dat van hemzelf is. Maar meer 
dan ooit tevoren zoekt deze mens nu al
leen, in een grote verwarring. Wat vroe
ger het voorrecht was van monniken (de 
gezochte en geliefde eenzaamheid) of de 
kwelUng van de gevoelige dichter (het 
onbegrepen en niet in het geheel van het 
le\en verwerkte alleen-zijn) is nu een 
vaak gruwelijke ervaring voor tallozen. 
In deze tijd vol woorden over gemeen
schapszin, is de mens zeer alleen. Wat 
vroeger enkel denkers en filosofen hebben 
er \aren - de onvolkomenheid van het 
diepste menselijke denken tegenover de 
on\ntbare werkelijkheid, die we met onze 
zinnen waarnemen en met onze geest 
vermoeden - is de ondragelijke last ge
worden van hen die nooit zélf hebben 
nagedacht. 

Eeuwen heeft Europa geleefd van een 
gemeenschappelijke kultiuir, van onaan

tastbare gedachten en beginselen, eeu
wenlang vormde Europa een werkelijke 
eenheid, die dieper ging dan al wat sinds 
1945 administratief werd opgebouwd. 
Nooit is Europa een soort paradijs ge
weest en niemand heeft het ook ooit zo 
voorgesteld. Europa heeft steeds volge
lopen met gedachtenlozen en misdadigers, 
met omkoopbaren en bedorven profiteurs, 
in alle lagen van de bevolking. Het is 
dwaas en onwerkelijk een verleden te 
verheerlijken. Maar het is nog dwazer het 
verleden te vergeten en er niets uit te 
leren. 

Mensen komen zelden tot inzicht buiten 
een geordende gemeenschap, maar er zijn 
altijd vormen van totalitaire gemeenschap
pen geweest die elk denken hebben be
straft. Mensen vormen nooit een georden
de gemeenschap als zij niet tot enig 
levensinzicht zijn gekomen. In verwar
ring en onzekerheid leven en toch in staat 
zijn in het leven stand te houden, op een 
menselijke en verantwoorde wijze te han
delen, is slechts heel uitzonderlijk moge
lijk. Waar geen levensinzicht meer is, is 
het samenleven altijd bedreigd. Waar 
geen onaantastbare waarden meer be
staan, vervalt elke vorm van opvoeding 
en is de menselijkheid dodelijk getroffen. 
Dan is moorden steeds een uiting van een 
of andere ziekte. Dan is het politieke 
moorden vooral het normale einde van 
een meningsverschil met iemand die zwak
ker is of verslagen werd. 

Leven zonder inzicht is zo leven, dat 
het samenleven onmogelijk wordt. Trach
ten hel samenleven te ordenen zonder het 
levensinzicht te zoeken, is dwazer dan 
bouwen in een moeras. In het klassieke 
Chinese boek Tai Hsue (De grote leer) 
staat het al : « Als de oude heersers de 
staat in orde wilden brengen begonnen 
zij met orde te brengen in hun eigen huis, 
en voordat zij orde brachten in hun eigen 
huis, begonnen zij eerst bij zichzelf s>. 

Wie in het Belgische politieke leven tot 
deze wijsheid komt, is verloren voor de 
partijen van de nationale wanorde ! 

Nemrod. 
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ONZE NATIONALE 

PROGRAMMADAG: 

PLEIDOOI VOOR MODERNE PARTIJ 

« Passiviteit is een vergrijp. Zij 
is de handlangster van het ver
val en zou uiteindelijk onze 
toekomst vernietigen. » 

(Beatrix, 
prinses der Nederlanden) 

Opzet van de programmadag is 
niet een gewone, traditionele 
landdag of troepenschouw, maar 
wél de bekendmaking van het po
litiek programma van onze partij. 

Politiek is voor de Vlaams-Na
tionalist in de Volksunie geen 
spel maar, integendeel, een more
le taak : de vormgeving van de 
medemenselijkheid. Deze vormge
ving stoelt, in onze optiek, op een 
personalistisch, kultuurnationaal 
mens- en wereldbeeld. 

Precies vanuit een moreel-ver
antwoorde vormgeving putten wij 
de noodzaak van een Vlaams-na-
tionale partij, want vormgeving 
betekent wetgevende arbeid en 
waakzame parlementaire opposi
tie. 

De politieke vormgeving slaat 
voornamelijk op drie gebieden : 

— de sociaal-ekonomische over
heidszorg, 

— de kulturele autonomie, 
— de politieke struktuurhervor-

ming (federale opbouw). 

De « programmadag » heeft de
ze drie gebieden dan ook als sche
ma genomen voor de referaten. 

Tevens wil de «programmadag» 
van 2 april 1966 een doorgezette 
kaderscholing inluiden. Vanaf het 
najaar 1966 zal de partij in iedere 
provincie « Studiedagen voor Or
ganisatie en Propaganda » inrich
ten. 

Samen willen de programmadag 
en de studiedagen een bijdrage 
vormen voor de opbouw van een 
moderne partij. 

Modern is geen synoniem van 
nieuwlichterij of vrijage met ieder 
nieuw geluid. 

Modern wil zeggen : in deze tijd 
staan en de geestelijke evolutie 
aanvoelen en mee-leven ! 

Modern wil de Volksunie zijn 
— in haar doctrine en program

ma 
— in haar werkwijze en organisa

tie 
— in haar « human » en « public 

relations ». 

Laat mij vóór alles stellen, dat 
de Volksunie niet mag denken en 
leven onder de schaduw van de 
tweede wereldoorlog en zijn na
sleep. In ons allen, Vlaams-natio
nalisten, moet de eerbied leven 
voor offers en eerlijke gedrags
lijnen. Ieder Vlaams-nationalist 

moet mild en genuanceerd leren 
oordelen over uiteenlopende hou
dingen van politieke voormannen 
in het verder en onmiddellijk 
verleden. De opdracht van uw po
litieke mandatarissen op heden 
mag niet beoordeeld of ver-oor-
deeld worden vanuit de oorlogs-
en na-oorlogse feiten. 

In geen enkel opzicht mogen 
wij een ghettomentaliteit aan
kweken of koesteren ! 

• DOCTRINE EN PROGRAMMA 

De V.U. benadert de gehele po
litieke problematiek vanuit een 
opbouwend, dienstbaar volksna-
tionalisme. De kultuurgemeen-
schappen en de ekonomische 
streken vormen de bouwstenen 
van een nieuw Europa. De vol
strekt soevereine unitaire staten 
blijken meer en meer een verou
derde hinderpaal voor een nieuwe 
aanpak van Europ»ese en wereld-
opbouw. 

Federalisme in de politieke 
strukturen betekent voor ons een 
verfijnde opbouw van de politieke 
demokratie. 

Diezelfde eis van steeds verfijn
der medezeggenschap maakt de 
grondslag uit van onze sociaal-
ekonomische doctrine : « plan-
massig » overheidsbeleid, kontro-
le namens de gemeenschap op de 
kapitaalsmarkt en het grondbe
leid, beslissende medezegging-
schap zo op mikro-ekonomisch als 
op makro-ekonomisch vlak van 
allen die aan het ekonomisch pro
ces deelnemen. 

• WERKWIJZE 

EN ORGANISATIE. 

Door de wijziging van de statu
ten inzake partijraad en partijbe
stuur, door de nadruk op de 
kernpositie van de arrondisse
menten, door de verkiezing van 
een ondervoorzitter 'niet-parle-
mentair heeft de V.U. bewust een 
herstrukturering nagestreefd die 
een zo ruim en open mogelijk 
verkeer tussen top en basis moge
lijk moet maken. Met een weke
lijks vergaderend partijbestuur 
en wekelijks vergaderende parle-
mentsfracties is aan de top ver
starring en misverstand bijna uit
gesloten. 

Vanaf de herfst 1966 starten de 
provinciale « Studiedagen voor 
Organisatie » en in 1967 een vaste 
kaderschool met lessenreeksen, 
door een « kaderbrevet » gesanc
tioneerd. 

Op een bijna wetenschappelijke 
wijze moeten alle partijgeledingcn 
betere kommunikatieiniddelen 
vinden en uitbaten tussen partij 
en bevalking. Hieronder ressorte
ren de gewestelijke pers, de gele-
genlieidspamfletten, de muur-
krant, de openbare vergaderingen, 
de wijkontnaoetingen, de ge
spreksgroepen en de kolportages 
met toespraken..., de ontmoetin
gen met en speciale initiatieven 
voor bepaalde groepen : universi-
tairen, havenarbeiders, midden
standers, geneesheren... Dit alles 
is maar mogelijk en écht rende
rend op basis van een keurige, 
korrekte, ordelijke bestuurlijke 
werking. 

En vanzelfsprekend ook mits 
een voorzichtige, goed voorberei
de uitzaaiing van plaatselijke af
delingen. 

• MENTALITEIT 

EN « HUMAN RELATIONS ». 

ledere negatieve ghetto-menta-
liteit moet ruimen voor een on
weerstaanbare, vriendelijke, be
langstellende en hulpvaardige aan
wezigheid ! 

Naar buiten noch naar binnen 
mogen de VU-militanten en leden 
zich lenen tot — of meedoen aan 
lichtzinnige afbrekerij en ver-
dachtmakerij. De tijd van de «ver
trouwelijke » brief... op stencil(I) 
zou nu toch voorgoed moeten 
voorbij zijn in ons Vlaams front! 
Slechts met een open mentaliteit 
en een vriendelijk gelaat kan de 
V.U. de anderen winnen en over
tuigen : voornamelijk de jongeren 
die wantrouwig blijven t.o.v. po
litiek engagement; de vrijzinnigen 
die er nóg steeds « fascisme » en 
« rechts » achter zoeken; de indus
trie-arbeiders, die zich steeds 
meer bewust worden van de « bin
dingen » van hun politieke en 
syndikale leiders; de landbouwers 
op zoek naar nieuwe strukturen 
en mogelijkheden; de midden
standers, die wij de ogen moeten 
openen voor het ware gelaat van 
de P.V.V. 

In de Programmadag 1966 gaat 
het niet alleen om de aflijning 
van een modern politiek program
ma, maar nog meer om een op
roep tot dienstbare en realistische 
inzet. 

Op dat appèl moedwillig ont
breken betekent zich afsnijden 
van de krachtige vloedgolf van de 
Vlaams-nationale politieke stro
ming en organisatie. 

V.U.-kaderleden aller gewesten, 
verenigt u! 

O N D E R W I J S 

« De sekretarissen van de 
koninklijke atenea en van 
de rijksmiddelbare scholen 
vervullen een functie, die niet 
alleen zeer veel werk met zich 
meebrengt, doch ook een gro
te verantwoordelijkheid. 

De wet van 10 april 1958 tot 
wijziging van de gecoördineer
de wetten op het middelbaar 
onderwijs citeert wel de funk-
tie van de sekretaris, maar 'n 
s ta tuut ervoor werd nog 
steeds niet vastgelegd. » 

Dit stipte senator Jorissen 
aan in een parlementaire 
vraag. Hij verlangde van de 
minister te vernemen, wan
neer in die leemte zal worden 
voorzien. 

Het zal nog wel even duren 
< want », antwoordde de mi
nister, « het statuut van het 
door het geachte lid bedoel
de personeel maakt deel uit 
van het geheel der uitvoe

ringsmaatregelen van de wet 
van 22 juni 1964 betreffende 
het statuut van de perso
neelsleden van het Rijkson-
derwijs, die momenteel in 
voorbereiding zijn op mijn 
departement. > 

RADIO EN T.V. 

Op een parlementaire vraag 
van dr. Goemans dd. 25 1.1966 
heeft de minister-staatssekre-
taris van de Nederlandse 
Kuituur het aantal zenduren 
vermeld van de B.R.T. 

Hieruit blijkt een flagrante 
achteruitstelling voor de 
meerderheid in dit land. Oor
deel zelf de volgende cijfers. 
Radio : B.R.T. (Ie, 2e en 3e 
programma samen) : 13.115 
zenduren. R.T.B, (idem) : 
17.568 zenduren. 

De kredieten, die eveneens 
door volksvertegenwoordiger 
Goemans werden gevraagd, 

belopen voor beide zenders 
evenveel, namelijk 409.206.000 
fr. Wanneer men echter weet 
dat er veel meer taksen door 
de Vlamingen worden betaald, 
blijkt deze toestand evenmin 
rechtvaardig te zijn. 

KOMPENSATJE 

Senator Jorissen stelde, in 
verband met de sluiting van 
Zwartberg, aan de minister 
van Ekonomische Zaken een 
zeer netelige vraag : «Jaren 
lang bestond er een kompen-
satiestelsel tussen de Lim
burgse mijnen en de Waalse 
mijnen, waardoor de winsten 
van de Limburgse mijnen af
geroomd werden. 

Wil de geachte Minister mij 
mededelen welke bedragen de 
Limburgse mijnen hebben 
moeten afdragen aan de 
Waalse gedurende al de j ^ -
ren dat dit stelsel gewerkt 
heeft ? » 

De minister ontweek het 
antwoord totaal : « Van 1946 
tot 1949 bestond er een Soli
dariteitsfonds, beheerd door 
de Federatie der Belgische 
Steenkolennijverheid VZWD. 
Deze Federatie oefende een 
zekere kompensatie uit tus
sen de Waalse verlieslatende 
iri.jnen en de winstgevende 
Waalse en KempLsche mij
nen. » 

« Daar de Federatie der Bel
gische Steenkolennijverheid 
niet onderworpen is aan de 
voogdij van mijn departe
ment, ken ik geen juiste be
dragen, en is het mij dien
volgens onmogelijk de vraag 
van het geachte lid te beant
woorden » 

We kunnen zélf het mini
sterieel geheugen even op
frissen : de bijdragen der 
Kempische mijnen bedroegen 
in het totaal 1 miljard 200 
miljoen. 

T A A L E V E N W I C H T 

BIJ D E N.M.B.S. 

Kamerlid Goemans onder
vroeg de minister van Ver
keerswezen op 10.2.1966 over 
de indeling in taalrollen vaa 
het personeel dat bij de 
Dienst der Aankopen van de 
NMBS werkt. Hieruit blijkt 
dat in totaal 75 personeelsle
den op de Nederlandse taalrol 
voorkomen en 91 op de Fran
se. Wat nog erger is, is het 
feit dat het de hoogste gra
den zijn waar het verschil het 
grootst is. Zo behoren van de 
hogere graden (tot en met in
specteur) slechts 7 leden tot 
de Nederlandse rol en het 
dubbele, 14 tot de Franse rol. 

We kunnen ons troosten met 
de inlichting, dat bij de mees
tergasten 2e kategorie de 
Vlamingen met 8 zijn en de 
franstaligen slechts met 7... 
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Vakantiegeld staatsbedienden : 
voorlopig zit Griekenland er nog niet in! 

VAKANTIEGELD 

AMBTENAREN 

Senator Wim Jorissen stel
de de minister-staatssekretEu 
ris voor Jaet Openbaar Ambt 
een vraag betreffende het va
kantiegeld der ambtenaren. 
Hij haalde aan dat alle ar
beiders en bedlenden thans 
genieten van drie weken dub
bel betaald verlof maar dat de 
ambtenaren vrede moeten ne
men met een forfaitaire va
kantievergoeding van 5.000 fr. 
« Zou het niet wenselijk zijn 
dat de Staat het voorbeeld 
geeft als werkgever ?» 550 
vroeg Wun Jorissen, die tege
lijkertijd voorstelde het mi
nimumbedrag van het vakan
tiegeld voor de ambtenaren 
op 6 000 fr te brengen. De mi
nister wist slechts te ant
woorden dat er bij de invoe
ring van het vakantiegeld tus
sen de regering en de smdl-
kale organisaties werd over
eengekomen eenzelfde bedrag 
toe te kennen aan de perso
neelsleden, welke ook hun 
bezoldiging moge zijn en ver
der dat de sociale program
matic voorziet dat het bedrag 
van het vakantiegeld voor 
1967 op 5.500 fr zal gebracht 
worden. Dat ziet er maar ma
ger uit voor de ambtenaren ! 

RIJKSWACHT 

In de bladen verscheen een 
advertentie van de rijkswacht 
waarin wordt meegedeeld dat 
de aanwerving van eentalige 
kandidaat-rijkswachters voor
lopig wordt stopgezet; alleen 
zullen tot nadere aankondi
ging nog slechts aanvragen 
van tweetalige sollicitanten 
worden aangenomen. Wim 
Jorissen vroeg in dit verband 
enkele inlichtingen, o.m. de 
verhouding tussen het aan
tal tweetalige en het aantal 
eentalige rijkswachters, of de 
tweetaligen een grondige dan 
wel een gebruikelijke kennis 
van de tweede taal dienen te 
hebben, waarvoor de tweeta
lige rijkswachters dienen en 
of er ook franstalige gendar
mes zijn die het Nederlands 
kennen. 

Uit het antwoord leren wij 
dat er thans 10.874 eentalige 
en 1 176 tweetalige rijkswach
ters zijn, waar er voor de 
eersten 10.500 plaatsen voor
zien werden en voor de twee 
den 2.000, of 16 t.h. van het 
geheel. De tweetaligen moe
ten een gebruikelijke kennis 
van de tweede landtaal heb
ben en worden ondergebracht 
In eenheden die dienst doen in 

(volgens de taalwet) tweetali
ge gemeenten. Er zijn 263 
franssprekenden die ook Ne
derlands kennen en 93 die 
Duits geleerd hebben. In het 
totaal zijn er in België 79 
duitstalige gendarmes waar
van er 36 ook het Frans ken
nen Daarmee weten we toch 
weera wat meer van de in 
wendige (rijkswacht)-keuken. 

SPOORVERBINDINGEN 

Volksvertegenw. P. Leys stelde 
de minister van Verkeerswzen 
een parlementaire vraag over 
de verbindingen langs het 
spoor aan de kust. Hij 
schetste hierbij enkele mistoe
standen die dringend een op
lossing zouden moeten krij
gen. Sommigen die van de 
kust naar Brussel dienen te 
gaan, moeten ten laatste ver
trekken om 20 uur 05. In het 
seizoen is de kust 's avonds 
vaak geblokkeerd en kunnen 
mensen uit bv. Brugge zich 
zeer moeilijk naar de kust
plaatsen begeven of omge
keerd. Dhr Leys stelde ver
schillende oplossingen voor, 
maar de minister kon hem 
generlei voldoening verschaf
fen zeggende dat de bestaan
de verbindingen ruimschoots 
voldoening geven. 

De minister rijdt blijkbaar 
zelf weinig per trein als hij 
zich naar of van de kust moet 
begeven. 

VLAANDEREN 

BENADEELD 

In «Het Volk» van 27 ja
nuari j.1. had de Gentse bur
gemeester een vrij opzienba^ 
rende verklaring afgelegd 
naar aanleiding van een inter
view. Hij stelde o.m. dat er 

alleen nog aanwerving van tweetaligen 

kelde bovendien het feit dat 
de burgemeesters het er op 
aan sturen slechts pro-Luikse 
betogingen in hun gemeenten 
toe te laten en eenzijdig alle 
Vlaamse demonsraties ver
bieden. Hij vroeg de minister 
welke maatregelen er getrof
fen werden tegen de bewuste 
overtreding van de taalwet
ten. 

De minister ontkende in 
zijn antwoord geenszins de 
feiten; integendeel, hij somde 
nauwgezet de wetsartikelen 
op waartegen de burgemees
ters gezondigd hebben. Als 
enige maatregel noemde hij 
het maken van « opmerkin
gen » aan het adres van de 
betrokkenen. 

En nu maar denken dat die 
burgemeesters zich in de toe
komst beter gaan gedragen I 

T.V.-CENSUUR 

Wim Jorissen stelde de mi
nister voor de Nederlandse 
Kuituur een gepeperde vraag 
over het verbieden van de 
Zwartberg - reportage v a n 
Maurits De Wilde. Hij vroeg 
daarbij om nadere uitleg over 
het achteraf verbieden van 'n 
uitzending die zelfs gezuiverd 
was en of dit gebeurde omdat 
uit de reportage zou blijken 
dat de regeringsversies over 
de gebeurtenissen te Genk 
vals waren. 

De minister zat blijkbaar 
met zijn antwoord verlegen en 
deed een lange opsomming 
van de wetten en reglementen 
die de uitzendingen van de 
B.R.T. regelen, alsmede de 
eventuele censuur, waarna hij 
met veel bla^bla uiteenzette 
dat de Zwartberg-reportage 
niet bij de nieuwsberichten of 
nieuwsuitzendingen kan on
dergebracht worden omdat zij 
aan bewijsvoering doet of zo
als de Nederlanders het noe
men : aan « opiniëring ». De 
enige aanleiding tot het ver
bieden van de reportage lag 
hem in het heit dat zij « ge
pland was op de vooravond 
van de begrafenis der twee 
slachtoffers en dat zijn daar
bij in een klimaat van sociale 
beroering niet opportuun 
was ». 

Daarmee kunnen wij het 
weeral stellen. 

BELASTINGS

VRIJSTELLING 

Volksvertegenw. Mik Baby-
Ion vroeg een tijdje geleden 
aan de minister van Financi
en inlichtingen nopens het 
vrijstellen van de levens ver
zekeringspremies in verband 
met de belastmgen Sinds 1964 
kan van deze vrijstelling af
gezien worden door de betrok
kenen, maar velen hebben ver
zuimd schriftelijk hun voor
nemen mede te delen aan de 
diensten die zich hiermee be
zig houden. Mik Babyion 
vroeg of een verzaking «in 
feite » niet volstond en of de 
mogelijkheid niet kon open
gesteld worden achteraf nog 
van een vrijstelling af te zien. 

De minister antwoordde 
thans dat de schriftelijke ver
zaking van de vrijste'hng mag 
geschieden, zolang de fiskale 
toestand van debe t rokken 
belastingsplichtige voor de 
aanslaglaren 1964 en volgen
de, in dit opzicht kan worden 
herzien. Het betaamt dus, 
steeds volgens de minister, 
dat de belastingsplichtigen 
hun inzichten terzake zo 
spoedig mogelijk aan hun 
kontroleur der belastingen 
schriftelijk bevestigen. 

een <• grote » diskriminatie be
staat in de wijze waarop de 
grote agglomeraties worden 
vastgelegd en die « ten nadele 
van Vlaanderen uitvalt». Se
nator Elaut vroeg de minister 
van het Gezin en van de Huis
vesting meer uitleg hierover 
en voornamelijk in verband 
met de krotopruiming en-be-
strijdmg. 

In zijn antwoord geeft de 
minister een vrij lange uitleg, 
zonder daarom veel te zeggen. 
En over het diskrimineren 
van Gent en Antwerpen, ten 
voordele van Wallonië — zo
als dat door de Gentse burge
meester werd aangeklaagd — 
rept hij met geen woord. 

VOER

BURGEMEESTERS 

Zoals men weet richtten de 
Voerstreek-burgemeesters, na 
de gebeurtenissen van zondag 
19 december, een proclamatie 
tot de bevolking van hun 
streek. Zij gebruikten daarb'i 
uitsluitend het Frans. Senator 
Jorissen stelde hierover een 
parlementaire vraag aan
stippende dat niemand zal be
twijfelen dat de betrokken 
burgemeesters de taalwet 
met zouden kennen. Hij he-

FRANSE LESSEN 

Door de wet wordt bepaald 
dat Franse lessen slechts in 
het normale leerplan mogen 
opgenomen worden van het 
vijfde leerjaar af. Pedagogisch 
gezien zijn deze Franse lessen 

een onding en niet alleen nut
teloos maar ook schadelijk 
wanneer zij worden ingescha
keld in het normale leerplan 
van de 2e, 3e en 4e klassen. 
Toch doen sommige schoolbe
sturen dit om tegemoet te ko
men aan minder ontwikkelde 
ouders met vertraagde opinie
vorming op pedagogisch ge-
bied. Aldus de inleidmg van 
een parlementaire vraag die 
senator Jorissen tot de mini
ster van Nationale Opvoeding 
richtte. Hij verzocht daarbij 
om maatregelen om de betrok
ken scholen op hun onwettige 
toestand te wijzen en vroeg 
welke sankties kunnen getrof
fen worden tegen onwillige 
schoolbesturen. 

De minister liet uit zijn ant-
woord blijken dat hij geen 
scholen kent die dergelijke 
lessen inrichten, want hij ver
zocht het « achtbare lid :> de 
instellingen die Franse lessen 
op onwettige wijze verstrek
ken, nader te noemen, waar
na hij beloofde niet na te 
zullen laten een diepgaand 
onderzoek in te stellen. 

Is dat niets voor de speciale 
dienst die de VV.B. onlangs 
in het leven riep ? 

GROTE GEZINNEN 

Volksvertegenw. Schiltz deed 
de minister van het Gezin en 
van de Huisvesting opmerken 
dat, wanneer de moeder van 
een groot gezin overlijdt, de 
tweede echtgenote van de 
man niet dezelfde voordelen 
kan genieten als deze die ver
leend worden aan «ouders 
die op een bepaald ogenblik 
minstens vier eigen kinderen 
van minder dan 21 jaar oud 
en ongehuwd te samen in le
ven gehad hebben » Daardoor 
wordt o.m. vermindering op 
gemeenschappelijk vervoer 
verleend. Een tweede echtge
note, die — vaak met veel 
idealisme — de taak van de 
eerste moeder overneemt ver
valt deels van deze voorrech
ten. 

De minister antwoordde dat 
de bedoelde verminderingen 
wel toegekend worden, zolang 
de kinderen van het grote ge
zin beneden de 21 jaar zijn, 
maar dat geen levenslange 
vermindering wordt toege
kend, zoals zij wel verleend 
wordt aan de eerste moeder. 
De belofte werd echter ge
daan dat bij de ministei van 
Verkeerswezen zou aange
drongen worden opdat in de 
mate van het mogelijk'^ de 
reglementering terzake met 
de meeste soepelheid zou toe
gepast worden. 

Tweede moeder mag niet mee. 
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de wereld 

Vorige week woensdag, 23 maart, werden in Nederland provinciale ver-
Sciezingen gehouden. Er bestond méér dan gewone belangstelling voor 
de uitslag ervan. Provinciale verkiezingen zijn in Nederland altijd al 
aandachtig gevolgd, omdat zij uitstekende tussentijdse graadmeters 
tijn voor de politieke verhoudingen op landelijk vlak. Ditmaal was er 
echter méér : Nederland werd zopas geschokt door de herrie om het 
huwelijk Claus-Beatrix die h^el wat republikeinse gevoelens en links 
sentiment wakker schokte. Woensdagavond 23 maart zou blijken, of 
deze herrie enige diepgang heeft en in staat was om de stembus-uitslag 
gevoelig te beïnvloeden. Grote stemmenverschuivingen zijn in Neder
land net als in België absoluut ongewoon en wanneer ergens 5 % van 
de kiezers van een grote partij in beweging komen, noemt men dat in 
het noorden — net zoals bij ons — een flinke paukslag. Gaat die bewe
ging gepaard met parallele verschuiving in een tweede grote partij, dan 
spreekt men van een politieke aarbeving. Vorig jaar hebben wij in 
België een reusachtige politieke aardbeving gekend omdat de twee re
geringspartijen allebei de stemmen van zich weg zagen schuiven en 
omdat daarnaast de verschuiving, in procenten uitgedrukt, uiterst groot 
was. Verleden week kende Nederland een aardbevinkje van geringere 
omvang : de socialistische P.v.d.A. en de katolieke K.V.P. verloren al
lebei; het verlies van de P.v.d.A. bedroeg 6 %. 

Nu lag het v.e! in de lijn der verwach
tingen, dat de P.v.d.A, van haar pluimen 
rou moeten laten. De socialisten hebben 
in de afgelopen jaren gekombineerde na
delen ^an regeringsdeelneming en oppo
sitie gehad, zonder over voldoende tijd te 
beschikken om de voordelen van een van 
beide positie's aan hun kant te krijgen. 
Na jarenlang mee-regeren vloog de 
P.v.d.A. drie jaar geleden uit de regering ; 
het duurde geruime tijd vooraleer ze de 
juiste oppositie-toon terug te pakken 
kreeg. En eenmaal dat ze de vruchten 
van niet-deelneming aan het bewind zou 
kunnen gaan plukken hebben, moest er 
een nieuwe regering gevormd worden en 
kwam de P.v.d.A. weer samen met de 
K.V.P. aan de macht. Ook dat vergde een 
inloopperiode, die nauwelijks afgesloten 
•was toen de nieuwe provinciale verkie
zingen alweer voor de deur stonden. 
Iedereen - inbegrepen de P.v.d.A.-ers -
verwachtte ziih dus aan een lichte terug
gang. Er werd tevens aangenomen, dat 
de Pacifistische Socialisten - een kleine, 
maar luidruchtige en aktieve groep - van 
de P.\.d.A.-achteruitgang zouden profi
teren omwille van de agitatie tegen het 
huwelijk Claus-Beatrix. 

Bij de K.V.P. had men zich niet aan een 
nederlaag verwacht. De hoop op grote 
45uccessen was er wel niet, maar de K.V.P.-
top meende te mogen verwachten dat een 
deel der jonge kiezers - die uitzonderlijk 
talrijk aan deze provinciale verkiezingen 
deelnamen - hun vertrouwen aan de par
tij zou schenken, terwijl de te verwach
ten terugloop in de P.vd.A. eveneens (zij 
het in geringe mate) de K.V.P. ten goede 
rou moeten komen. 

De twee grote regeringspartijen reken
den tenslotte op de hoogkonjunktuur. Zij 
overtuigden zichzelf ervan, dat een tijd 
van groeiende welvaart wel de meest on
geschikte is om grote verschuivingen in 
de hand te werken. Zij keken daarbij over 
het hoofd, dat ook el<ifers dan op het poli
tieke vlak de welvaartsstaat gepaard aaat 
met steeds heviger wordende verschijn
selen van onrust en ontevredenheid. Zij 
badden zich daarvan gemakkelijk kunnen 
overtuigen, door even na te denken over 
de provo's in hun hoofdstad : tipisch 
randverschiinsel van de welvaartstaat. En 
lij hadden daarenboven iets kunnen leren 
uit de Belgische verkiezingen van 1965, 
waar de C.V.P. en de B.S.P. eveneens in 
hun elektorale welvaartsstaat-verwach
tingen werden bedrogen. 

Het liep allemaal anders af dan was 
voorzien, verwacht en gehoopt. De 
P.v.d.A.. die reeds in 1963 vijf parlements-
xelels bad moeten prijsgeven, zag opnieuw 
6 '% van,haar geslonken stemmenaantal 
in de mist verdwijnen. De K.V.P. werd 
teleurgesteld in haar nochtans bescheiden 
verwachtingen en moest 2 % van haar 
kiezers afgeven. Een verschuiving van in 
het geheel 8 % naar oppositiepartijen 
•was ^ '̂el degelijk een politieke aardbeving 
en de koppen in de Nederlandse kranten 
logen er op 24 maart niet om. 

Er heerste inderdaad konsternatie in 
de Nederlandse perswereld. In de eerste 
plaats om het verlies der twee groten, 
doch vervolgens - en in nog belangrijker 
mate - omdat dit verlies buiten en boven 
alle schattingen ten goede kwam aan de 

Het succes van 23 maart - evenveel 
stemmen als « De Telegraaf » abonnees 
heeft - zal Koekoek zélf in zijn stoutste 
dromen wel niet hebben durven verwach
ten. Het merkwaardige van dit succes is, 
dat de Koekoekpartij doorbrak niet alleen 
op het platteland en bij de boeren, maar 
goeddeels ook in de grote steden. Deze 
verrassende overwinning deed sindsdien 
al heel wat inkt vloeien. Joernalisten met 
weinig verbeelding ontwaarden al dade-
Ijik het spook van het fascisme en de 
doorbraak van boer Koekoek kreeg in 
sommige bladen N.S.B.-allures. Bezorgde 
mandatarissen van K.V.P. en P.v.d.A. ver
kondigden reeds de avond van de verkie
zingen op het T.V.-scherm dat de winst 
der boeren « een zeer ernstig maar ge
lukkig voorbijgaand verschijnsel is ». In 
de dagen die daarop volgden, is men dan 
toch wat dieper het « verschijnsel » 
Koekoek gaan ontleden. Alhoewel de 
« groten » er nog lang niet aan toe waren, 
zichzelf op de borst te kloppen en hun 
eigen tekortkomingen verantwoordelijk 
te stellen voor de boeren-overwinning. 

Koekoek heeft zijn succes hoofdzakelijk 
geboekt in Brabant en Limburg. De ver
schuiving is daar, alle verhoudingen in 
acht genomen, formidabel en de K.V.P. 
kende in haar traditionele bolwerken 
haar zwaarste nederlaag. De Boerenpartij 
is klaarblijkelijk diep doorgedrongen bij 
de « cleyne luyden » en bij de tallozen, 
die zich direkt aangesproken voelden 
door de open, onideologische en niet-
dialektische taal van Koekoek en de 
zijnen. Verre van « fascistisch », zouden 
we de (waarschijnlijk inderdaad efemere) 
overwinning van de Boerenpartij in het 
zuiden integendeel bij uitstek demokra-

Nederland altijd al excentrisch gerea
geerd en dat is niet alleen te wijten aan 
het feit dat het « zwarte > en < achter
lijke » provincies zouden zijn. De K.V.P. 
is in de voorbije jaren om begrijpelijke 
en grotendeels onvermijdelijke redenen 
een boven-Moerdijkse partij geworden ; 
dat is haar geluk, maar zij is onbetwist
baar tekort geschoten in het « bijhouden * 
van haar traditionele provincies die zich 
op allerlei gebied zowat het kind der 
Nederlandse politieke rekening blijven 
voelen. 

Het succes van boer Koekoek in de 
steden zouden wij een soort politieke 
provo-weerwraak kunnen noemen. De 
stedelingen die om allerlei redenen ofwel 
de K.V.P. ofwel de P.v.d.A. moe waren 
en die in geen van beide partijen een 
alternatief voor de andere wensten te 
zien, hebben het de « groten > eenvoudig
weg eens laten voelen dat er ook nog 
andere mogelijkheden zijn. Natuurlijk is 
een dergelijk succes van voorbijgaande 
aard. Maar we vinden het altijd veel 
fraaier dat men de redenen voor een der
gelijk succes ernstig en met de moed om 
de hand in eigen boezem te steken gaat 
onderzoeken, liever dan al maar dadelijk 
de « domme kiezer » en de « gevaarlijke »" 
outsider te verketteren. In die zin is een 
verschijnen zoals boer Koekoek alller-
minst een bedreiging voor de demokratie, 
maar menen we integendeel dat de demo
kratie zich zalig mag achten om een der
gelijke voortreffelijke en ongevaarlijke « 
tevens plezierige, en dat mag toch ook 
eens, zelfs in de politiek I - uitlaatklep. 

Het is duidelijk, dat boer Koekoek zijn 
stemmen niet alleen gehaald heeft bij de 
K.V.P. Ook heel wat P.v.d.A.-ers hebben 

ER KOEKOEK WINT 
Pacifistische Socialisten, maar vooral aan 
het enfant terrible van de Nederlandse 
politiek : boer Koekoek. 

De Boerenpartij is een kleine, luidruch
tige groep die tot nog toe alleen in Je 
agrarische sector een relatief succes wist 

tisch willen noemen. Of is het ondemokra-
tisch, de voorkeur te geven aan een des
noods onvolmaakt programma dat echter 
geschraagd wordt door onmiskenbaar 
idealisme en opreththeid. boven de zich 
tot in de details stteds meer en meer 

Relletjes rond het prinselijk huwelijk. 

te boeken. De parti] is destijds ontstaan 
rond de guerilla die haar leider, boer 
Koekoek, voerde tegen het Landbouw
schap. Ze werd nooit ernstig genomen en 
de Koekoek-aanhangers golden in de 
Nederlandse politiek louter als folkloris
tisch element : een soort anachronisme a 
la Staphorst waarover men zich soms wel 
eens ergert, maar todi niet al te druk 
maakt omdat de kranten nou ook eenmaal 
vol moeten geraken met ander dan dood-
serieus nieuws. Boer Koekoek liet de 
minachtende en laatdunkende schouder
ophalers langs zich gaan en bewees af en 
toe, dat hij op het gebied van public rela
tions, propaganda en direct kontakt met 
de massa de « groten » nog heel wat kon 
leren. 

benaderende programma's der grote par
tijen die vergeten worden van zodra een 
koalitie dient gevormd en die gedragen 
worden door de beroepsjongens van de 
politiek ? Brabant en Limburg hebben in 

(voor één keer ?) gekozen voor boer 
Koekoek en voornamelijk dan het toch 
nog altijd belangrijke deel der socialis
tische kiezers die van huize uit orangis-
tisch iijn en die slechts de keuze hadden 
tussen de Christelijke Historische Unie 
en boer Koekoek. Een malkontente stem 
uitbrengen op Koekoek zal hen daarbij 
vaak minder erg voorgekomen zijn dan 
< over te lopen » van partij naar partij, 
van de P.v.d.A. naar de C.H.U. 

Aan haar linkervleugel heeft de socia
listische parüj ook heel wat stemmen 
moeten afstaan aan de Pacifisten en ook 
daar speelt de huwelijksrel. Heel wat 
linkse socialisten waren allesbehalve in
genomen met het geschipper der P.v.d.A. 
en de republikeinse hartstochten vonden 
een bedding in de P.S.P. 

Daarnaast kan er niet aan getwijfeld 
worden dat een belangrijk deel der jonge 
kiezers van meet af aan geweigerd heeft, 
zijn vertrouwen aan de « traditionelen » 
te schenken. Daar ligt het werkelijke 
knelpunt van de voorbije provinciale ver
kiezingen en van de Nederlandse demo
kratie . voelt de jeugd zich nog aange
sproken door de aftandse ideologieën die 
bij iedere verkiezing voor het op andere 
ogenblikken zo onbekommerd rijdend 
elektoraal wagentje worden gespannen ? 

Nog een laatste en belangrijke vaststel
ling in de rand van 23 maart : eens te 
meer is gebleken dat onder de huid die 
door enkele luidruchtige opiniemakers 
over Nederland is gespannen, een heel 
ander volk leeft dan men ons via pers, 
radio en T.V. voorschotelt. Wat wij als 
« tipisch » Nederlands zijn gaan beschou
wen - de provo's rond het Lieverdje, de 
artistieke mestvaalt, de tot beginsel ver
heven beginselloosheid - is daar evenmin 
tipisch als bij ons. Maar het komt er 
vaker aan bod op het grote podium. 

deze week in de wereld 
Te Moskou daagt het XXIIIe Kongres van de Russische kommunistische 
partij. China en Albanië zijn er niet vertegenwoordigd. 

In Indoneztë blijven de verrassingen mekaar in snel tempo opvolgen. 
Soekarno werkt zich echter steeds opnieuw naar de top. 

In Groot-BrttQ-nniè worden algemene verkiezingen gehouden. 
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De 53-jarige Edward Short, 
voorzitter van de Labour-
fraktie in het Britse Lager
huis, bewaarde jarenlang alle 
briefjes die door zijn part i j 
genoten tijdens vergaderingen 
en in het parlement volgete
kend werden met ventjes en 
krabbeltjes. Hij was zinnens, 
daaruit een keuze te doen en 
deze vanaf midden maar t op 
een tentoonstelling aan het 
publiek voor te stellen. Daar . 
van kwam echter niets in 
huis. Toen eerste-minister Ha
rold Wilson de datum voor de 
algemene verkiezingen vast
stelde op 31 maart , verzaakte 
Short voorlopig aan zijn pro-
jekt. Hij vreesde namelijk, dat 
de konservatieven de Labour-
krabbels na psychanalyse zou
den gebruiken als-verkiezings-
argument. 

NIET 
TEGEN RUSLAND ... 

In verschillende hoofdste
den hebben zionistische stu-
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Dat zijn ze dan, de -fameuze Luipaardtanks waaraan ons land wellicht enkele miljarden zal uit
geven. Het 83e tankbataljon van de Westduitse Bundeswehr heeft de pantsers van 35 ton zo
pas in dienst genomen. Eén zo'n dingetje kost méér dan de regering Harmei aan de rekonver-
sie van Limburg wilde besteden... 

denten getracht, aan de Rus
sische ambassadeur ter plaat
se petities te overhandigen 
ten voordele van hun geloof-

genoten in de Sovjetunie. Te 
Amsterdam was die petitie 
ondertekend door 3-500 stu
denten en 100 universiteits-

HAROLD WILSON 
We kunnen met het schrijven van deze 

kroniek niet wachten tot wanneer we op 
1 april weten, hoe het zit met de uitslagen 
der Britse verkiezingen. We wagen dus 
maar een gok dooi aan te nemen dat La
bour wint, zij het met geringer voorsprong 
dan bij het begin der verkiezingskampanje 
werd voorspelt en verwacht. 

Het ts een uiterst matte verkiezingsstrijd 
geworden. Ah uittredend premier was Wil
son de cerUrale pguur ervan; het feil dat 
hij u'eirrig inspirerend werkt op vriend en 
vijand is dan ook goeddeels een verklaring 
voor de futloosheid -waarmee de Britten de 
meetings, T.V.-toespraken en shake hands-
toernee's ondergingen. 

Instinktmalig voelt de gewone man — 
of hij ?iu Labour- of Torygezind is — aan, 
dat Harold Wilvon is wal de volksmond 
onder een •« politieker » verstaat : een man 
die er niet voor terugschrikt om zich met 
de ellebogen in het eerste gelid Ie werken 
en wiens strijd er vaker een was tegen par-
tijgenoten dan tegen de mannen van de 
overkant. Van zo een « echte » politieker 
houdt het publiek niet, ook als hel er des-
7wods zijn stem voor over heeft bijvoor
beeld omdat het aan de ander kant nog 
magerder is. Inderdaad : ook Tory-leider 
Edward Healh is alles behalve een best
seller. 

De weg van Wilson naar omhoog is be
trekkelijk vlug gegaan. Kort na de oorlog 
werd hij als 31-jarige minister in de rede
ring Attlee : onder de nieuwe Labour-ge-
neratie die 'toen aantrad siellig de comiiin 
man bi] uitstek. Hij heeft altijd links ge
staan en in 1951 trok hij met de tempera
mentvolle Bevan uit. de regering, wat hem 
niet belette om^later een der hardnekkigste 
Bevan-vijanden te worden. Einde der ^0-er 
jaren had hi] het met Labour-leider Gaits-
kell aan de stok €n in 1960 trachtte hi] hem 
er uit te xverken, wat mislukte. De tegen
stelling tussen ée twee mannen drukte 
zwaar op gans de partij; drie jaar later 
stierf Gaitskell echter en kon Wilson door
dringen naai' de top, na nog een paar kon-
hurrenten — waaronder de centrum-figuur 
Brown — met de gebruikelijke metoden 
uitgeschakeld te hebben. 

Er zijn enkele konstanten in Wilson's op
vattingen. Wij zegden al, dat hij steeds op 
de linkervleugel stond. Harold Wilson is 
inderdaad een tipische « man van links », 
wiens zakelijk inzicht en nuchter oordeel 
vaak vertroebeld worden door irrationele 
motieven. Hij was steeds voorstander van 
een nauwe coëxislensiepolitiek met de Rus
sen en gedurende de jongste jaren is hij 

een der ijverigste Rusland-reizigers onder 
de Westerse staatslut geweest. Of hi] voor 
'het Sovjetsysteem speciale simpatièen heeft, 
is daarbij niet duidelijk. Wel is hel opval
lend, dat hij steeds standpunten verdedigde 
waarvoor men in het Kremlin niet anders 
dan grote belangstelling kon hebben. Zo is 
H-arold Wilson nooit een vriend van het 
Europa der Zes geweest en voelde hij niets 
voor een ^eventuele toetreding van Groot-
Britanmé tot de Gemeenschappelijke 
Markt. Tijdens de voorbije verkiezingskam
panje is dat opnieuw zeer duidelijk geble
ken. De stri]d is ditmaal goeddeels geleverd 
geworden over het feit of de Britten al dan 
niet tol de E.E.G. zouden toetreden. 

Wilson heeft zich zo lang mogelijk op de 
vlakte gehouden en vermeed zorgvuldig, 
zich pro of contra vast te leggen. Op het 
lagere Labour-echelon, waar men minder 
geremd is omdat men minder verantwoor
delijkheid draagt, deed men er zoveel doek
jes niet om en werd liet anti-Europees ros 
duchtig bereden. Uiteindelijk werd Wilson 
door oppositie-leider Hxeath toch gedwon
gen tot een stellingname. De premier be
loofde een <tabsoluut duidelijke verklaring> 
en rukte er op een meeting te Bristol ook 
mee uit. Hij leidde zijn verklaringen in 
met een aantal historische onjuistheden, die 
woedende — en overigens gerechtvaardigde 
— protesten bi] de Tory-leiders uitlokten. 
Voor de loetreding van Groot-Britanniè 
stelde hi] vervolgens een aantal eisen dte 
neerkwamen op een afwijzen van het Ver
drag van Rome; in die omstandigheden be
tekent zulks, dat Wilson de deur naar Eu
ropa dichtgooit. 

Een andere konstante in Wilson's opvat
tingen is een gepasionneerde anti-Duitse 

gezindheid, die hem belet om in de Oost-
West-aangelegenheden een zakelijk beleid 
voor te staan. 

Hoe gek het ook klinkt : in menig op-
ziclit en vooral inzake buitenlands beleid is 
de politiek van IVilson veel meer reaktio-
nair dan een Tory bewind zou kunnen zrjn. 

Dat is eens te meer duidelijk gebleken 
door zval tijdens de verkiezingskampanje 
werd -gezegd en het bezorgde Wilson ook 
in een deel der traditioneel Labour -gezinde 
boulevardbladen een flinke portie kritiek. 

De Labourleider spekuleerde echter op 
de minder fraaie alavisinen van een groot 
deel der Britse kiezers. Doorgaans zou men 
dat een « fascistische » spekulatie noemen, 
maar ten overstaan van een zo onverdatht 
links man als Wilson gaat dergelijke hei
ligschennis natuurlijk niet op! 

A.N. Tovano. 

professoren. De petitie werd 
gewoonweg geweigerd omdat 
er volgens de ambassadeur 
helemaal geen probleem be
staat in de Sovjetunie. 

Iedereen begrijpt dat een 
dergelijk bericht in onze ob-
jektieve pers en televisie geen 
kans maakt. 

DODELIJK ERNSTIG 

Wereldschokkend was het 
nieuws, dat op het bal van 
de Belgische Militaire School 
een man verscheen in Duits 
uniform met hakenkruis en 
eretekens en een pistool dat 
hij dan nog trok om een 
schot af te vuren. De man 
werd aangehouden, deelde de 
BR.T. mee. Het scheelde niet 
veel of €r werd een speciale 
nieuwsuitzending aan gewijd! 

Achteraf werd er niets 
meer gehoord over dit gewel
dige voorval. Ook niet of het 
hier ging om een grappen
maker, een onevenwichtige 

toekomstige Belgische officier 
of een provo(kateuT). Het was 
immers weer eens bewezen 
hoe waakzaam het verzet n c ^ 
altijd moet zijn en hoe nood
zakelijk het is. de krijgskas 
gevuld te houden. 

PAULUS VI 

De Paus schreef een brief 
naar de Spaanse gezagvoer
ders om de belangen ook van 
de armsten aan te bevelen. 
Een ongetwijfeld loffelijke 
daad. Minder prijzenswaar
dig is de joernalistieke han
digheid die met die bri-ef 
werd uitgehaald : de Paus, 
die ook nog de klassenstrijd 
veroordeelde en helemaal 
niet de bedoeling had de 
Spaanse regering aan te val
len, werd voorgesteld als een 
soort voorloper van de ko
mende revolutie in Spanje. 
Dat de klassenstrijd veroor
deeld werd, verzwegen de 
verdedigers van de waarheid 
zonder meer en dat een re
volutie in Spanje weer eens 
jaren ellende en miljoenen 
doden zou kosten, is de ge
ringste van de zorgen van de
ze verdedigers van de mensa-, 
lijkheid. 

HAVEMANN 

De Oost-Duitse professor 
Havemann die vroeger al heel 
wat moeilijkheden heeft ge
had met het regime hoewel 
hij zich een trouw kommu-
nist noemt, werd nu ge
schrapt van de lijst der aka-
demici. Hij was zo on-kom-
munistisch, in het West-Duits 
weekblad « Der Spiegel s> o.a. 
het stakingsrecht te verdedi
gen ! 

Wanneer zullen onze dro
mers over een volksdemokra-
tie eindelijk eens inzien dat 
zij in feite de meest achter
lijke van alle vormen van 
staatsieven en het meest on
menselijke van alle regimes 
verdedigen ? 

§ « i'||i fKf p\\ 
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Twee jonge Engelsen, een Amerikaan en een Duitser hebben 
Dar-es-Salaam m Tanzam'é verlaten aan boord van een zeewaar-
dig jacht, waarmee ze naar Engeland zullen trachten te zeilen. 
Ze hopen te Londen aan te komen in oktober van dit jaar. 



I 

Vergelijkt men de vooroorlogse periode van het socialisme 
viet nu, dan valt thans de ontstellende afwezigheid op van 
figuren van mtellektueel Jormaat die een bestendige kon-
frontatie zouden kunnen brengen tussen de moderne tijd en 
het socialisme. Let wel : dit betekent niet dat het socialisme 
vóór de oorlog rijker zou zijn geweest aan mtellektuelen; 
integendeel! Er was vóór de oorlog in het socialisme een 
groter gebrek aan geschoolden, aan mtellektuelen in de al
gemene betekenis dan thans, maar diegenen die nu de gele
deren der partij hebben « verrijkt » voelen zelden behoefte 
eraan, de idee van het socialisme voor hun tijd en hun omge
ving door te denken, naar de waarden uit het verleden te 
verwijzen niet alleen als propagandamiddelen of als muz&-
umstukken maar als bron voor een nieuw verjongd socialis
me. Hierdoor heeft het socialisme dan ook zijn intellektuele 
aantrekkingskracht verloren, zijn aansluiting aan de speci
fieke tijdspmblematiek verspeeld en de groeiende arbeiders
elite meer en meer van dit verouderend socialisme afgekeerd. 

•Het heeft in de liberale, parlementaire demokratie tenslotte 
elk geestelijk elan verloren. 

\\Men heeft weliswaar uitwegen gezocht : een nieuwe weg die 
' 'wég voert van het dood spoor der verburgerlijkte Westerse 

sociaal-demokrat ie. 

Sommigen zochten deze weg in een resoluut terugkeren naar 
het marxisme en zijn politieke, ekonomische, sociale en wijs
gerige theorie. Maar dat marxisme was even versteend en 
evenmin verjongefid als het liberalisme dat nog bij de vrij
heids- en vooruitgangsidee zweert. De tijd stond sedert Marx 
en Engels niet stil en de negentiende eeuw had andere pre
missen geboden dan de twintigste. Dit neo-marxtsme is ge
doemd om aan de rand der geestelijke en politieke stromin
gen te blijven vegeteren — tenzij het (en dit is zijn onver
mijdelijke lot) in het kommunisme zichzelf verliest en on
derwerpt. 

Anderen trokken de tegenovergestelde richting in en volgden 
de rechtse weg, waar zij de verbinding met de nationaal-
revolutionaire krachten tot stand brachten. Ideëel betekende 
dit : de verbinding tussen de opvatting der maatschappij als 
organisch-gegroeide eenheid en de opvatting der maatschappij 
als sociaal-ekonomische struktuur. 

Na de oorlog was deze weg gekompromiteerd, al heeft me
nigeen er een uitstapje gewaagd om het leeggeworden arse
naal der burgerlijke demokratie een beetje te stofferen met 
de tijdens deze uitstappen bijeengegaarde ideën. 

Afstamming en milieu zijn twee fak-
toren, die op iemands geestelijke oni-

', ivikkeling inwerken. In hoexer zij bij 
De Man hun invloed hebben uitgeoe
fend, is moeilijk vast te stellen. Wel 
werd er bijvoorbeeld beweerd dat de 
invloed van zijn jeugdjaren en zijn a£-

"' sAimming uit een patricische Antwerp
se familie werden overschat, en dat voor 
zijn geestelijke evolutie zijn verblijf te 
Gent en /ijn eerste huwelijk veel belang-

; ^rijker zijn geweest. Hoe het ook weze : 
De Man zelf heeft in zijn mémoires her-
liaaldelijk de klemtoon gelegd op milieu 

;. éii opvoeding in zijn jeugdjaren, meer 
dan op zijn afstamming. 

, i 'Het zou nochtans niet van belang ont-
• 'Bloot zijn, eens na te gaan wat de rol 

. van het biologische element en van de 
erfelijkheid is in het ontstaan van de 

' geestelijke elite — en hoe\eel familie-
^ i - tónden ot verwantschap er niet bestaan 

'in de elite. Wijzen wij er slechts op dat 
De Man behoorde tot een van patri
ciërs en klein-adel afstammende familie, 
dje nauw verwant was met een aantal 

,vooraanstaande Antwerpse families. Zijn 
moeder was een zuster van de dichter 

, J a n van Beers. 

In dit vrijzinnig-burgerlijke milieu 
,":»Waar een zekere welstand heetste die ge

paard ging met een brede kulturele be
langstelling, was tevens een aristokra-
lisch bewustzijn aanwezig dal zich sterk 

^onderscheidde van het op financiële en 
I .'ekonomische macht steunende elite-

gevoel der Antwerpse « Haut-Commer-
'Ce ». Zijn vader was departementschcf 
bij een .Antwerpse rederij en lid van de 
Loge. De jonge Hendrik De Man werd 
opgevoed buiten elke religieuse levens
beschouwing, maar zijn vader prentte 
hem de begrippen in van een stoicijnse 
moraal waaraan streng de hand werd 
gehouden. Zijn eerste verzet tegen het 
gezag pleegt hij, wanneer hij omwille 
van een onrechtvaardig-geachte bestrat-

': i 
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fing, van huis ^ a t lopen en naar Afri
ka wil. De dag daarop wordt hij terug 
thuis gebracht. Wanneer De Man zijn 
studies aan het a theneum doet, is het de 
periode van de Boerenoorlog en van de 
Dreyfus-affaire : zij laten beide een 
sterke indruk na op het gemoed van de 
jongen, wiens rechtvaardigheidsgevoel 
hem in 1902 de partij der arbeiders doet 
kiezen tijdens de staking voor het enkel
voudig stemrecht. Datzelfde jaar wordt 
hij ook lid van de socialistische jeugd. 
Hij gaat naar Brussel studeren in de na
tuurwetenschappen en daarna naar Gent 
— maar zijn studies worden met geen 
al te schitterende resultaten bekroond. 
Toch zullen hogere algebra en analy
tische meetkunde, als oefening in ab
stract denken, een scholing zijn voor de 
geest en een voorbereiding voor de wijs
geer : zij vullen een lacune in /ijn op
voeding aan. De praktische kontakten 
met het socialisme in vergaderingen en 
voordrachten worden aangevuld door 
lektuur : Ferri, Bernstein, Proudhon, 
Kautsky. 

In Gent komt hij in kontakt met twee 
zeer uiteenlopende milieu's. Vooreerst 
was er het proletariaat, dat door de ka
toenbarons overheerst werd. Hun optre
den was niet slechts dit van negen-
tiendceuwse kapitalisten, maar leek meer 
op dit van feodale heersers. Daarenbo
ven scheidde een taalbarrière, die kunst
matig werd in stand gehouden, de heer
sers en de prolelariërs. In dit milieu /ag 
De Man reeds de ideale voedingsbodem 
voor zijn marxistische ideeën. Hij las Je 
kommcntaren van Kautsk\ op het Pro
gramma van Erfurt. Meer en meer ver
diepte iiij zith in de marxistische litera
tuur, die zich hoofdzakelijk tot de mate
rialistische ortodoxie zoals Kautsi^y ze 
voorstelde, beperkte. Hij kwam ook m 
kontakt met andere marxisten, o.m. met 
Nedeilandse letterkundigen die de in-
tli\idualistische beweging \ a n 1880 de 

rug hadden toegekeerd; de dichteres 
Henriet te Roland Holst (<i Rooie Jet » 
spotten de konservatieve kranten) en 
Herman Gorter. Zij waren, hoewel ak-
tief in de arbeidersbeweging, niet zozeer 

aan de parlij-politiek geinterresseerd, 
maar richtten h u n inspanningen veel 
meer naar het opvoedingswerk, naar het 
verspreiden van de leer, naar de doktri-
naire zuiverheid en de afweer tegen elke 
verburgerlijking. 

Er was in Gent echter nog een ander 
milieu, waar De Man mee in kontakt 
zou komen : het Vlaams-nationaal mi
lieu. De vrijzinnige studentenvereniging 
« 't Zal wel gaan » werd te gematigd 
bevonden en men stichtte een studie
kring (( T e r Waarheid ». Daar ontmoette 
De Man o.m. Oskar De Gruyter, de ge
broeders Picard, A. Martens, R. Kimpe 
e.a.m. Hij nam deel aan de aktie voor 
de vervlaamsing der Gentse Hogeschool 
en slaagde erin Anseele, die eerst wei
gerachtig stond tegenover deelname aan 
deze aktie, te overtuigen van de nood-
zekelijkheid om de eis tot vervlaamsing 
te steunen. 

Wanneer in 1910 de grondslagen wer
den gelegd voor een Vlaams-nationalc 
politieke part i j , volgde hij zijn vrienden 
niet. Zijn marxistische overtuiging deed 
l;iem het taalprobleem slechts zien als 
een aspekt van een veel breder sociaal 
komplex. Hij zag het probleem in de 
marxistische opvatting, over de klassen
strijd, die ook de nationaliteitenkwes
ties slechts als suprastrukturele faktoren 
beschouwd. Later zou hij zijn opvatiin-
gen moeten herzien, maar zijn aanvan
kelijke marxistische instelling zou hem, 
zelfs nog na de oorlog, beïnvloeden bij 
zijn positie-kiezen en beoordelen xan 
het nationalisme. Wel was hij van de 

file:////Men
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IT DE ARGHIEVE 

RIK DE 
rechtmatigheid der Vlaamse eisen en de 
noodzakelijkheid der Vlaamse beweging 
overtuigd, maar dan om andere redenen 
dan de volkse, nationale die in huma
nisme en romantiek, in natuurrecht en 
organische maatschappijopvatving h u n 

1 

basis vonden. Wel was hij oveituigd en 
erkende hij meteen de sociale bekom
mernis van de eerste flaminganten, ook 
al legden zij de klemtoon toen op het 
meest-bedreigde erfgoed; de taal. 

Tengevolge van zijn sociale aktiviteit 
en de daarui t volgende verwaarlozing 
van zijn studies, werd hij in Gent door
gezonden. Hij trok dan naar Duitsland, 
het vaderland van het marxisme. De so
cialistische krant van Brussel betaalde 
zijn reis maar hij moest verslag uitbren
gen over het sociaal-demokratisch kon-
gres in Jena. Daar ontmoette de jonge 
De Man de leiders van het Duitse socia
lisme : Bebel, Karl Liebknecht, Rosa 
Luxemburg en Kautsky, de man die 
Marx' ideeën had gepopulariseerd en in 
een voor het bredere publiek verstaan
baarder vorm gegoten. Hij gaat naar 
Leipzig, centrum van het Duitse mar
xisme, en vindt er werk als joernalist bij 
de radikale « Leipziger Volkszeitung ;>. 
Later zal hij tot de vaststelling komen 
dat men hem daar — in een socialisti
sche onderneming ! — schandelijk heeft 
uitgebuit. Hij laat zich ook inschrijven 
aan de universiteit., 's Voonniddags 
werkt hij op de krant , 's namiddags 
volgt hij kursus : staatshuishoudkunde 
bij Bücher, geschiedenis bij Lamprechf, 
psychologie bij W u n d t (vooral bekend 
om zijn « Völkerpsychologie » !) : stuli 
voor stuk leraars van een uitzonderlijk 
formaat. Inmiddels was hij ook benoemd 
tot sekretari' der Internationale Federa
tie van S(j istische jeugdverenigingen 
en was hij hoofdopsteller van het 
maandblad der Vlaamse jonge socialis
ten. Een semester lang volgde hij kur
sus aan de universiteit te Wenen en 
kwam er in kontakt met het austro-
marxisme van Ot to Bauer. 

De veelvuldigheid van rassen en na
tionaliteiten in de Oostenrijkse monar
chie en de nationalistische tendensen 
(o.m. bij de Tsjechen) hadden hun 
weerslag op de socialistische partijen, 
waar het nationalisme sterk meesprak. 
De Man trekt hier vergelijkingen met 
de Belgische situatie. T e Wenen is er 
nog een ander probleem, dat hij in Bel
gië zelf niet had gekend; het joden-
vraagstuk. 

Zelfs bij de sociaal-demokraten is een 
latent anti-semitisme aanwezig : men 
vindt o.a. dat de — vereerde — leider 
Victor Adler zich te veel met rasgeno-
ten heeft omringd. Hetzelfde zou trou
wens nadien in Duitsland gebeuren in 
de sociaal-demokratie, niet slechts in de 
politieke en syndikale organisaties maar 
ook in de pers en in het kultuurleven. 
I n Wenen zou Ot to Bauer met zijn 
boek over het nationali tei tenprobleem 
en het primordiale belang ervan, de 
marxistische ortodoxie aantasten. Maar 
Kautsky waakte en kwam tussenbeide 
om het austro-marxisme op het rechte 
pad te brengen l ' ' „.i-i^wi i 

Dat De Man's marxisme hem, bij de 
scheiding der wegen, niet naar het kom-
munisme heeft gevoerd, ligt aan een 
drietal feiten : vooreerst de praktische 
deelneming aan partij-politiek in Bel
gië van 1910 tot 1914, in de tweede 
plaats het ui tbreken van de wereldoor
log en tenslotte, tijdens zijn verblijf in 
Duitsland van 1922 tot 1926, de vast
stelling van de onmacht van het marx
isme en van de materialistische idee 
om het verval der sociaal-demokratie te
gen te gaan. 

Na zijn verblijf in Duitsland trok hij 
naar Engeland om er kennis te maken 
met de Engelse arbeidersbeweging. Hij 
stelt er e.en totaal-verschillend klimaat 
en psychologische verhouding t.o.v. van 
de sociale problematiek vast, al zijn er 
wel marxistisch-orthodoxe • groepen, 
waarvan hij trouwens lid wordt. Hij 
schrijft over de Engelse arbeidersbewe
ging, over het specifiek-nationale uit
zicht der arbeidersbeweging in Enge
land. Deze bij na-ketterse affirmaties zijn 
t enmerkend zowel voor zijn objektivi-
teit als voor zijn eerste afwijkingen van 
de marxistische rechlgelovighcid : Ra-
dek doet hem dit trouwens opmerken, 
dezelfde Radek die ten prooi zou vallen 
aan de stalinistische zuiveringen. 

Wanneer De Man in België terug
keert, draagt Vander Velde hem op te 
zorgen voor kadervorming en arbeiders
ontwikkeling. De (( patron » zorgde voor 
de nodige fondsen : Solvay gaf 100.000 
fr., wat voor die tijd een enorm bedrag 
M'as. De Man organiseerde de Centrale 
voor Arbeidersopvoeding. Hij bleef doc
trinair aan het marxisme trouw ; samen 
met De Brouckère stichtte hij een mar
xistische werkgroep in de B.W.P. en 
twee weekbladen, een nederlandslalig 
onder zijn redaktie, een franstalig onder 
De Brouckère. Zij trokken ten strijd te
gen het electoralisme en het reform isme 
van de parti j . Dit bracht De Man in 
konflikt met Anseele : een konflikt dat 
hoog oplaaide bijzoverre dat De Man 
twee jaar lang het Gentse partijlokaal 
ontzegd werd. 

Dan brak de oorlog uit. O p de iweeeie 
augustus 1914 had De Man nog \ an de 

Duitse socialist Hermann Muller af
scheid genomen in het Noordstation in 
Brussel. Muller was samen met De Man 
en Kamiel Huysmans naar Parijs ge
weest om in de dagen van oorlogsdrei
ging in laatste instantie nog een geza
menlijke gedragslijn vast te leggen voor 
de Duitse en Franse socialisten. De si
tuatie in Duitsland veranderde echter 
ook bij de sociaal-demokraten met het 
uur, en de Fransen waren \'erdeeld, me
de door het verdwijnen van de pas-
vennoorde Jaurès. 

Wanneer de Duitsers België binnen
trekken, meldt De Man zich aan als vrij
williger. De marxist, die de strijd tussen 
de volkeren en de imperialismen de 
overhand zag nemen op het historisch 
proces van de klassenstrijd, de socialist 
die in de internationale broederschap 
der arbeiders geloofde, de man tenslotte 
die in Duitsland vele vrienden en strijd
genoten had gekend, moet door deze 
oorlog wel zeer geschokt geweest zijn. 

In zijn <( Totale Mobilmachung » (op
genomen in (( Blatter und Steine ») wijst 
Ernst Jünger op het falen der interna
tionale socialistische beweging als vre-
deselement. « Wij willen nog afzien van 
het feit », zegt hij , « dat zij spijts haar 
internationale dogmatiek toch uit Duit
se (in casu Franse, Engelse,... n.v.d.r.) 
arbeiders bestond, d.i. uit een materie 
die in \erbinding staat met het elemen
taire en daarom ook heroïsch ontroerd 
kan worden. Doch ook in haar ideologie 
zelf ging zij tot een — haar later als 
(i verraad 3an het marxisme » ten laste 
gelegde — revisie over. 

De Man heelt zijn bcllicistische hou
ding in 1917 in Rusland verrecht\aar-
digd, door te zeggen dat « al strijdend 
voor de vrijheid van de wereld, wij ook 
strijden voor Duitsland dat wij bevech
ten om het te bevrijden van meesters 
die het verdrukten en bedrogen >i. Dit 
argumctn « p{jur les besoiiis de la cau
se » kon het feit niet verdoezelen dat 
zijn jusqu'au boutisme in tegenstrijd 
was met het pacifistisch ideaal van het 

socialisme. Het argument der « bevrij
ding » gold trouwens evenmin : waren 
de geallieerde landen soms iets anders 
dan kapitalistische, imperialistische sta
ten, evenzeer als het keizerlijke Duits
l and? 

De Man moest zich tegenover zichzelf 
rechtvaardigen : zijn blik werd echter 
vertroebeld door de Belgische politiek. 
Hi j , die het internationale proletariaat^ 
van kapitalistische uitbuit ing wilde be
vrijden, zag vlakbij hem niet het dub
bel-vernederde Vlaamse volk en de on-
eindig-diepere vernedering van de 
Vlaamse frontsoldaat, die én om zijn 
nationale én om zijn sociale positie ver
drukt werd en dat op een ogenblik dat 
Vlaams-nationale intellektuelen — waar
onder Prof. Daels, Staf Declercq, Filip 
De Pillecijn, Ward Hermans — de zijde 
van de Vlaamse volksmens hadden ge
kozen en er vaak ook op harde wij/e 
voor gestraft werden. 

De Man ging met X'ander X'elde na i r 
Rusland om Kerensky te overtuigen, de 
strijd tegen Duitsland voort te zetten. 
Hij beleefde er de euforie der eerste re-
volutiedagen en de opkomst van het 
bolsjewisme dat langzaam maar zeker 
•alle leidende posten naar zich toetrok. 
Te rug in België, zond men hem naar 
de Verenigde Staten met een burgerlijke 
studie-commissie, die de economische 
metodes moest bestuderen met het oog 
op het naoorlogse herstel. Na korte tijd 
was hij er persona non grata, omdat hij 
gespot had met de voor de soldaten kou
sen breiende dameskringetjes en met de 
goedgelovigen die meenden dat de Duit
sers de Belgische kindjes de handen en 
voeten afhakten. Ook had hij beweerd 
dat het gek en gevaarlijk was zich min
achtend over de Duitse soldaten uit te 
laten en dat de oorlogstoestand geens
zins belette Goethe te lezen of Beetho
ven te beluisteren... 

In Amerika werd hij gekonfrontecrd 
met een sociale situatie die totaal ver
schilde van de Europese — en die wel 
een negatie leek van de marxistische 
theorieën. Daar, in de bij uitstek geïn
dustrialiseerde en kapitalistische maat
schappij, was er geen spoor te bekennen 
van een u klassebewust n proletariaat 
en was er geen enkele socialistische stro
ming of beweging van enige omvang. 
Hij moest wel concluderen, dat het ver
schil met Europa niet kon verklaard 
worden door een verschil in de ekono-
mische infrastruktuur, doch alleen door 
een verschil in de historische en psvcho-
logische faktoren, \ a n niet-economisch-j 
;,ard. J D -

(Vervolg en slot volgende week) 

Teketiiiigen bij dit ailikrl rrelwületul in 
hiiiikleer. gegeven dooi « 't PaUicterke *. 
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WIJ 

haar 
Na een dag ingespannen bezig zijn 

gaan u en ik 's avonds maar al te graag 
bed waar ts. (Of niet soms, heren toog
hangers ? U lokt het slapengaan veel 
niinder, maar dan uit pure dorstigheid 
en praalzucht). Geldt dat bezig zijn nu 
de huishouding, het kantoor of gewoon 
wat « lui » vakantie nemen met alle 
toeristische en extra-sportieve vermaken 
vandien, uiteindelijk is ër weinig ver
schil. U leeft, verbruikt energie en hebt 
daarna slaap nodig als een verkwikkend 
bad : om u naar geest en lichaam te ver
frissen en te herstellen. 

Slapen is een noodzaak. Goed slapen 
is-., een luxe, zegt u ? Nee, een kunst 
die niet iedereen beheerst. Kinderen wel. 
Kijkt u maar hoe benijdenswaardig 
heerlijk de kleintjes slapen. Ze gaan op 
eern vast uur naar bedje toe — zo hooi t 
het immers van de ouders — en slapen 
hmn lange, vredige slaap : volgens een 
vast ritueel, een mechanisme dat zelden 
Acrbroken wordt. 

Lijdt u aan slapeloosheid ? Bereid
willige vrienden sommen u tal van oor
zaken en net zoveel remedies op, maar 
de werkelijke oorzaak .ligt vaak voor de 
hand : dat u uw eigen slaap niet respek-
teert, maar daaraan offert om het even 
hoe, wanneer, waarom... 

Elf uur 's avonds, of middernacht (of 
negen uur misschien, he t doet er wei
nig toe). U volgt een niet te saai T.V.-
spel, praat vrij levendig met vrienden 
of wat dan ook, en voelt u plots lichtjes 

NIET-
R0KER8 KOEPEE 

Ik ghig die morgen — de maan 
scheen nog waterig — vati A naar 
B en nam de trein. Niet in de letler-
kjke zin, want diefstal van zulke tui
gen worAi erg zu'aar gestraft in dil 
gezegend laud van overbeschaving. 
Eigenlijk deed ik het wel een beetje 
uit noodzaak (ik heb namelijk geen 
auto) en ook wel uil simpatie om 
deze deficilaire organizalie te helpen 
zijn gepensioneerden te betalen. 

Ik telde de zopas i'eilioogde som 
neer aan het loket, waartioor ^k in 
ruil een xvaardeloos tikctft kreeg. 
Gek eigenlijk, voor i5 jr. krrjg je een 
a-literair k>arlonnetje en voor 3 jr. 
k»op je een enorme ktant, die mis
schien ook niet bepaald literair is, 
maar je in elk geval heel wat lite-
latiniT kan bezorgen tijdens een ver 
velende reis. 

Ik zal zeer konforlabel in tweede 
klas (er is geen derde meer) « ge-
sandwiched » tussen tivee zeei ge
zond uitziende voetbahmtoeziasten. 
Hun konversalie interesseerde me 
uitermate, zo erg zeljs dat ik hen 
het sportgedeelte van mijn krant gnf 
om ze eindelijk te doen zwijgen. 
Dank U, meneer, zegden ze gelijk
tijdig, staken elk een sigatelje op en 
zxvegen met een iiitdrukkebjke ki on-
kei op het voorhoofd. Op de eeiste 
hladJjde van mijn dagblad stond 
een artikel ever het feit dat men in 
een Amerikaans laboratoiium weer 
proei<en had gedaan met nikotine op 
dieren. De beestjes waren natuurlijk 
bijna onmiddellijk in de vreselijkste 
pijnen gestorven.Ik klopte insttnktief 
mijn pijp uit bij deze gruwellektuur. 
Het vervolgde met een uitgebieide 
tekst op blz. 5, daar drukte men zo
maar, zonder sknipules, dut men be
paalde schlagers van de hil-parade 
had verboden omdat ze sigaretten en 
andere verderfelijke dingen bezon
gen. « Dit is de jeugd ophitsen en 
aanzetten lot grove misdaden! » 

vermoeid : het sein van de slaap, waar
aan u maar zelden gehoor geeft. Even 
« doorbijten » en de slaperigheid ver
dwijnt wel weer. Waar slapen zich op
dringt en u waken kiest begint de fout : 
morgen doet u net zo en overmorgen 
ook, tot het sein al zwakker en zwakker 
gaat klinken en u het tenslotte nog am
per hoort. De slaap overwonnen ? Mis
schien, maar vaak ten koste van heel 
wat uren slapeloosheid. Wan t bent u 
eindelijk toch uitgekeken of -gepraat en 
gaat u naar bed, dan wil de .slaap niet 
komen. AI bent u nog zo moe en is het 
nog zo laat. Geen wonder als u eerst 
doof bleek voor het natuurli jke sein, de 
spontane slaperigheid. Voor wie er wel 
gehoor aan geeft gaat dat onverander
lijk gepaard met een zeker ceremo
nieel, een ritus bijna : een bepaalde 
manier om zijn kleren te schikken, de 
lamp aan te steken, te lezen in bed... ie
der heeft zo zijn vaste ritus. Kinderen 
vooral, want 4 e ouders scheppen die 
voor hen ; 9 uur •— bedtijd — speel
goed weg — schooltas klaar voor mor
gen — toilet maken en hop, het bedje 
in... Een ceremonieel dat hen recht naar 
dromenland voert, door gewocmtevor-
ming en gedachtenassociatie. Maar voor 
u die het sein negeert bestaat dat cere
monieel niet langer; of is het er toch, 
dan wiegt het ti niet meer in slaap. Door 
de gewoonte van de slaap niet te ver
sterken schept u precies het tegendeel ; 
de gewoonte van de slapeloosheid. Dat 
is geneeslijk, weet u, maar dan vanuit 
een bepaalde diagnose die u zelf moet 
stellen. 

Misschien zijn uw gedachten wel de 
kwelduiveltjes die u bet slapen beletten. 
Geen rware zorgen daarom, wel gewone, 
dagelijkse dingen die u ook na de dag
taak nog bezighouden en uw brein ver
warren. 

Of missdiien bent u te moe om de 

MANNEQUIN-GEGIECHEL 

slaap te vat ten? Dat kan, want slaap is 
immers een staat van evenwicht... Of 
mogelijk vlot het eenvoudig niet zo best 

met uw slaap omdat u elkaar de wet wil 
stellen ? 

Allemaal oorzaken die te achteiiialcn 
zijn en waaraan te verhelpen valt. Met 
één remedie die vrijwel algemeen geldt 
en enkele afgeleide receptjes waaruit u 

(fb) De nieuwe modekoilekties hebt u natuurlijk allemaal al gezien in 
uw krant of uw weekblad, wij moeten u dus niets meer vertellen over de 
blote knieën en de gaten in de jurken. Maar hebt u die dingen ook al 
eens echt zien dragen ? Ik T)en vorige week naar een modeshow geweest, 
waar die knieënvrije dingen werden voorgesteld. Die show ging door in 
een zeer sjiek en doorgaans respektabel hotel. Ik geef u geen oordeel (zó 
veel heb ik er zelf ook niet, dat ik het mij kan permitteren het weg te 
geven) maar ik vraag me toch af waarom men de mannequins <^ bepaal
de ogenblikken tot in de zaal kon horen giechelen... 

VANDAUENSTREEK 

(bbb) In de Royal Academy te Londen liep van 5 januari tot 6 maart een 
tentoonstell ing, gewijd aan de Franse schilder Pierre Brounard (1867-
1947). Buiten litografieën en tekeningen waren er ongeveer 250 schilderij
en te zien. Deze laatste alleen al waren verzekerd voor 8 miljoen pond 
sterling. Er waren werken bij die voor het eerst worden geëkspozeerd. Een 
van deze schilderijen, « Terrace k Le Canuet» (1920) werd in de rechter 
benedenhoek vrijwillig beschadigd tijdens een private ontvangst (sic de 
sekretaris Humphrey Broeke). « J e moet al over de touwen klauteren en 
veel geweld gebruiken om zo'n vandalenstreek te kunnen uithalen », ging 
hij verder. 

SLUIER 

(bbb) De Zweedse aktrice Lis Nilheim (21) maakt in Finland furore omdat 
ze alleen Nil van J. Heim draagt. Ze speelt namelijk de hoofdrol in het 
toneelstuk Fanny Hill, haar welgeschapen l ichaam enkel in een tullen 
sluier gehuld. En zeggen dat tot vóór enkele jaren dit boek van John 
Cleveland nog verboden was Maar ja, in Finland houden ze misschien van 
18e eeuwse literatuur... 

MEDINA 

(bbb) De in Meksiko geboren beeldhouwer Charles de Temple heeft zich 
sedert 1960 in Engeland gevestigd omdat de sfeer hem beter lag. Hij geniet 
een wereldfaam als bewerker van dure metalen (goud, platina enz.). Zijn 
laatste projekt is Medina, de dochter van koning Midas, en daarvoor heeft 
hij gedurende 18 maanden de wereld rondgereisd, 6.000 foto's geduldig be
studeerd en meer dan 500 jonge meisjes geïnterviewd, tot hij in Grieken
land de filmster Rica Dialina vond, die nu voor zijn massief gouden beeld 
zal pozeren : Medina, symbool van schoonheid en onschuld. De Temple 
wordt algemeen vergeleken met Benvenuto Cellini, de grote renaissance-
meester. 

het uwe kiest naargelansy uw eigen tem-
perament. 

Van belang is dat u flinke tijd voor
aleer de slaperigheid u te pakken krijgt 
(het bewuste sein) uw slaap voorbe
reidt. Hoe ? Door om het even welke 
vredige bezigheid (een wandeling, een 
rustige konversatie) die afwijkt van uw 
gewone dagelijkse bezigheden. Al wat 
u bekommert is nog klaarkom uw nacht
rust te verstoren. Probeer het niet kunst
matig te verdringen, maar wees diploma
tisch. Richt uw aandacht rustig naar 
iets anders. Een kaartspel misschien ? 
Of een puzzle ? _ Allemaal best, zolang 
het u verstrooit zonder uw aandacht te 
vermoeien. Een boek is natuurl i jk de 
klassieke afleiding, m a a r dan een aan
genaam boek dat u in slaap wiegt zon
der saai te zijn. <ieen suspense-lektuur, 
geen detektive die uw aandadi t gespan
nen houden en het gevoel van slaperig
heid verdrijven. Voor automaniakken en 
binncnzitters is een wandeling te voet 
ideaal. Voor zondagsrijders een ritje per 
auto. Voordeel van de wandeling : ze 
brengt zuurstof in de longen en zuur
stof bevordert de slaap. 

De samenstelling van uw avondmaal , 
de warmtegraad van uw bad... zovele 
dingen die uw slaap al dan niet begun
stigen. Maar daarover een volgende keer. 
Meteen gaan we dan even na hoe die 
bepaalde vorm van slapeloosheid-in-het-
midden-van-de-nacht te overwinnea 
valt. 

Annic . 

Dat wil ik geloven. Vanaf het ogen 
blik dat men iets verbiedt... 

Het gebruik van die kankerstok
jes zou zelfs reeds verboden zijn tn 
hepaalde dorpen m de USA. Wat 
me wel even verrast deed opkij
ken : ik wist niet dat er in de mo
derne USA ook nog dorpen waren. 
Nog een tijdje en de sigaret valt 
misschien vnder de opiumwet, dacht 
ik, toen besloot ik te verhuizen naar 
de koepee voor met-rokers, daar zou 
ik in elk geval gezondei zitten. On
derweg las ik in diagonaal het arti
kel verder dat gerezumeerd hier op 
neer kwam dat rokers t7i ''t algemeen 
een vrouwelijker karakter hebben 
dan niel-rokers. Die mensen van de 
universiteit van Wisconsin hadden 
zelfs uilgeknobbeld dat rokers min
der aktief zijn dan niet-rokcrs, om
dat ze in het roken een kompensa-
tie zoeken voor hun mannelijke te
korten. 

Bij deze passage had ik mijn pijp 
zo krampachtig omkneld dat ze brak. 
Er stond ook nog dat rokers niet zo 
evenwichtig waren. 

In die niet-rokers koepee zaten 
drie oudere dames met bulldogkop-
pen en een akelige grijns op hun 
gerimpeld gezicht. De enige persoon 
van het mannelijk geslacht tn die 
muffe koepee was een wezen dat het 
midden hield tussen een pasgeboren 
baby en een volwassen man : een 
misselijk gezicht, trouwens als die 
kerel evenwichtiger was dan ik mocht 
men van mij gerust al dat evenwicht 
houden. 

Wat doe je trouxvens met zoveel 
evenwicht, het gaat doorwegen na 
een tijdje en je verliest het... 

De trein stopte in B. 

Ik stapte uit en maakte bij me
zelf de bedenking dat de rokers uit
eindelijk veel energieker, kreatiever 
en misschien wel een tikkeltje ner
veuzer moesten zijn dan de niet-
rokers, maar ja, je kan niet alles heb
ben in het leven. 

Ik ging rezoluut die pijpenwinkel , 
te B binnen en kocht me een ekstra-
dure HilsoM Sandblast, de pijp van 
de evenwichtige roker. 

bobb bern. 
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VAN PROVO'S EN HAPPENINGS 
Wat men van provo's of happeningjongens ook denken mag, men moet toegeven 
dat zij een fijne neus hebben voor gratis reklame. Voor beide groepen speelt een 
flink deel van hun aktivteiten zich op de straat af en is naar het brute 
uiterlijk schijnbaar zelfs gelijkvormig. Altans de geschokte burger oordeelt er 
zo over en de perskoelies vinden het woord Provo zo suggestief en gemakkelijk 
dat zij in hun sensatie-artikels elk onderscheid overbodig achten. Nochtans is 
er een vrij groot verschil en juist omwille van de drukte die men de rebellen 
gunt, lijkt het mij wel nuttig dit even te omschrijven. 

engageert, al willen wij hén geenszins 
als kommunisten afschilderen. 

I n het behoorlijk uitgegeven Antwerp
se provo-blad Revo komt de linkse liefde 
niet als een programmapunt tot ui t ing, 
wel ui t de opsomming van het lijstje 
waar Revo allemaal tegen is (en dat is 
heel wat). Al staan er in Revo beslist 
wel enkele zinnige dingen, de larie en de 
apekool komen er ook flink aan h u n 
trekken. Typisch is bij voorbeeld het 
plechtig gestelde stukje over het Zwart
berg-drama. Dat bediende Valeer Sclep 
een mijnwerker genoemd wordt kunnen 
wij als een vergissing beschouwen, da t 
Revo voor rekening van de doden van 
Zwartberg aan bewuste misleiding doet, 
is al minder fraai. Revo heeft namelijk 
de bekende foto van de nog op de reeds 
gevallen mijnwerkers vurende rijkswach
ters afgedrukt. Bij de op de grond uitge
strekte getroffene knielt een man. In de 
omstandigheden van het drama was daar 
veel moed voor nodig. Deze man is de 
onderpastoor van Waterschei. Revo 
noemt ook hem een mijnwerker 

Al zullen wij zeker de moed van de 
mijnwerkers niet in twijfel trekken (in
tegendeel), feiten zijn feiten en in der
gelijk drama de waarheid vervormen zijn 
praktijken de niet pleiten voor Revo 
en die de betrokkenen bij dit sociale 
drama terecht een bittere smaak meer 
in de mond zullen geven. 

De provo's — ook de Antwerpse — in 
h u n geheel veroordelen, zou verkeerd 
zijn. Jeugdige sociale bewustwording en 
konsekwente aktie zijn trouwens beslist 
positieve elementen, ook al gebeuren /ij 
\ a n u i t een s tandpunt da t wij niet de
len. Een overkoepelend provo-standpunt 
bestaat trouwens niet. De verschillen 
tussen Antwerpen en Amsterdam zijn 
groot en ook de provo-kernen in Gent en 
Limburg denken en handelen anders. 
Een provo-deelname aan de door de 

P R O V O 
De etymologische afkomst van de 

provo is duidelijk. Provokeren is zijn al
fa en omega. Historisch ligt zij ergens 
om en nabij he t Amsterdamse Leidse-
plein waar de fans van auteur Simon 
Vinkenoog reeds artistiek provokateur 
Johnny the Selfkicker als een van de 
hunnen hadden aanvaard en zich 
ook geestelijk verbonden begonnen 
te voelen met de anti-rookmagicr 
en de man met het gaatje-in-
het-voorhoofd. Hoewel Simon zich 
zelf onthield, had het intellekt de 
daad ontmoet en de eerste happening 
rond 't Lieverdje (vlakbij artiestenkafee 
Hoppe) waren de spontane uitbarstingen 
van een machtsgevoel da t nog versterkt 
werd door een gelukte Weerstand tegen 
de politie en een mateloze interesse van 
de hoofdstedelijke pers. He t woordje 
« happening » behoort in feite tot het 
domein van de moderne kunst, maar met 
een verwijzing naar hun pseudo artis
tieke afkomst eigenden de provo's Jiet 
zich toe om h u n protest-provokaties op 
een hoger interpretatie-plan te hijsen. 

Het gaat de Hollandse provo's goed 
voor de wind. De akties rond het Lie
verdje groeiden uit tot ware rellen. Het 
Provo-blad bloeit. Duizenden studenten 
verklaarden hun simpatie en na de spek-
takulaire provokaties tegen Claus en 
voor de republiek, koos in de steeds har
der wordende botsingen met de politie 
zelfs het Amsterdamse publiek openlijk 
parti j voor de provo's. Verleden week 
kondigde het provotariaat aan, bij de 
volgende gemeenteraadsverkiezingen 
kandidaten voor te brengen en zeker te 
zijn van 2, misschien zelfs 3 zetels. 

Achter dit alles moet men natuurlijk 
een oorzaak zoeken. Ik laat het graag 
aan de psychologen om de diepere drijf
veren op te delven. De provo-blaadjes, 
naar de woorden maar geenszins naar 
de daden uiterst links gezind, suggere
ren zelf het antwoord : haat tjegen de 
korruptie, de schijnheilig verburgerlijk-
tp maatschappij , de verkochte openbare 
orde... 

Uit de aard van de provo-manifesta
ties valt verder af te leiden : geldings
drang. Toch zou het verkeerd zijn deze 
laatste üominerend te noemen, want de 
provo-onlustgevoelens zijn inderdaad 
konkreet en vaak zelfs begrijpelijk. Min
der h u n heimwee naar de anarchie. 
Waar deze zelfs voor de sociale wereld
revolutie tegen de hopeloze wantoestan
den van de 19de eeuw een utopie bleek, 
is zij uiteraard volkomen zinloos vanui t 
de lokale weeën van een welvaartsver-
sthijnsel. 

Vlaamse Volksbeweging te Leuven geor
ganiseerde betoging is daar trouwens het 
bewijs van. 

Daarom dat wij de relletjes in Ant
werpen, door en tegen provo's uitgelokt, 
alleen maar kunnen betreuren. Dat de 
Antwerpse politie hiertegen trouwens 
weinig onderneemt is typisch. Begrijpe
lijk wanneer men het politie-standpunt 
kent : « Laat die jongens maar op el
kaar dreunen, zo blijven wij met de min
ste moeite perfekt op de hoogte van wat 
er in beide kampen gebeurt en kennen 
we de strijdlustigsten met naam en toe
naam ». 

H A P P E N I N G 

Hoger schreven wij dat de happening 
tot het domein van de moderne kunst 
behoort en dus niets met provo te ma
ken heeft. De provo's eigenden zich dit 
woord echter toe. Daar er echter in Ant
werpen een aktieve happenersgroep be
staat, is de verwarring van beide groe
pen bijna algemeen. De happening-jon-
gens zijn hier zelf allerminst gelukkig 
om. Getuige hiervan hun persmedede
ling die zij verstrekten bij de opening 

van hun eigen kunstgalerij « Wide Whi
te Space )) (Plaatsnijdersstraat 1) en 
waaruit wij citeren : « De opening zal 
ingezet worden met een Milkyway Hap
pening. De term Milkyway Happening 
wordt gebruikt omdat men een duide
lijk onderscheid wil maken tussen de 
happenings die de laatste tijd door som
mige Nederlanders georganiseerd wer
den met bepaalde f>olitieke of anarchis
tische bedoelingen, en de Milkyway Hap
pening louter kunstzinnig is en zich 
plaatst in het teken van de ruimte ». 

De ware Hapjjening is dus een kunst
vorm. Een duidelijke definitie van de 
happening gaf Mare Callewaert in de 
« Gazet van Antwerpen » van 29 sep
tember 1962, naar aanleiding van de 
eerste door Claes Oldenbourg te New 
York gehouden happenings : « De hap
pening is een verbinding van expres
sionistisch toneel en kinetische skulp-
tuur . De akteurs hebben geen tekst, 
geen story, geen regie-aanwijzingen. I n 
feite hebben zij alleen zichzelf en el
kaar. Er zijn geen repetities. De « ge
beurtenis^ » is hierdoor juist zo belang
rijk, omdat er volstrekt niets in ge
beurt . Zij ontstaat terwijl zij bezig is, 
en voor zij begonnen is, is zij bezig >». 

De eerste Antwerpse happening werd 
in juli 1965 gehouden door de schilders 
Wout Vercammen en Hugo Heyman, 
samen met de Japanner Joshio Nakaji-
ma. Later voegde multimiljonair Pana-
marenko zich bij de groep en werd het 
tijdschrift Happening News gesticht. 

Nic van Bruggen. 

Provorellen te Amsterdam 

MICHEL SEUPHOR VIJFENZESTIG 
op 10 maart 1901 werd Ie Borgerhout Ferdinand Betckelaers geboren, in de sin-

poorse avant-gardemiddens van na de eerste wereldooilog beter gekend als Nand 

en nu onder de naam Michel Seuphor een wereldbefaamd teoreticus van de ab-

strakte kunst. Ook als graficus en tapijtontwerper verwierf hi] een zekere bekend

heid, hoewel deze eer hem meer toekomt door zijn goede smaak dan door zijn 

krealief plastisch kunnen. 

P R O V O - A N T W E R P E N 

Het provo-verschijnsel te Antwerpen 
is natuurlijk niet denkbaar zonder het 
Amsterdamse voorbeeld; toch is het er 
duidelijk verschillend van. 

Naar het uiterlijk reeds : geen groots 
opgezette manifestaties naar buitenuit , 
weinig humor, veel minder leden en na
genoeg geen weerklank bij een breder 
publiek dan de eigen groep. Zelfs de met 
akties aangekondigde ontvangst van en
kele uitgeweken geestesgenoten uit Am
sterdam kon de politie slechts tot «waak
zaamheid» inspireren. 

Als provokateurs uit oveituiging stel
len de Nederlanders zich konsekwent 
bui ten de bestaande politieke organisa
ties; de Antwerpse groep daarentegen 
steunt op een zeker kommunistisch in-
tellektualisme dat hem in zekere mate 

Hoewel Seuphor reeds in de twinti
ger jaren naar Parijs toog en sedertdien 
nagenoeg uitsluitend in het Frans pu
bliceerde, is het zeker niet overbodig 
deze Vlaming de hulde te brengen die 
hij verdient. 

Seuphor, een goede viiend van kun-
steriaars als Paul van Osta)en, de Jesper-
sen, Alice Nahon, e.a., richtte onmid
dellijk na de eerste wereldoorlog het 
Vlaamsgezinde literaire tijdbthiift 
« Het Overzicht » op. 

Toen Jozef Peeters mede-redakteur 
werd, evolueerde het blad vrij vlug tot 
een internationaal avant-gardetijd-
schrift dat, hoewel het in het Neder
lands gesteld was, in heel Europa ver
spreid werd. Zeker verloor de publika-
tie hierdoor haar flamingantisch karak
ter, maar had dan toch de verdienste 
als eerste aan Vermeylen's oproep 
«Vlaming zijn om Europeër te wordeno 
in concreto gehoor te geven. Pijnlijke, 
zelfs dramatische gebeurtenissen zouden 

de Antwerpse a\ant-gardegroep viij 
\ l i ig vleugellam maken. 

Dit neemt niet weg dat hij in de kul-
turele ontvoogdingsstrijd van ons \olk, 
ook op flamingantisch standpunt, zeker 
even belangrijk geweest is zoniet be
langrijker dan de eikende traditioneel 
of expressionistisch werkende groepen. 
De grote misvatting, die jammer ge
noeg dooi vele Vlamingen nog steeds 
onderschreven wordt, namelijk de ont
kenning -van deze revolutionaiie Ant
werpse groep en zijn werk en princi
pes, is in niet geringe mate geschapen 
door on/e vervalste officiële geschied
schrijving en de vlugge partijgebonden
heid van vele kunstenaars uit de ande
re groepen. In latere bijdiagen zullen 
wij meer vertellen over de gefantazeer-
de en graag aangedikte breuk tussen de 
moderne kunst en de Vlaamse bewe
ging. 

In Paiijs publicceide Seuphor de ro
mans « Les evasions d'Olivier Trich-

mansholm » en « La maison claire », 
beide zijn voor een groot gedeelte au
to-biografisch. « La maison claire » is 
een intimistisch werk waarin hij vooral 
de huwelijksliefde verheerlijkt, terwijl 
<i Les evasions » de verscheurdheid en 
vertwijfeling van een jonge man tekent. 
Voor een studie van de atmosfeer van 
de Vlaamse Beweging rond 14-18 is dit 
boek zeer belangrijk, hoewel het hier 
nagenoeg onvindbaar is. Seuphor tekent 
hierin zeer gevoelig de situaties voor en 
na de wereldbrand, het aktivisme en ge
kende figuren uit de bewogen jaren 
worden duidelijk herkenbaar ten to
nele gevoerd, zo ook de historische Gul-
densporenmanilestatie met de dramati
sche dood van Herman van den Reeck. 

Hoewel volkomen in het Parijse 
kunstleven opgenomen heeft Seuphor 
het kontakt met Vlaanderen niet verlo
ren. Getuige hiervan het in 4 talen 
door de uitgeverij Arcade gepubliceerde 
« De abstiakte kunst is Vlaanderen ». 
Niet blind voor zekere tekorten, mogen 
wij dit boek gerust beschouwen als het 
grote standaardwerk over de toch be
langrijke Vlaamse non-figuratieve 
kunst. 

Graag wensen wij Michel Seuphor 
nog vele vruchtbare jaren. 

nic v.b. 
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V.W.P. EN "POËTISCH 

ERFDEEL DER NEDERLANDEN" 
De Vlaamse pockets der uitgeverij Heideland hebben nu, met een reeks waarin 
hoofdzakelijk verhalend proza verschijnt en die reeds meer dan honderd titels 
telt, een populariteit verworven die trouwens ook andere Vlaamse uitgeverijen 
hee't aangespoord tot het uitgeven van pockets : wij denken aan de Standaard-
pockets en de Marnix-pockets van Manteau. Heideland gaf naast deze populaire 
reeks echter ook een reeks wetenschappelijke pockets (VWP) uit, benevens een 
poëzie-reeks « Poëtisch Erfdeel der Nederlanden ». Wij hebben uit elk van deze 
reeksen een boekje gekozen om aan onze lezers voor te stellen. 

" spreken en zwijgen 99 

De VWP-pocket van dr. jur. drs. E. 
Van Itterbeek « Spreken en Zwijgen » 
behandelt tiguren en strekkingen der 
moderne Franse literatuur. De auteur, 
die wij kennen ais criticus uit Vlaamse 
week- en maandbladen, is leraar Frans 
aan de Rijksmiddelbare school te Has
selt. Hij publiceerde in franstalige 
tijds'chniten, schreef een studie over 
Piguy en een overzicht over de Franse 
literatuur der twintigste eeuw. 

« Spreken en Zwijgen » bevat drie
entwintig studies, buiten een kort in-
Ie cdend essay dat aan de bundel zijn 
naam gaf en dat handelt over het 
woord van de dichter en zijn zwijgen, 
over het onuitgedrukte dat achter elke 
kommunikatie door het woord staat — 
en over de positie van de kriticus hier
tegenover' : « Goede kritiek weet te 
zeggen wat de tekst niet zegt. Dat kan 
ze echter alleen op bazis van stevige 
tckstontleding ». 

Een belangrijk gedeelte van deze bun
del is gewijd aan de (moderne) Franse 
poëzie : poëtische avonturen van Ron-
sard tot Breton, hedendaagse Franse 
poëzie, Pierre Reverdy, Francis Ponge, 
Jules Supervielle. Over Julien Green 
schrijft de auteur een viertal essays : 
het is dan ook de persoonlijkheid uit de 
moderne Franse literatuur die in deze 
bundel het best uit de verf komt en die 
klaarblijkelijk de voorkeur van de au
teur geniet. Een drietal stukken over 
Mauriac, een stuk over Montherlant en 
een over Julien Gracq en tenslotte een 
drietal essay's over de Franse « nou
veau roman » vormen, samen met het 
voornoemde, de gevarieerde en rijke in
houd van dit zeer leesbaar en vlot ge
schreven boek. 

Belangrijk lijken mij de studies over 
de poëzie en over de « nouveau roman ». 
Stromingen en figuren, spanningen tus
sen woord en werkelijkheid worden er 
op heldere wijze in uiteengezet. Leidt 
de weg van de stilistisch, artistiek en 
geestelijk zo verscheiden auteurs, wier 
werk onder de benaming « nouveau ro
man » wordt gegroepeerd, naar een uit
komst voor de roman ? Tussen totale 
afwijzing door sommigen en totale aan
vaarding voor anderen ligt er een heel 
gamma van waardering. 

Wie na Sarraut's « Planetarium » « La 
Route des Flandres » leest van Claude 
Simon, en dan « Dans Ie Labyrinthe » 
van Robbe-Grillet, zal zowel het onder
linge onderscheid als het verschil met 
de traditionele roman opmerken. De
compositie en recompositie, objective
ring zijn slechts enkele elementen om 
de roman « aan de tijd » aan te passen, 
een aanpassing die bijna uitsluitend 
van formalistische aard is. De auteur 
ne^mt de theorie van Robbe-Grillet on-
dsr de loupe : de sociale motivering van 
een « aanpassing aan de tijd », van het 
uitdrukken van de eigen tijd in een 
adekwate vorm, waarbij de nieuwe ro
mankunst de meest-geschikte tijdexpo
nent zou zijn, lijkt voor iemand die 
zozeer met het artistieke, het formalis
tische, is begaan en die een nieuwe 
« l'art pour l'art «-kunst predikt, wel 
weinig overtuigend te klinken. 

In het sutk over Montherlant ver
wijt de auteur terloops de schrijver van 
« Pitié pour les Femmes » van begin-
selloosheid. Ons lijkt dit verwijt nogal 
sterk : iemand die stelling neemt tegen

over historische gebeurtenissen, op 
grond van een bepaald — juist of on
juist — inzicht, is niet beginselloos. 
Montherlant's verzet tegen «la morale 
de midinette » kan misschien ontspoord 
geraakt zijn, maar was in zijn oor
sprong en in zijn kern juist. Evenmin 
gaat het op hem er een verwijt van te 
maken dat hij de aandacht van kritiek 
en publiek op zijn werk vestigt .Dat hij 
daarin mtblinkt is trouwens niet juist : 
op stuk van reklame en public relations 
is iermand als Sartre bijvoorbeeld Mon
therlant een heel stuk vooruit! 

In het essay over Gracq als surrea
listisch romancier vraagt Van Itterbeek 
zich af of Gracq er wel in geslaagd is 
surrealistische romans te scheppen, 
niettegenstaande al zijn theorie en zijn 
essay over Breton. Gracq is zich be
wust van de afstand tussen droom e n ' 
werkelijkheid. Van Itterbeek besluit 
dat het surrealisme dan ook meer ligt 
in de oriëntatie naar het geluk van de 
personnages. Bepaalde verwantschap
pen hadden wellicht in verband met 
Julien Gracq kunnen aangestipt wor
den : zo bijvoorbeeld tussen Jünger en 
diens « Auf den Marmorklippen » en 
Gracqs « Le Rivage des Syrtes ». Gracq 
kende trouwens Jüngers werk en 
schreef daarover in « Antaios ». 

Bij alle diversiteit der onderwerpen 
is « Spreken en Zwijgen » een bundel 
die voor inzicht en begrip in de~moder-
ne Franse literatuur — poëzie en roman 
— van belang is en die wij daarom ten 
zeerste aanbevelen aan de belangstel
lenden in de literatuur in 't algemeen, 
in de Franse literatuur in het bijzonder. 

rene 

Nederlanden » verscheen als nr 25 een 
keuze van gedichten uit het werk van 
René De Clercq onder de titel « Daar is 
maar één land ». Deze keuze werd be
zorgd door Elza De Clercq, dochter van 
de dichter, en Karel Vertommen 
schreef de inleiding. Over beider werk 
niets dan goed. Spijtig dat in het laat
ste gedicht « Wij vragen een leider... » 
een storende zetfout geslopen is ! 

Verzen van René De Clercq blijven 
voortleven — haast naamloos maar 
door iedereen gekend, zoals onze mid
deleeuwse volksliederen — in de teks
ten die hij schreef en die gezongen 
worden : van 't ontroerende « Moeder-
ke alleen » tot het guitige « Tinneke van 
Heule» en 't ondeugende «Lapper 
Krispijn ». René De Clercq is echter — 
en ik zou bijna zeggen : vooral — de 
dichter van het felle strijdvers, de ak-
tivist die de heren van Havere zijn trots 
in 't gezicht slingert : « Wij zijn Ger
manen, geen Latijnen, opene harten en 
zuiver bloed... ». 

Destijds werd leven en werk van Re
né De Clercq in dit blad uitvoerig be
handeld : zijn groei van Gezelliaanse 
natuurlyriek tot de sociale verzen van 
« Toortsen » en uiteindelijk de totale 
nationale visie van zijn Dietse strijd-
verzen : « Thans is mijn geest gerijpt, 
mijn liefde gans — mijn lied en leven 
luidt : Groot-Nederlands. 

Voor velen onder ons is zijn « Nood
hoorn » geweest als een Vlaams-natio
naal gebedenboek, ons « boek der psal
men ». Samen met onze A.K.V.S.-zang-
bundel. Wies moens' « Celbrieven » en 
Van der Hallens « Brieven aan een 
jonge vriend » vormde het de kern van 
onze Vlaams-nationale biblioteek en de 
kern tevens van ons jong studenten-na-
tionalisme. De schampere spot met de
ze « romantiek » die meestal uit onwe
tendheid of uit een klakkeloos aan
vaarden van de geestelijke ontwaarding 
die deze tijd meebracht is voortgeko
men, vergeet dat dié romantiek ten
minste gedragen werd door een inner
lijke gesteldheid, een levenshouding. 
Daarenboven was deze romantiek 
slechts een veruiterlijking, een mis
schien wel eens onbeholpen of onge-
slepen-symbolische veruitwendiging van 
een innerlijke én een uiterlijke situatie, 
van een materiële én geestelijke nood. 
Tussen romantiek en bombast gaapt de 
afgrond van het onechte. De romantiek 
van het nationalisme was én is echt 
omdat zij nog steeds aan een bestaande 
noodtoestand beantwoord : daarom 
klinkt zij zoveel waarachtiger en zui-

I l' ' * M 

de clercq 
Een innovatie op het gebied van het 

pocketboek was wel het verschijnen, 
enkele jaren geleden, van een eerste 
Vlaamse Poëziereeks, eveneens bij Hei
deland. De publicatie van verzen in po
cketeditie — niet zo maar een bloemle
zing, maar telkens één enkel dichter, 
en systematisch — was wel een waag
stuk. Zoals trouwens elke uitgave van 
gedichten vergt dit van de uitgever in 
vele gevallen idealisme en brengt heel 
wat risico's met zich mee. Inmiddels 
hebben tientallen bundeltjes in deze 
reeks het licht gezien : de hele gamma 
onzer literatuur, de hele verscheiden
heid in tijd en in artistieke stroming en 
beweging, van Vondel tot Verbeeck, is 
hier vertegenwoordigd. Ieder bundeltje 
kreeg daarenboven een introductie, g« 
schreven door een terzake bevoegd kr 
ticus of essayist — en wanneer het ora 
een in leven zijnde dichter ging werd 
de keuze der gedichten hemzelf toever
trouwd of werd hij tenminste geraad
pleegd. 

In de reeks « Poëtisch Erfdeel der 

verder dan sommige would-be religieu-
se bombast die in K.A.-bonden gebrui
kelijk was of dan de bombastische pro-
letenromantiek in een verburgerlijkt 
socialisme. Om de echtheid-van de si
tuatie én van het gevoel zijn De Clercq's 
verzen, bij hun romantische klank, ook 
poëtisch echt en zuiver en zullen zij tot 
ons literair partrimonium blijven be
horen. Het schijnbare onderscheid tus
sen het aktuele en het kontemplatieve, 
het voorbijgaande en het blijvende 
wordt hier opgeheven : René De Clercq 
beweest hoe het politieke, aktualiteits-
geladen vers tot blijvende poëzie kan 
verheven worden. 

Zijn vers blijft, ook om nog andere 
redenen, uiterst aktueel : omdat de 
strijd voor het volksrecht zich herhaalt 
in elke generatie, met andere methodes 
en volgens een andere taktiek wellicht, 
maar in wezen om hetzelfde goed, het
zelfde doel. De Clercq's verzen door-
schrijden elk gevoel in deze strijd : van 
de brandende klacht tot het vlijmende 
en striemende woord, van het trotse 
belijden van het geloof tot het hoge 
uitzingen der liefde. Zijn vers bezielt en 
maant : 

« Sluit niet tegen uw geweten 
om de macht een slecht verbond. 
Die uit elke teil kan eten 
is de echte hond... » 

Het laakt de laffen en geeselt de lau-
wen : 

« de schaduwen willen niet, zij 
[ moeten 

en waar wij treden, zult gij gaan... » 
en het roept tenslotte de jongeren op : 

« Die mij ten dage van mijn glans met 
[ jubel hebt omringd 

en ongedragen op uw schouderen, 
gij jongeren die mijn liederen zingt 
en die ze looft, gij ouderen... 
waar blijft gij thans ? » 

«Gij jongeren, die mijn liederen 
zingt... » 1 In hoeverre is dat nog waar ? 
Wat kent de jonge — zelfs vlaamsge-
zinde — generatie nog van René De 
Clercq ? Wat weet ze nog van zovelen 
— van Willems, Van Duyse, Snellaert 
en Vuylsteke tot Robrecht De Smedt, 
Spruytte, Van der Hallen, Dosfel, Depla, 
Devrees... noem maar op. Het ergste 
dat de repressie na de oorlog gedaan 
heeft — en Wies Moens heeft daarop 
eens gewezen — is de decimering van 
het nationaal-bewuste volksdeel, dit 
volksdeel dat in elk volk het nationaal 
bewustzijn draagt. Hoe vaak staan zelfs 
zij die voorop marsj eren niet met lege 
handen, o m d a t ons alles ontroofd 
werd ? 

Er ligt nog een geestelijk patrimo
nium achter ons, dat wij niet mogen 
laten verzinken in de tijd. Tot dat pa
trimonium behoort ook René De 
Clercqs poëzie. Het minste wat wij kun
nen doen, is : hem leren kennen langs 
zijn eigen woord. Het Heideland-boekje 
biedt ons daartoe een gelegenheid die 
wij niet mogen laten voorbijgaan. 

J.D. 
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TOERISME 
(S.D.L.) Chiistoffel Plantin vestigde zich in 1549 te Antwerpen, eerst aan de 

Lombaardvest, later in de Twaalf Maandenstraat bij de Beurs. Nadat hij in 1555, 

op weg om een lederen kistje te gaan leveren aan de vertegenwoordiger van 

koning Filips de Tweede, door boosdoeners was overvallen en zijn schouder door 

een zwaardslag deerlijk was gewond, begon hij zich volledig te wijden aan de 

boekdrukkunst, omdat zwaardere arbeid hem niet meer mogelijk was. 

Nog voor het einde van da t j a a r 
k w a m zijn eers te w e r k ixit : « De op
voeding van een meis je van edele 
s t and ». Twee j aa r nadien ging hij zich 
a a n de K a m m e n s t r a a t vestigen in « De 
gouden Eenhoorn » en even nad ien in 
een woning die hij « De gulden passer » 
zou noemen. Hij verliet voorlopig de 
b o e k d r u k k u n s t in 1562 toen hij ervan 

staan, terwijl de groots te Franse druk
keri j in de zes^tiende eeuw nooit m e e r 
dan vier persen heeft g e b r u i k t ! 

In 1576 verhuisde Plant in opnieuw, 
di tmaal naar de Vr i jdagmarkt waar hij 
een huis van een Spaanse koopman had 
gekocht. Datzelfde j aa r zou echter de 
Spaanse furie losbreken, wat een grote 
invloed op het zakencijfer van de druk-

HET PLANTINMÜZEUM TE 
beschuldigd werd een ke t t e r s boek te 
hebben uitgegeven, en zocht een onder
komen te Pari js . Het j a a r daa rop was 
hij terug te Antwerpen nada t he t on
derzoek geen enkele aanwijzing van 
schuld had kunnen vinden. De drukke
r i j kri jgt dan een nieuwe bloei, zodanig 
zelfs da t hij op een bepaald ogenblik 
niet minder dan zestien persen had 

keri j had, zodanig zelfs da t Plant in 
met grote geldmoeili jkheden te kampen 
kreeg en hij zich verplicht zag naar 
Leiden te gaan, waa r hij universiteits
d r u k k e r w e r d benoemd. Als katoliek 
kon hij zich echter moeilijk aan he t 
calvinistisch leven aanpassen en in 1585 
verliet hij Leiden om naa r Keulen te 
gaan waar hij — juis t aangekomen 

AUTO 

FORD RADIO ROAD AlERT SYSH-M 

, .^ .^^; 

De tijd ligt misschien niet zo ver meer 
af dat de afzichtelijke i-esems verkeers 
borden op onze wegen en dan voorna
melijk op de autostrades zullen ver
dwenen zijn, althans voor een groot 
deel. In de Verenigde Staten is men in-
dei daad bezig, geheel nieuwe sistemen 
o p punt t^ stellen. Zo wordt bi j Ford 
gecksperimenleerd niet t en baan-alarm-
sisteem dat de auiovoerder automatisch 
over elke storing op de baan of in de 
stad moet inlichten via de wagenradio. 

He t hart van het toestel, dat overi
gens niet veel lu imle inneemt, bevindt 
zich in de bagagekofler van de auto en 
wordt geladen met zeer kleine patronen 
die klaargemaakte bandopnamen be
vatten. Een transistor-zendtoestel dat 
langs de baan is opgesteld kan het toe
stel in de wagen, dat zelfs fungeert wan
neer de radio in de auto fs uitgeschi 
kcld, in werking brengen. 

In de praktijk werkt het sisteem als 
volgt : het zendapparaat langs de baan 
— dat een of meerdere verkeersborden 
vervangt — stuurt een liooi>[iekwentie-

signaal uil dat door de antennes van 
alle vooibijnjdende v\agens die een la-
dio hebben, opgenomen woidt en dat 
doorgegeven wordt naar het elektro
nisch brein in de koffer. Dit kiest het 
juiste, op band genomen bericht uit, 
waai na de chauffeur dit langs zijn ra
dio kan beluisteren. Hij wordt aldus op 
de hoogte gebracht van het te verwach
ten gevaar (versperde baan, slipgevaar 
door ijsgang, steenval, omleiding enz...). 
Het wordt tevens mogelijk ziekenwa
gens, politie- of biandvveei auto's nuH 
dergelijke toestellen uu ie ui'iien die de 
weggebruikers van hun nadeinig kun
nen verwiiiiaen. 

o 
Met de zendtoestellen w<iarvan spra

ke kan men in de auto's een stem la
ten V ei tellen dat de paiking volzet is . 

Een en ander zal nog wel even duien, 
alhoewel er toch al dingen in die rich
ting toegepast worden : voor tiendui
zend frank koopt men vandaag immers 
een toestel dat in de wagoi woidt ge
plaatst en dat draadloos de gaiagcpooit 
kan openen of sluiten 1 

— vernam dat Antwerpen was ingeno
men door Farnese, zodat hij naar de 
Scheldes tad terugkeerde om er terug 

de leichng van de drukker i j op zich te 
nemen tot aan zijn dood : 1 juli 1589. 
Hij werd in de O.L. Vrouvvekathedraal 
begraven. 

Bij t es tament vermaakte Plantin zijn 
drukker i j aan de tweede van zijn vijf 
dochters , Mart ina , die met J a n Moe-
rentorfs , t r ouw medewerke r van de 
grote d rukker , was gehuwd. Naar de 
mode van de ti jd werd de naam Moe-
rentorfs veriat i jnst en klonk voor taan 
Moretus , een n a a m die sindsdien in het 
adeli jke geslacht der Moretus - Plan-
t ins voortleeft. 

De drukker i j bleef in he t bezit van 
de familie tot in 1876, toen de stad 
Antwerpen, onder de s tuwing van bur
gemeester Leopold de Wael, haa r van 
E d u a r Moretus overkocht om er het 
huidige muzeum van te maken. 

Aan de ingang van het huis ziet men 
t rouwens een beeld van de laa ts te ei
genaar , evenals van burgemees ter de 
Wael. In de gang bemerk t men een 
beeld van Willem Godecharle en aan 
de zoldering een fresco van Theodoor 
de Bruyn. De kleine zaal is met wand
tapi j ten uit de zestiende eeuw versierd: 
boven de schoors teen bevindt zich een 
kopie van de « leeuwenjacht » van Ru
bens. In het grote salon treft men 12 
por t r e t t en van alle leden van de fami
lie Plantin-Moretus aan; tien ervan wer
den geschilderd door Peter P. Rubens 
die t rouwens een grote vriend van Bal-
tazar Moretus was . 

De volgende zaal heeft wat meer met 
de boekdrukkuns t zelf te maken : men 
t re t t er een keuze van handschrif ten en 
tekeningen aan; aan de met damas t 
versierde muren hangen doeken uit de 
zest iende en de zeventiende eeuw. 

De binnenplaats is in t ipische Vlaam
se renaissance-stijl . Men vindt er een 
m a r m e r e n p o m p en de bors tbeelden 

van Plantin en andere leden van de 
familie, evenals een leeuwtje uit de ze
ventiende eeuw door P. Dirickx. 

In de winkel waar de klanten ont
vangen werden staat nog steeds de les
senaar van de boekhouder en een 
Vlaamse kast uit de zeventiende eeuw. 

Een andere zaal is gewijd aan de ge
schiedenis van het boek. Al wat vroe
ger gebruikt werd tot de s. mensteOing 
e rvan is hier verzameld. Wat verder is 
er een oude Antwerpse keuken en 
daa rna d e zaal van de proevenlezers, 
waar een grote tafel voornamelijk de 
aandacht t rekt . In het kantoor van 
Plant in zelf bewonderd men het doek 
van Erasmus Quellin « Kris tus en de 
Samar i taanse v r o u w » tegen de wan
den, die geheel met veiguld leder zijn 
behangen. Jus tus Lipsius, een boezem
vriend van de drukker , had zijn eigen 
kamer in dit huis . Men kan ze vandaag 
nog bezichtigen. In een bijzaaltje ligt 
een verzameling boeken en handschrif
ten van de grote humanis t . Het be^ 
langrijkste deel van het gebouw word t 
natuur l i jk gevormd door de eigenlijke 
d rukker i j . De persen zijn u i t s tekend 
bewaard gebleven; op één ervan word t 
nog gedrukt : een sonnet van Plantin 
da t te koop is in het muzeum. Op de 
verdieping zijn er twee zalen, de zo
genaamde Planti jnse zalen met een 
kleine biblioteek en een gedeelte da t 
gewijd is aan de opvolgers van de grote 
d rukker . Achtereenvolgens zijn er nog 
verschillende kamers waar in respektie-
velijk de geschiedenis van de boekdruk
kunst te Antwerpen wordt uiteengezet, 
het archief is ondergebracht , een over
zicht wordt ' gegeven van het kaart-
werk en de aardr i jkskunde uit de t i jd 
van Plantin en waar men het buiten
landse drukwerk kan bekijken o.m. een 
bijbel met 36 regels van Gutenberg. 
Verder word t de geschiedenis van het 
hout- en kopersni jwerk voorgesteld. 

Op de tweede verdieping staan be
langrijke gieteri jgereedschappen uit 
verschillende eeuwen. Hier werden de 
le t ter tekens vervaardigd en gegoten; 
het is wellicht de best bewaarde giete
rij die er bestaat . Tot slot is er nog de 
Max Hernzaal met een verzameling 
oude boekbanden die door Plantin wer
den samengeseldt. 

Het muzeum kan dagelijks kosteloos 
bezocht worden van 10 tot 16 uur , be
halve 's maandags . 

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

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

die de Volksunie-arr. Antwerpen bijeenbracht. Wte nog wil storten, kan 

dit doen dooi overschrijving op pr 1478 97 van de Volksunie, Brussel 1, 

met vermelding « Solidariteitsfonds Limburg». Deze week worden de 

eerste uitbetalingen gedaan; in ons blad van volgende week brengen 

we daarover meer nieuws. 

Vorig bedrag : 87.553 
S.U., Mere 500 
V.S.V.D., Antwerpen 200 
V.U.-afdeling Testelt 1.000 
A., Paal 100 
V.B.J., Berchem-Antwerpen 100 
C , Hoeleden 100 
M.B., Gent 100 
P.J., Oostende 100 

V.W., Halle 60 
V.U.-Kanton Anderlecht 1.050 
E.V., Antwerpen 100 
V.U.-afdeling Beringen 100 
CV., Zoersel 200 
R.E., Kapelle-Antwerpen 100 

Totaal fr. 91.360 
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Stilte 
vóór de storm ? 

Het afgelopen weekend was niet 
rijk aan hoogtepunten op sportge
bied. 

In regen, sneeuw hagel en storm
wind kon van grootse prestaties trou
wens geen sprake zijn. 

lil 

In de bevordering A, B en C blijft 
het titeldebat zeer open. 

De Tweede klasse tenslotte levert 
hei meeste problemen. 

Zelfs Waregem, dat een tijdlang 
onbedreigd de scepter zwaaide, is the
oretisch nog niet zeker volgend sei
zoen m de hoogste afdeling uit te ko
men. 

De jongens van Freddy Chaves 
kunnen nog worden voorbijgestoken 

r 

lil 

r:" ,„, 

j 

Miss Rose Roberts eerste vrouwelijke « zwarte gordel» in judo 7 Dat zal weldra 
uiigemaakt worden. In afwachting : geen katje om zonder handschoenen aan 

te pakken. 

De Keizer heeft verleden zaterdag te Harelbeke blijkbaar willen tonen, dat hij 
en lijn generatie nog mei helemaal afgeschreven zijn. Bocklant kwam een halve 

wereld te kort. 

Louis Proost, Tuur De Caboter en 
Rik Van Looy waren de meest opge
merkte winnaars van dit stormachtig 
weekend. Maar alle renners denken 
wellicht reeds aan volgende zaterdag. 

Op 9 april rijdt de Ronde van 
Vlaanderen langs de Vlaamse wegen 
en welke renner wil die Drachtige 
klassieke wegkoers niet op zijn ere
lijst scnrijven ? 

Wordt het een « oude » of een jon
gere ? Wordt het Van Loo.y, Foré. De 
Smer of De Caboter ? 

Breken Sels Bocklandt of Van Co-
ningsloo nu, emdelijk door ? 

Of zal de springvloed van de jon
geren (Goaefroot, Merckx, Van Sprin
gen alles overspoelen ? 

Eén ding staat wast : op de aller
eerste rang der favorieten heeft Eddy 
Merckx thans de plaats van Rik Van 
Looy ingenomen. 

Eddy krijgt volgende week te Wet-
teren de kans te bewijzen dat hij die 
eer waardis is Maar gemakkehjk zal 
hij het niet hebben • sedert Milaan-
San Remo houdt men hem in het 
oog ! 

Barst in de Ronde van Vlaanderen 
de storm los na de « stilte t- van vo
rige week ? Wij hebben daar een 
sterk vermoeden van... 

Bloemen en kronen 
De bloemen lagen overal klaar voor 

de voetbalkampioenen doch slechts 
één klub mocht ze in ontvangst ne
men : Eendracht Aalst, dat in be
vordering D definitief buiten het be
reik is van zijn rivalen, zal volgend 
jaar in 3e Afdeling optreden. 

Na het ongelukkig « avontuur » van 
vorig jaar mag men te Aalst einde
lijk nog eens vlaggen ! 

Anderlecht heeft nog één puntje 
nodig om zijn twaalfde titel binnen 
schot te hebben. 

In 3e klasse hebben Racing Meche-
len en Beveren aan één punt ook ge
noeg om te promoveren. 

door Sporting Charleroi en Seraing ! 
Ook hier volstaat één punt om vol

strekte zekerheid te verwerven. 

Daar zullen dus ook de bloemetjes 
kunnen uitgereikt -en... buitengezet 
worden. 

Maar naast de drie reeds genoemde 
klubs blijven ook Waterschei, Union, 
Herentals en Olympic hun kandida
tuur voor de Eerste Afdeling hand
haven. 

Met Sp, Charleroi - Seraing en 
Union - Herentals op het programma, 
zal de puzzle zondagavond wellicht 
zijn oplossing benaderen ! 

Wat de kronen betreft : verschil
lende klubs zullen zondag zekerheid 
hebben over hun droevig lot. 

Zij moeten nu reeds aan de weder
opstanding denken. 

Wij wensen hen de nodige moed en 
sterkte toe en : sukses ! 

In de sport is de hoofdzaak ten
slotte toch dat men zich na een te
genslag met de glimlach herpakt en 
aan de heropstanding begint. 

De vreugde van de overwinning 
smaakt nadien dubbel zoet ! 

* 
* + 

Het is de laatste maal, dat wij dit 
seizoen over kompetitievoebal en 
-basket schrijven. 

De wielersport eist de volle aan
dacht op en weldra ook atletiek, dui-
vensport, kaatsen en andere sporten; 

Tot ziens dan maar, Koning Voet
bal en Prins Basket! 

Welkom, wielerkeizers en gevleu
gelde kampioenen ! 

Cyriel Temmerman. 

Cassias Clay en George Chnwale deze week te Toronto (Kanada): 
Cassius nog altijd « the greatasi ». 

Voethal op zijn 

Amerikaans 
De Amerikanen hebben er iets 

op gevonden om coaches en trai
ners van de velden te houden 
tijdens de wedstrijden. "" ' 

ledere coach of trainer, die ge
durende een wedstrijd het veld in-
rent, bezorgt zijn ploeg een straf
schop. 

De scheidsrechter is gerechtigd 
deze beslissing te nemen onge
acht de spelsituatie of de plaats 
waar de bal zich bevindt. 

Dit « middel » schijnt probaat 
te werken : de heren trainers en 
coaches blijven rustig op het 
bankje zitten. 

Is dit geen vingerwijzing voor 
onze Voetbalbond? Misschien ligt 
hier de oplossing voor de hand 
om al te opdringerige supporters 
achter de omheining te houden ? 

De sprinter 

en de fiskus 
lesse Owens, de atleet die in 

de Olympische Spelen van 1936 te 
Berlijn 4 gouden medailles bij 
elkaar sprintte ,heeft last met de 
belastingsontvanger. 

Owens is die man nog inkom
stenbelasting verschuldigd over 
een bedrag van meer dan 3 mil
joen. Dit is namelijk zijn jaar
salaris van 1962. 

De legendarische Jesse heeft 
sinds zijn Olympische triomfen 
geen geldnood meer gekend. 

Men zou hem zelfs een rijk 
man kunnen noemen, maar zeker 
geen man die zijn dagen met za
lig nietsdoen verprutst. Hij is 
namelijk belast met een funktie 
bij de jeugdzorg en is coach van 
New-York's honkbalteam. Daarbij 
komt nog, dat mister Owens ze
telt in de direktie van enkele res
taurants van Chicago. 

Maar de fiskus zit Owens, die 
eens de snelste man ter wereld 
was, ongenadig op de hielen. 

Je zou zo zeggen : « Al is die 
Owens nog zo snel, de fiskus ach
terhaalt hem wel ».' 

^ 
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B O O M K W E K E R I J E N 
H. L A M B R E C H T S P.v.b.a. - Dries 16, Beerzel (Antw.) 

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 HET SEIZOEN GEVRAAGD : 

goede kokin, plus jonge 
hulp in keuken. 

Te bevr. : WERE Dl. Middelkerke. 

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

H E T T W E E D E A K T I V I S M E 
Een uitgave van de Volksunie. 
88 biz 40 fr. — Te Terkriigen op ons sekretartaaf door 
storting op onze postcheckrekening 1476.97 Volksunie • 
Brussel L 

G E L D VANAF 3 , 2 5 % 
Loontrekkenden tot 100.000 F ; zelf
standigen, landbouwers tot 500.000 F. 
Auto, grond, eigendom, tot tOO %. 
Krediet, geen voorschot nodig. 

20.000 = 60 X 376 
50.000 = 60 X 940 

100.000 = 60 X 1880 
100.000 = 120 X 990 

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

ALLES VOOR UW TUIN 
Cazonmaaiers 

Zwembaden 

Motorzagen 

Sproeiers 

Firma DE COCK 
AnI-werpsesteenweg 96-98. Kontich. Tel. 53.12.11 

D O R T M U N D E R 

Thierbrauhof I 
te Leuven. 

Alle zater- en zondagen 
Opper Beieren orkest. 
Stemming - plezier. 
Alle dagen, 's raiddap<: tn 
's avonds besle keuken, 
niet duur. 
Vanaf 's morgens 
tot s nachts 
koud buffel en koffie. 
Bijzonder ingericht vnnr 
groepsreizen scholen enz... 
Parking voor honderden 
autobussen en auto s. 
Alles prima verzorgd 
en goedkoop. 

D O R T M Ü N D E R 

Thierbrauhof II 
Groenplaats 33 te Antwerpen 

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

DORT-BIERKELDER 
Oude Markt 22 Leuven. 

Schoonste bierkelder 
van het land. 

Niet vergeten dat men fn 
de drie lokalen de echte 
Dortmunder Thierbrau 
drinkt met de 2 Hertjes. 

DOR'I THIERBRAUHOF lil 
langs autosnelveeg Antvrer-
pen-Aken. Tessenderlo 

DORT THIERBRAUHOF IV 

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

SLHl IMIU BBKHMATHASSEN 
met 
Gebreveteerde 
bedekkingslagen • 

RESSOHI'MM'HASShN 
(Brevet : 529738) 
met 
Gebreveteerde karkassen 

STAK^ 
(Brevet al2767) 

TE ZELh (ü VL.» 
(lEVV.^TTKEHDt BKD.SI'BKIEN 
WOLLEN DKKE.NS 
Fel (052) t4(i41 en 44642. 

Indien l «een verkoper 
in iivk omtrek lient, stuur 
ons een (taartje en >\e 
de dichtst biipelegen \er 
zenden I het adres van 
koper Star /.ele. 

HERMES 
SGH^^L 54 Zuidlaan 

?11 M Lemonnierlaan 
Tel 11 Oü.33. 
Brussel. 

VOLLEDIfiE 
SEKHE'I ABIAAT-
KL'HSL'S IN 2 JAAR. 

Steno- en 
daktj lografie 
in v\er talen. 
Boekhouden. 
Si>ciale wetgeving. 
Moderne talen 
Handels 
correspondentie. 

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

Beter en voordeliger. 

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 - VOORBRAECK EN C' 
Jan Van Rijswijcklaan 62 
T E L E F O O N : 03/37.54.38 

ANTWERPEN. 

VOOR &LLE ONROERENDE 

VERHANDELINGEN IN 

BINNEN EN BUITENLAND: 

RUDI VAN DER PAAL 
Jan Van Rijswijcklaan 62, 
A N 1 W f R P P N. 

Telefoon : 03/38.91.24. 

in Iiout, staal, aluminium 
of plasHek. 
Standaarduitvoerlng ot 
naar grevvenst model-
Systemen aangepast aan de 
aard van liet Iwuwwerk. 
Hand of elektriaehe tiedJenlng. 

• TEL 132 31 

Vertegenwoordiger voor Aritwerpen (Stad en provincie): 

L. VANDEVELDE. 

Sint Damiaanstraat 17, Wommelgem - Tel : (03)53 67.27 
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per ssp i egeI 
t Het was er niets me« i was zo wat de 

eensluidende inening vaij de persridders over 
Paul VDB and his boys bij hun eerste groot 
optreden voor kamer en senaat. Wij gaan er 
dan ook niet al te veel inkt aan besteden. 
In zo*n overgangsperiode, waoktend op wat 
komt, is het wel eens nuttig over-ic het aelf 
te mogen neerbuigen » zoals de dichteres 
zegde. 

t Het zelf n zijn wij in dit geval. Een hele 
persmeute heeft zich over ons neergebogen. 
Zijn wij de enige valabele oppositie of his 
majesty ? Misschien we! als men ziet hoe ro-
zig-blesk de BSP-opposanten hun taak be
gonnen zijn. 

LA METROPOLE 

Het moet erg bleekjes geweest zijn als 
zelfs de hevige fans van de franskiljons der 
metropool zich zo ontgoocheld uitlaten over 
hun idool Paul bij zijn eerste optreden als 
eerste minister. In beenhouwerstermen : 
nogal bloedloos. Zou dit mopje dan toch 
waar zijn : waarom mag men vrijdags van 
de worsten van VDB eten ? Omdat er geen 
vlees inzit. 

« Zeijgen dat het schouwspel aan de ver
wachtingen beantwoordde, ware ongetwij
feld de waarheid geweld aandoen. Om beurt 
hebben senatoren en volksvertegenwoordi
gers van de nieuwe meerderheid beleefd 
maar zonder passie hun nieuwe leider toe
gejuicht terwijl de oppositie vastgevroren zat 
in die onbeweeglijkheid welke door de ge-
beuitenissen \oorgesclire\en was. Aan de 
zijde van het publiek kon men eveneens een 
zekere ontgoocheling waanienieraL, terwijl de 
beroepswaarnemers van de (lers een grimas 
maakten. 

Inderdaad V.d.B. was niet zo briljant als 
men had kunnen verwachten. Plankenkooits, 
nogal verstaanbaar ? Het feit geketend te 
zijn aan een tekst, wat deze volksleider, 
thuis in improvisatie, niet ligt ? Mogelijk. 

Hoe dan ook, gisteren verliet men het 
Parlement met de indruk die men soms op
doet na de voorstelling van een üïixt die niet 
bepaald beantwoordt aan hetgeen men er
van verwachtte, op grond van een reclaine-
campagne die overdadig van de o\ ertreïlende 
trap gebruik zou hebben gc-niaakt. » 

DE NIEUWE GIDS 

Heim^vee naar de oude geliefde zou vol
gens Van Havcrbeke de reden zijn, -waarom 
Coliard zo kalm was in zijn redevoering 
over de regeringsverklaring. Hoop doet le
ven. Het politieke rad draait voort. 

Wat onderstaat kan bovengaan. 
« Al met al was de rede van de h. Col

iard in de traditie van de parlementaire op
positieredevoeringen. Zij stak schril af tegen 
sommige artikelen van de liand van de hh. 
Van Eynde en Larock, die voor C.V.P.- en 
P.V,V.-I)ersonaliteiten kwetsend waren. 

J^.chtbaar voelen de leiders \an de B.S.P., 
dat ze er niets bij te winnen hel>l>en de ge
moederen buiten het parlement op te hitsen. 
Î en dergelijke politiek zou de kloof tussen 
hen en de velen in de CV.P., die in begin
sel een C.\'.P.-B.S.P.-resering boven een 
CV.P.-P.V.V.-regering verkiezen, dieper ma
ken. 

De B.S.P. verwacht, dat de tegenstellingen 
in de .schoot der regering \anzell aan het 
licht zullen ko4uen en de vastheid van de re
gering Vanden Boeynants spoedig zullen 
aantasten. » 

SPECIAL 

V/Isns opDositie ook maar flau-w zal zijn 
volgens dit Brussels iveekblad, is die van 
« De Stcindaard ». De reden wordt nog eens 
uit de doeken gedaan. Mensen, wat zullen 
« Standaard »- en a Nieu-wsblad »-lezers toe
ristische trips moeten maken met lange 
Piers ! 

« Als we zekeie geruchten moeten geloven 
is mijnheer Piers, burgemeester van Oosten
de, minister geworden om de een^ oudige en 
enige reden dat de waardige man bindingen 
heeft met de sterkste der krantenketens 
(Standaard en cie) en dat de formateur door 
zich te binden aan de man, geen ander plnn 
had dan zich de gunst te \erzekeren van de 
krant. » 

LA LIBRE BELGiOUE 
Da nude douarière heeft de wapenrok te

gen alle ekstremisme al aangegord. 
z.u-.i:i de FDF-ers vertellen wat te gortige 

praat volgens het bilinguisten-ideaal van de 
f Libre ». Maar het venijn zit in de staart : 
« La Volksunie, voila l'ennemi ». Het gaat 
zo ver dat in een ander stukje de « Libre » 
van de Luikse kommunistische volksverte
genwoordiger Timmermans ook al eeji 
Volksunieman maakte. In Vlaamse geschie
denis was de « Libre » nooit sterk maar ie 
weet blijkbaar toch dat er ooit een Felix 
Timmermans o( iets dergelijks bestond, of 

wie weet komt de verwarring niet door Jan 
Timmermans, oud-VNV-volksvertegenwoor-
diger. 

« Mijnheer Laloux van het FDF riep uit : 
« Gij kondigt een massale kampagne aan 
voor de be\ordering van de kennis van de 
tweede taal. Hoe ver zult gij gaan ? Gij in
spireert u bij de Germaanse midleleeuwse 
metoden. Het nazisme is niet dood met Hit
ler ». lile woorden hebben nu eens geen en
kele zin, maar hun enig doel is te beledigen 
en te kwetsen. Indien het zo is dat M. La
loux denkt een staaltje te geven van de 
Franse kidtiuir waarop hij zich beroept, dan 
vergist hij zicli. Hij schijnt te behoren tot 
het ras van onderontwikkelden waarbij de 
benadering van een andere kuituur reeds 
een misdaad schijnt. Dit anti^laamse extre
misme is niet meer waard dan het Vlaamse 
extremisme wiiartegen het zich l>eweert te 
Nerzetten. » 

DE RODE VAAN 

Verwijt in zijn eerste kolom « schending 
van het joemalistieke fatsoen », maar be
zondigt er zich nog heel -wat feller aan als 
het de kwakkel van Spécial van weken ge
leden nog maar eens dik in de verf zet en 
(toppunt !) vreken nadat wij er een Kale be
schouwing over gaven in ons blad klakke
loos beweert dat we over het geval niet kik
ten. Wij meenden u jcernalistiek eerlijker 
D. (De Brou-were ?). Einde van een illusie ? 

« Om het konkreet te zeggen ; drie Vlaam
se CVP-ers hebben voar kort besprekingen 
gevoerd met V.U.-voorritter Frans Van der 
F'lst. Dat gebeurde te Antwerpen. Die drie 
CVP-ers waren senator en oudminister Van-
dendaele, het Tiirnhoutse Kamerlid Van 
Mechelen,. en Derine, ideoloog van 
de Vlaamse \ Olksbeweging, die het 
slechts aan de CV.P.-verklezingsne-
derlaag van 23 mei 1965 te danken Iieeft 
zo hij geen ^koöpteerd senator werd. Die 
besprekingen werden aan het licht gebracht 
door het weekblad <t Spécial ». Ze werden 
nog eens extra in de verf gezet door het 
\'laams-den5okTatiscl»e maandblad « Rich
ting ». Kn « Wij )), blad der V.l'., lieeft in 
alle ge\al géén logenstraffing gepubliceerd. » 

DOORBRAAK 
Het blad « Doorbraak > heeft ook af te 

rekenen met gezwets over de VVB van men
sen die bij gebrek aan Vlaamse aktiviteit 
voor de zoveelste keer sinds 1830 de Vlaam
se beweging nog maar eens aan het her
denken zijn. 

« Ziedaar, de Vlamingen liebben weer een-; 
betoogd. De zoveelste betoging die de tan
den deed knarsen en die dan ook h;mr 
\ruchten zou moeten afwerpen. Wij hopen 
het, zoals wij het altijd hebben gehoopt. 
Maar heeft bet nog zin in deze hoop verder 
te gedijen ? 

« De V.X'.B. schijnt een bloedloze bewe
ging te zijn geworden die alleen bestaat bij 
de genade \ an haar N'.L'.-leden ». Zo schrijft 
IM De Nieuwe een zekere F. Alpaerts, een 
paard dat men beter op stal had gelaten. 
Wat is een betoging anders dan een vol
bloed paard dat steigert. Dat is het middel 
waarnaar wij grijpen als het andere zonder 
bevredigende gevolgen bleef. » 

DE SCHELDE 

Nu v̂e door de gesmoorde politieke start 
van VDB even plaats krijgen, graag een ver
melding van enkele kleinere maar dappere 
persgoden. Wij sluiten ons graag aan bij 
bet huldevroord van arr. voorzitter Frickel 
bij het eerste lustrum van a De Schelde » 
die in Antw-erpen al een brede bedding 
krikt-

« Wij groeien, de tijd is voorbij dat leder
een iedereen kende In en om de kleine par
tij. De toekomst is nu de uitbouw van onze 
politieke formatie die in Vlaanderen reeds 
.350.000 kiezers aantrok. Bewust willen wij 
nu « De Schelde » als een instrument be-
<»efenen om een gedeelte van die kle/ers, 
die wij talrijk hopen, te doen lezen, denken 
en handelen, in funktle van een grote ge
dachte, de Vlaams Nationale. 

« De Schelde » werd arrondissementsblad 
op het ogenblik dat het blad zijn eerste lus
trum viert. Ik wens het een zonnige toe
komst met een overweldigende verspreiding. 
Maar vooral wil Ik hier nu bedanken, die 

1 I I FEEST VAN DE ARBEID 

SOLIDAIR I T LIMBURG 
Uit gans Vlaanderen rijden op zondag 1 mei de autokaravanen naar 
Limburg. Het Partijbestuur der Volksunie en de Volksunie-Limburg 
roepen thans reeds alle partij-instanties, kaderleden, leden en simpati-
zanten op om deel te nemen aan het Nationaal Feest van Arbeid in 
Limburg. 

VOORLOPIG PROGRAMMA 

1. AUTOSTERRIT DOOR LIMBURG. 
Kempen - Haspengouw - Mijnstreek (afstand circa 90 km) 
Vertrek : tussen 13 en 14 uur. 

— groep 1 (bij voorkeur deelnemers uit Oost- en West-Vlaanderen 
en Brabant) : vertrek op de Grote Markt te St Truiden. 

— groep 2 (bij voorkeur deelnemers uit Antwerpen) : vertrek aan 
de kerk te Paal. 

— groep 3 (bij voorkeur deelnemers uit Limburg zelf) : vertrek 
op de Markt te Genk. 

2. / MEIOPTOCHT TE HASSELT. 
Tussen 16 en 17 uur : samenkomst te Hasselt. Te 17 uur : optocht 
door de stad met vlaggen, spandoeken en V.U.-harmonie. Slotmeting 
in open lucht. 

3. VERVOLG VAN DE STERRIT EN PRIJSUITREIKING. 
Vanaf 19 uur : samenkomst te Beringen (20 km van Hasselt, richting 
westen). Prijsuitreiking van de autosterrit. Limburgse vlaaientafel 
en 1 Mei-avond : zaal « Iris », Markt te Beringen. Orkest, verbroede
ring van de vier overige Vlaamse provincies met Limburg. 

Deelneming aan de sterrit : 100 fr per wagen, te storten op per. 8582.30 
van Jaak Cuppens, Hoogstraat 3 te Beringen, of te betalen bij het ver
trek. Dit bedrag geeft recht op deelneming aan de sterrit (opgave-map, 
leeuwenvlagje voor wagen, enz.) en aan de 1-Mei-avond te Beringen. 
Waardevolle prijzen ! Speciaal programma voor autobussen. 

optimisten die vijf jaar met wisselende kan
sen hebben volhard om het blad — hun 
blad — een gestalte te geven. Hun moed 
en liim durf is voor mij weer eens een ge
tuigenis dat ons streven het goede doel be-
oo.gt en ons volk op geen dwaalspoor zal 
brengen ! » 

ONS ERFDEEL 

Met evenveel bewondering als simpatie 
slaan wij om de drie maanden dat monu
ment tussen de Vlaamse tijdschriften open 
dat dit blad geworden is. (Te bekomen : De-
leu, Menense straat 67, Rekkem). 

Het puik van Vlaanderen, Nederland, 
Frans-Vlaanderen en Zuid-Afrika maakt van 
dit tijdschrift werkelijk een unicum. 

Tussen het vele meldeniwaardige deze 
zacht-ironisch paralleel Friesland-Frans-
Vlaanderen door André Demedts getrokken. 

« Begin januari deelden onze bladen mee 
dat de overheid van de Nederlandse provin
cie Friesland op de begroting van 1966 een 
bedrag van 30.000 gulden had ingeschreven 
ter bevordering van het Friese taalgebruik. 
« Bij het vernemen van die beslissing rezen 
de provinciale staten als een man overeind 
om staande het Friese \olkslied aan te hef
fen ». 

Alle mensen \an goede wil zullen om dat 
besluit gelukkig zijn. Laten wij een verenigd 
Europa grond\-esten op de natuur : de eigen
heid van leder volk. Het Is een onmisbare 
voorwaarde om de rijke verecheidenheid van 
de Ktiropese kuituur onverminderd Ie hand
haven en de alleenheerschappij der groten 
onmogelijk te maken. Hoe klein een volk en 
een minderheidsgroep In bepaalde landen 
ook mogen wezen, ze hebben recht op leven 
en ledere taal zou eerbiedwaardig en op het 
grondgebied waar ze gesproken wordt on
aantastbaar moeten zijn. 

De maatregel die in Friesland getroffen 
werd, heeft ons aan Frans-Vlaanderen doen 
denken. Stelt u voor dat de Conseil General 
du Nord te Rijsel hetzelfde besluit zou ne
men om het Nederlands In Noord-Frankrijk 
aan te moedigen ! Lijkt het onmogelijk ? Met 
de geestesgesteldheid die In Frankrijk over
heerst ja. Maar kan die mentaliteit niet ver
anderen ? Fra<nkrijk is toch een land dat op 
andere terreinen lot de geestelijke voorhoede 

\an F.inopa behoort. \^ aaroni zou het, on
wetend \an wat elders gebetut en verblind 
door vooroordelen, verstard moeten blijven 
in een machtsnationallsme dat andere vol
keren weigert wat het voor zichzelf opeist ? » 

N U 

« Nu wij • zeggen de studenten van het 
VNSU-Leuven en na het steentje van hnn 
Gentse kollegas zijn zij reeds aan hun t-wee-
de worp op korte tijd met hun nieuwe tijd
schrift. Als oud pleger van det^elijke studen-
tenge-wrochten een goeie raad : < standvas
tigheid T> opdat het niet worde t zo ver^ 
scheen, zo verdween ». In het Bormsjaar 
staan de jongeren even stil bij de betekenis 
van Dr. Borms. 

« Net zoals men zich in de repressie niet 
heeft beperkt tot het bestraffen van misdrij
ven — wie sprak ook weer over « Une jus
tice de rols nègres ! » — zo «ok werd Borm» 
niet uitsluitend geoordeeld naar zijn daden, 
maar vooral naar zijn overtuiging en idea
len. Borms was populair, hij was een voor
beeld, en dus gevaarlijk I Hij wilde geen ge
nade ! Hij was te gioot, te rechtvaardig om 
de knieval te doen. Dat heeïf hem voor het 
V uurpeloton gebracht ! Daarmee dacht men 
hem voor altijd het zwijgen op te leggen. 

Thans is gebleken dat zijn exekutie niet 
alleen juridisch, maar tevens taktisch een 
tragische vergissing is geweest. De mens 
Borms is verdwenen, maar het symbool is 
gebleven. » 

DE AUTOTOERIST 

ie andere Van Overstrae-
één jaar meester Emiel 

KOHSTRUKTIEWERKHÜIZEN 
Stookolietanks in alle afmeti 

S T O K 0 T A 
ngen. 

VHHZÜl'.Güh. AFWKHKING. 
GUNSTIGE PIUJZEN, 
l e k : Antwerpen 03/ 37 95 89. 

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

Het blad van d 
ten herdenkt na 
HuUebroeck. In een herdenkingsartikel zegt 
Clem De Ridder, de zachte radikaal, nog 
eens duidelijk het vraaronv van het radika-
lisme van zovelen uit vroegere generaties. 

« Attenties van officiële « hogerhand » 
lieten hem onverschinig, maar de gunst van 
het volk lag hem nauw- aan het hart. Zijn 
ongeloof in de Belgische staat als voltooier 
van de Vlaamse ontvoogding was gekoppeld, 
aan de vele ontgoochelingen die hij had op
gelopen met personen — vaak intieme vrien
den ! — die hun \'laam.se overtuiging had
den laten vallen op het ogenblik dat zij te 
Brussel een hoge politieke post hadden ver
overd. Neen, over het Belgische staatsbeleitl 
heb Ik hem niet veel goeds weten zeggen en 
het verwonderde mij dan ook geenszins de 
dag na zijn overlijden in een elgenbandis 
geschreven stuk van hem te lezen : o ()p 
mijn dootlsbeeldje geen vermelding van Bel
gische dekoraties; België heeft te veel mis
daan aan het S'laamse volk. » 

Walter Luyten. 
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bewegi 
ANTWERPEN 

Antwerpen 
Het vijfjarig bestaan van het 

Vlaams Nationaal Jeugdverbond 
wordt op 16 april 1966 te 16 uur 
herdacht met de opening van een 
tentoonstelling : « 400 jaar Antvt'er-
pen in originele grafiek ». Hendrik 
De Braekeleerstudio, VTB-gebouw 
St. Jacobsmarkt , Antwerpen. 

O p 23 april 1966 te 19.30 u. reus-
Rchtige fakkeloptocht door het cen
t rum van Antwerpen ; kampvuur 
op het St. Jansplein : volksdans, 
rang, muziek. Een romantisch ver-
broederingsfeest. 

O p 24 april 1966 tel5 uur zinde
rende feestnamiddag in zaal Elc-
kerlic, Frankrijklei, 85, Antwerpen. 

Standingvol lustrumbal van het 
V.NJ. 

Orkest : Roger Declercq en zijn 
combo en de zanger-drummer TV-
finalist Eddy Leclair. Zaal Palla
dium, Offerandestraat 42, Antwer
pen. Zaterdag, 16 april 1966 te 20 
uur 30. Inkom : 40 fr. 
DR BORMSHERDENKING 

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

Antwerpen-Stad 
Zondag 3 april grote kolportage 

niet microwagen in sektie centrum. 
Bijeenkomst : lokaal Tyrol, Natio-

nalestr. 22 uur 10. 
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). 

Antwerpen Zuid-Kiel 
De vlaginhuldiging van zaterdag 

26 maar t kende spijts het bar re 
weer een overweldigende bijval. 
Een reuze opkomst en een prettige 
stemming. 

Na toespraken van senatoren 
Ballet en Roossens, alsook van Mr. 
Wagemans , werd het leeuwevaan
del ff Volksunie Zuid-Kiel D over
handigd aan onze vaandrig, die sa
men met de Volksunieharmonie, de 
muziekkapel van de V.U.M. en een 
talrijke schaar sympatizanten er 
een optocht mee maakte door het 
zuidelijk deel van onze sinjoren-
stad. 

Dat het bezit van een eigen vaan
dei voor iedereen een aansporing 
weze tot verdere uitbouw van onze 
sektie ! 

Berchem 
Vrijdag 15 april e.k. algemene 

maandelijkse leden- en simpatisan-
ten vergadering. 

Ditmaal op het programma : de 
Vlaams Nationale Jeugd vroeger en 
nu. Spreekbeurt gehouden dooi 
dhr. Jan Van Hoogten, opgeluisterd 
met dia's over de jeugd. 

Deze vergadering gaat door, zo
als steeds, in zaal « Rubens », Sta
tiestraat 175, te Berchem. 

Wij verwachten een talrijke op
komst. Uitnodigingen volgen. 

Iedereen welkom ! 

Brasschaat 
Op zondag 3 april gaat de vol

gende kolportage met het blad 
« Wij » door. Wie met ons mee 
wil, ver/amele die zondag morgen 
om 10 uur bij de heer J. Fleurent, 
Lepokislei 115. Helpers zijn steeds 
welkom. 

Hoboicen 
Wescns de late stemming in de 

Kamer vrijdag j.l. liet Mr. Van der 
Eist, welke aan de Hobokense sym-
patisanten als spreker aangekon
digd werd, zich verontschuldigen 
en heeft Mr. Wagemans op briljan
te wijze deze taak overgenomen. De 
interessante uiteenzetting over de 

huidige politieke problemen, afge
wisseld door de artistieke uitvoering 
van het Renaat Veremanskoor, oJ.v. 
Mej. Lieve Vereist, boeiden de aan
wezigen in zulke mate, dat het her
haaldelijk applaus het beste bewijs 
was van de tevredenheid van het 
publiek. 

Onze voorzitter, dhr. A. Crick, 
dankte spreker, dirigente en koor 
voor hun bereidwillige steun aan 
onze jonge afdeling en gaf tot slot 
een korte uiteenzetting over de so
ciale konflikten op de Hobokense 
Scheepswerf, waa r de Volksunie 
geenszins mag te kort schieten in 
haar plichten ten overstaan van on
ze arbeidersstand. 
REIS NAAR ZOLDER 

Inschrijvingen tot deelname aan 
het bezoek van de ondergrondse in
stallaties van de Kolenmijn van 
Zolder moeten ten laatste a.s. maan
dag 4 april binnen zijn op het se
cretariaat, afd. Hoboken, Lichten
berglaan 27. 

De prijs bedraagt 170 fr. Hierin 
is begrepen : reis, bezoek, verzeke
ring, uitrusting, verfrissing. 

Iedereen, zowel dames als heren, 
ouder dan 16 jaar is toegelaten. 

Itegem - Wieltevorst 
De beslissing is gevallen. Itegem 

en Wiekevorst zullen binnen afzien
bare tijd een zelfstandige afdeling 
vormen om Heist-Beerzel te ontlas
ten. 

Van het arr. bestuur zullen E. 
Bouwens en Walter Luyten er een 
reeks kontakten leggen. Wie mee 
wil werken of goedgezinden in de
ze streek kan aanduiden, wordt 
verzocht dit mee te delen aan arr. 
sekretaris Walter Luyten, Lierse 
steenweg 140, Berlaar, tel. 03-706193. 

Kapellen 
Zondag, 3 april, gaan we op stap 

in onze gemeente. 
De wijk van het Essenhout en 

Hoevensebaan word bezocht. Zal 
dn rekord-verkoop in Putte-Kapel-
len, met 172 nummers , worden 
overtroffen ? 

Bijeenkomst om 15 uur bij V. 
Lenaert, Berijdingslei 29. 

Nog enkele jonge krachten kun
nen we in onze ploeg gebruiken. 
Voor inlichtingen bel op nr 744662, 
Schonkeren Gerard, Partisanen-
straat 110, Kapellen-Putte. 

Mechelen 
Wij herinneren .er nu reeds de 

leden van de arr. raad aan dat de 
vergadering van de raad deze maal 
opnieuw doorgaat op de tweede 
vrijdag. Dus nu vrijdag 8 april te 
20 uur 30 in lokaal Salamander. 

Voor al le OCCASIEWAGENS 
van al le m e r k e n 
en b o u w j a r e n : w e n d ü tot 

GARAGE VERDOHCKT 

LOUISE-MARIE. 
RONSE. 

De groo t s te zaak van 
Z - 0 - V l a a n d e r e n . 

Telefoon : 05/522774 

Merksem 
Het bestuur doet een dringend 

beroep op al de leden van de Volks
unieafdeling Merksem, aanwezig te 
willen, zijn op de algemene leden
vergadering op vrijdag 8 april e.k., 
te 2fr imr 30 in ons lokaal Vlaams 
Huis « Tijl », Biedabaan 298, Merk
sem. 

Het voornaamste punt op de dag
orde is de herdenking van de 20ste 
verjaring van de sterfdag van dr. 
.August Borms. 

Deze herdenking gaat door op 
zondag 17 april a.s. Te 10 uur plech
tige Heilige Mis in de St. Bartholo-
meuskerk. Daarna optocht naar 
het kerkhof. 

Iedereen moet die dag vrij hou
den. 
KOLPORTAGE -

Er wordt nu om de veertien da
gen gekolporteerd in onze gemeen
te met het weekblad « Wij ». Wie 
mee op kolportace gaat kan zich 
alle donderdagen van 20 uui' melden 
in « Tijl ». 

DIENSTBETOON 
Onze mandatarissen ïn gemeente

raad en C.O.O. staan steeds ter be
schikking als er moeilijkheden zijn. 
Alle donderdagen 's avonds na 20 
uur in « Tijl », of telefonisch afspre
ken met het sekretariaat tel. 
4557.77. 

PERZISCHE TAPIJTEN 

FA L. LUYTEN 

Trooststraat 12 
{Gemeenteplein) 

Edegem. Tel. 03/53.05.71 

Mortsel 
STEUN AAN ETTERBEEK 

Onder een stromende regen 
greep op 11 maar t jl. de eerste ma
nifestatie van het nieuw opgerich
te Vlaams Overlegcentrum van de 
Vlaamse verenigingen van Mort
sel plaats. Ondanks de regen was 
de opkomst verheugend te noemen, 
vermoedelijk omwille van het be
lang dat wordt gehecht aan het 
dubbel doel van deze manifestatie, 
nl. de start van de steunaktie van 
Mortsel aan Etterbeek en de nieu
we samenwerking tussen de ver
schillende Vlaamse verenigingen 
van Mortsel, waarbij de aktieve 
medewerking van Davidsfonds 
IJzerbedevaartkomitee, Vlaamse 
Harmonie Jef Van Hoof, Vlaamse 
Kring, VOS en VVB dient geno
teerd te worden. 

De betoging vormde zich op het 
gemeenteplein maa r moest door de 
regen voortijdig ontbonden worden 
en de deelnemers werden met de 
beschikbare wagens gevoerd naar 
de Diezegemhoeve, die voor de eer
ste maal bereidwillig ter beschik
king was gesteld door het gemeen
tebestuur. 

Daar werd de vergadering, waar
op de aanwezigheid werd opge 
merkt van de schepenen Rolus en 
Van Macklenberg, van de provin
cieraadsleden Kunnen en Machiel-
sen en van de gemeenteraadsleden 
Amssoms en Van Hoofstadt inge
leid door dhr. J. Ducheyne, voor
zitter van V.C.C., die het woord 
verleende aan dhr. S. Szondi uit 
Etterbeek, die de wraakroepende 
wantoestanden in het Brusselse en 
de centrale administratie aan de 
hand van cijfers en anekdoten 
schilderde. 

Het initiatief van Mortsel om 
Etterbeek te steunen werd door 
dhr. Szondi toegejuicht. De Brus
selse Vlamingen appreciëren het 
dat het zoveel kleinere Mortsel het 
woord van burgemeester Craey-
beckx ff Antwerpen zal Brussel 
nooit loslaten » in daden omzet. 

Als eerste konkreet initiatief in 
dit verband werd na de voor
dracht een tombola georganiseerd. 

Putte 
Ondanks het stormweer van vo

rige zondag waren er enkele « har
den » opgekomen om met de arr. 
propagandaploeg de gemeente Put te 
te bewerken voor de eerste maal 
sinds de verkiezingen. Maakte de 
stormwind de micros bijna onver
staanbaar, de propagandabladen 
werden des te gretiger aanvaard. 

Proficiat voor Frans Van Dessel 
en zijn getrouwen. 

St Job 
Vorige zondag in het slechtste 

weer dat maar denkbaar was (ha-
!;el. regen, stormwind), waren er 
toch nog 13 koene verkopers met het 
blad op post. Zelfs met een defekte 
radiowagen brachten ze er nog 93 
nummers aan de man. Voor St. Job 
betekent dit één op zes huizen. 

Het dienstbetoon in deze bloeien
de afdeling wordt verzorgd door 
Tieborts Fred, Berkenlaan 1. 

Alle briefwisseling voor het se
kretariaat bij Stessel Lode, Kerk-
hofstr. 7. 

Turnhout 
De Volksunie nodigt u en uw 

familie uit op haar privaat lentebal 
op vrijdag 22 april 1966 in De 
Zwarte Ruiter, Zegeplein 16. 

Orkest ; « De Accordonas u; eer
ste dans : 21 uur; inkom : 50 fr. 

Kaarten te bekomen of te bestel 
len : café « De Zwarte Ruiter », tel. 
014-426.80 of V. Beaufays R., tel. 

Wilriil^ 
NAAR DE KOLENMIJN 

Onze 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 
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, Stat ionsstraat 

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

BRABANT 

LIMBURG 

Aarschot 
Wij verwachten al onze leden en 

sympatisanten met hun vrienden 
en kennissen uit Aarschot en om
liggende, op onze grote protestver
gadering van zondag 3 april om 10 
uur voormiddag, in de zaal « Flo
rida » (bij Nest Sterckx) te Aar
schot. 

Deze vergadering is een protest 
tegen de trage ontwikkelingsgang 
van het testgebied Hageland. 

Brabant 
HOEILAART 

Op donderdag 24 maart vond in 
aanwezigheid van de heren T. 
Van Overstraeten (hoofdredakteur 
« Wij »>, Van Wijmeersch E. (arr. 
bestuurslid), Hendrickx M. (Kant. 
gevolmachtigde voor Eisene) de 
stichtingsvergadering van de afde
ling Hoeilaart plaats. 

Brussel 
LENTEOFFENSIEF 
SPAARPOTAKTIE 

Vergeet niet, dat er overal spaar
potten staan ! 

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 ! 

Bijzondere verrassing voor de 
Itterbekenaars. 

Itterbeek 
Op vrijdag 1 april had o.l.v. dhr 

Van Wijmeersch, de bestuursver-
kiezing plaats van de zesde zelf
standige afdeling in het kanton 
Anderlecht. Als gastspreker moch
ten we hoofdredakteur T. Van 
Overstraeten begroeten. 

Op zaterdag 14 mei 1966, te 20 
uur 30 in de nieuwe zaal « Mo
dern y>, Dorp, Itterbeek : jaarlijks 
familiebal van V.T.B.-V.A.B. An
derlecht. 

Optreden van het orkest Stan 
Philips. Verrassingen voor iedereen, 
10.000 fr. aan prijzen. 

Deelname in de onkosten 50 fr. 
Kaarten te bekomen door storting 
op postrek. 17.16.44 van Mr. Eb-
raert, en bij al onze medewerkers. 
Besjjreek tijdig uw plaatsen, tel. 
22.02.65. 

Ganshoren - Koekelberg 
Hier werden onder leiding van 

de kanton-gevolm. kontakten opge
nomen. Voor inlichtingen zich wen
den tot G. Knabben, Simonlsplein 
6, Koekelberg. 

Sint-Jans-Mo!enbeek 
Ons eerste « Wij, Vlaams Vrien

denbal » werd een fantastisch suk-
•ies : ruim 400 kaarten werden door 
de bestuursleden op voorhand ver
kocht; 47 firma's steunden ons fi
nancieel door een publiciteit in ons 
programmaboekje in te lassen ! 

Vereerden ons bal door hun aan
wezigheid : volksvertegenwoordiger 
hr. V. Anciaux en praeses VNSU-
Leuven Luc Truyens. Aan alle aan
wezigen, adverteerders en anonie
me medewerkers : hartelijk dank ! 

Millen 
Op zaterdag 26 maart had in café 

A. Mertens, Dorp, een grote volks
vergadering plaats. Een 60-tal per
sonen trotseerden het slechte we
der, om te komen luisteren naar 
volksvertegenwoordiger R. Mat^ 
theyssens en E. Raskin. "Wij wensen 
de heren J. Radoux, J. Dewalefl en 
Leo Banken van harte proficiat om 
hun ondernemingslust en organisa» 
tietalent. 

Hoofdredak teur . 
T . van Overs t rae ten , 

Redak t i e sek re t a r i s : 
S. de L i e 

Alle br iefwisse l ing voor 
r edak t i e n a a r 
Ro ta typ , Sylv. Dupnisl . , 
110 Brus . 7. - TeL 23.11.98 

Beheer : 
Maur ice Lemonn ie r l . 82 
Brussel L - Te l , : 11.82.16. 
Alle k lach ten voor niet 
on tvangen van blad op di t 
ad re s . 

J a a r a b o n n e m e n t : 280 F. 
Halfjaarl i jks : 160 F . 
Dr iemaande l i jks : 90 F. 
Abonnemen t bu i ten land 

450 F. 
S t e u n a b o n n e m e n t t 750 F. 

( m i n i m u m ) . 
Losse n u m m e r s : 8 F . 

Alle s tor t ingen voor net 
blad op pos t r eken ing : 
1476.97. Volksunie • Brus . I. 

Veran tw. uitg. Mr. F . Van 
de r Eist, Beizegemstraat 20 
Brussel 12. 

Aanbevolen 
Huizen 

H E R B E R G E N 

B e z o e k b e t « V e e r b u l s > 
te S t -Amands a.d. Schelde. 

Mosselen • Pa l ing 
Uitbater Jan Brugmans . 

Geniet van de lekkere 
koffie < De Olifant » 
in het Vlaams Huis 

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

BIEREN ATLAS 
Alle special i tei ten 

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

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

BOUWEN WONEN 

De specialist der 
s t a n d a a r d d e u r e n 

J L E E M A N S , D e u r n e z. 
Van Havrelel 70 T : 35.63.17 
Agent De f'nene Kortrijk 

H O T E L - RESTAURANT 

BLANKENBERGE 
« R u b e n s h o f » 

Weststr 79 1. (050)41571 
Lokaal Volksunie 
Kamers-pens ion 

a 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 
Eli«ahpthl 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 rs t r . 11 Oudergem 
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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bewegi 
LIMBURG 

Bilzee 
O p vrijdag 25 maart had in café 

« Timmerman », Statiestraat, een 
grote volksvergadering plaats. On
danks het slechte weder waren 
meer dan 50-personen opgekomen. 
Spreekbeurten werden behouden 
door J. Cuppens, W. Luyten en E. 
Raskin. 

Eigenbilzen 
Het bestuur der afdeling kwam 

samen op 20 maart . De deehiame 
aan de N'ation;ile programmatiedag 
wertl georganiseerd. 

Volgende bestuursvergadering op 
waterdag 16 april om 20 uur. 

Limburg 
VRIENDENBANDBAL 

Pi'ON inciale lustrum-show- en 
dansa\ond. Dancing « Luna » te 
KoerseL O p zaterdag 23 april 1966 
te 20 uur 30. Vedetten en orkesten : 
Rachel Robbins, The Lowland Col
lege Band, Miei Cools, Jos Boude-
wyn. Bert Minten. 

Toegangska art 50 W. 

NAAR PROGRAMMADAG 
Er worden twee autobussen in

gelegd. De eerste gaat als volgt : 
Maaseik 7 uur 15. Neeroeteren 7 
uur 20. Rotem 7 iiur 25, Dilsen 7 
luu- 30, Lanklaar 7 uur 35. Eisden 
7 uur 40, Mechelen a.d. Maas 7 
luu- 45, Opgrimbie 7 uur 50, Re-
kem 7 uur 55, Lanaken 8 uur 05, 
Gellik 8 uur tO, 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 25. 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. 

Lauw 
O D vrijdag 15 ^april gaat in café 

« Bij de Koster » Dorp, een grote 
volksvergadering door. Sprekers : 
J Cuppens, provinciaal vrijgestelde, 
E. Raskin, arrondissementeel voor
zitter en R. Mattheyssens, volksver
tegenwoordiger. Alle Vlaamsbezin-
den van onze gemeente en onige-
\ ing worden verwacht. 

Mechelen aan de Maas 
Op vrijdag 8 april vindt te Me

chelen aan de Maas een kontaktver-
gadering plaats. Het vergaderlo
kaal zal later medegedeeld worden. 

OOST-VLAANDEREN 

Aalst 
ARRONDISSEMENTELE 
KADERDAG 

Donderdag 7 april kaderdag van 
het arr. Aalst te Ninove. Buiten de 
gewone afgevaardigden van de arr. 
raad worden ook de voorzitters en 
sekretarissen \an de verschillende 
Trfd. verwacht. De verantwoorde
lijken van de plaatselijke kernen 
worden ook uitgenodigd. Lokaal 
« De Raadskelder », Graanmarkt , 
Ninove, 8 uur stipt. 

Denderleeuw 
De Volksunie verwacht U op za 

terdag 2 april op haai groots Len-
lebal in feestzaa' o De Verbi-oede-
ring o, Stationstraat 18 

Het ensemble Eddy's six-band 
siieelt ten dans van 21 uur 30 al. 
IJar, koud buffet. (ïeen plaatsbe 
spreking. Parkeren op het Stations 
plein.. Deelneming in de onkosten 
50 fr. Kaarten bij de bestuursleden 
en in het lokaal « De Klok ». 

DR BORMS HERDENKING 
Ter gelegenheid van de Dr Bornns-

herdenking op 17 april e.k., legt de 
\ 'MO Gent een autobusreis in. Ver
trek aan ons lokaal Rubenshof, Bor-
luutstr. 13, Gent, te 8 uur 30 stipt. 
Deelnameprijs 60 fr. foor inbegre
pen. Terug te Gent rond 18 uur. 
Inschrijven in het lokaal. 
VOLKSUNIEJONGEREN 

Elke woensdagavond wordt om 
19 uur 30 in de grote zaal van lo
kaal «t Roeland », Korte Kruisstraat 
3. Gent, een voDeybat-^efenpartij 
georganiseerd. 

.\lle Vujo's en andere sportieve 
belangstellenden (ook meisjes) wor
den hierop vriendelijk uitgenodigd. 
PROVINCIAAL ZANGFEEST 

O p zondag 24 april 1966 te 14 
uur 30 stipt, vindt voor de 15de 
maal het provinciaal zangfeest 
plaats in de zaal « Oud België », 
Veldstraat te Gent. Het is een in
richting A.N.Z.-V.T.B. en Vlaams 
Kontaktcentrnm. Treden op r de 
zangeres C. Moerdijk, het Volks
kunstorkest oJ.v. Jana Verrept, het 
meisjeskoor Gheve Di, de dans
groep Siniko, ei» de voordracht
kunstenaar Koen Van Meenen ! Als 
diiigenten kunt U toejuichen Jef 
Tinel, Jos. Mertens en JuKaan Wil-
mots. Als feestredenaar viel de 
keuze dit jaar op advokaat J. De 
Schaepmeester, provinciaal voor
zitter V.V.B.-West-Vlaanderen. 

Inkomprijs : 25 fr. W a r m aanbe
volen ! 

Merelbeke 
WEERGALM 

Alle kopij binnen op 2 apr i l Daar 
een grotere oplage wordt voorzien, 
verwachten wij een speciale finan
ciële inspanning; U kan storten op 
l^ostrekening nummer 88272.8 van 
Piet De Pauw, Merelbeke. Werkver
gadering dinsdag 12 april in Ber
kenhof. 
KOLPORTAGES 

Zondag 3 april te Lokristl-Zevene-
ken. 

Maandag 11,4 (paasmaandag) te 
Scheldewindeke-Oosterzele. 

Verzamelen telkens in Berkenhof 
en Rubenshof, te 9 uur. 
BESTUUR 

Maandag 4 april bij de voorzitter, 
te 20 uur 15. Aliekenen b a i Tegelij
kertijd zullen adressen verdeeld 
worden voor huisbezoeken ; leden 
en abonnementen dienen opge
voerd 1 
KADERDAG 

Wij vertrekken naar Brussel op 
2 april, voor de nationale- kader-
dag, respektievelijk 9 uur 15, 13 uur 
.SO. Elke propagandist dient aanwe
zig te zijn ! 

Scheldewindeke 
In het stemmige gasthof Ober-

bayern kende ons tweede lentebal 
een overdonderend sukses: aldus 
staat nu reeds vast dat wij volgen
de maal zowel de beneden- als bo
venzaal zidlen gebruiken en op twee 
orkesten beroep zullen doen. 

Eregast Renaat Diependaele leid
de, op de wijsjes van Arseen Sabo, 
de dans midden een echte kame-
raad-schappelijke sfeer. Al onze 
tlank aan onze medewerkers, aan 
hen die onze tombola spijsden, aan 
allen die het dansfeest hielpen luk
ken. 

Verheugend is het feit dat wij een 
jonge kracht konden verwelkomen, 
die voortaan verantwoordelijk wil 
zijn voor deze hoek van het kan-
1 on. Kandidaat-medewerkers uit 
Balegem, Oosterzele, Moortsele 
wenden zich tot Herman Van de 
Vijver, Dorp 15 te Scheldewindeke. 
Wij beleggen weldra een eerste 
kontakt en rekenen op alle dinami-
•"Che jongeren ! 

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

deling Zwijnaarde haar 5-jarig be
staan met een uitzonderlijk dans 
[eest, opgeluisterd door Bert 
Brent. met zijn hamondorgel en 
d\n ensemble. 

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

Deelname, in de onkosten 40 Ir.; 
\ oorbehouden plaatsen 50 fr. Kaar
ten kunnen nog steeds besteld wor
den op het V.U.-sekretariaat Hutse-
potstraat 78 of op P.CJi . nr 894445 

op het adres van Anna EXe Qeireq, 
Hutsepotstraat 78, Zwijnaarde-

Eregasten : alle Oostvlaamse 
V.U.-verkozenen in Kamer, Senaat 
en Pro\ incie. 

WEST-VLAANDEREN 

Kortrijk 
Het sukses van onze kolportage-

tochten gaait in stijgende lijn. 
Onze vrienden die de laatste tocht 

meemaakten te Waregiem, hebben 
kunnen ondervinden dat de Volks-
iHiie meer en meer de sympatie 
van de bevolking aan het winnen 
is. 

Zondag 3 april gaat de tocht naar 
.^nzsegem. Wij weten dat wij kun
nen rekenen op de mensen van on
ze vaste kolportageploeg, doch wij 
liopen dat ook de overige leden zich 
af en toe zullen willen beschikbaar 
stellen. Wij geven afspraaJc zondag
morgen om 8 uur 30 in lokaal As-
tor te Kortrijk, en om 9 nur 30 aan 
ae kerk te Anzegem. Vrienden, al
len op post f 

Op zaterdag 19-3 had in ons lo
kaal « Astor » op de Grote Markt 
te Kortrijk onze arrondissenrentele 
kaderdag plaats. 

De verschillende afdelingen had
den er voor gezorgd een zo kom-
pnkt mogelijk bestuur af te vaartK-
gen. Na een korte inleiding van 
voorzitter dr. Froediffe werden door 
de sekretaris en organisatieleider 
J e oogmerken van deze bijeenkomst 
uiteengezet. In de verschillende sek-
ties werd nadien vruchtlraar werk 
geleverd, dat moet bijdragen tot 
een grondiger organ&atie et> effefc-
tiever werking. 

Een lekkere koude schotel ver
sterkte de imerfijke mens, waarna 
Toon Van Overstraete» ons een 
hart onder de riem stak. O p d e 
hem eigen geestdriftige manier hing 
hij een klaar en gefundeerd beeld 
op van de malaise in de traditio
nele partijen bij cte regeringsvor
ming en belichtte hij de tragische 
gebeurtenissen te Zwartberg in een 
historisch perspectief. 

Het gaf ons een pint vers bloed. 
De V.U., arrondissement Kortrijk 
is paraat in zijn strijd voor « Vlaan
deren eerst ». 

BETOGING VOOR DE 
REKONVERSIE VAN DE 
WESTHOEK 
De V.U.-Gouwraad voor VVest-
Vlaanderen heelt besloten op 
zondag 24 april a.s. te Veurne 
een grootse betoj^rrg te orga
niseren voor de rekonversie 
van d e Westhoek. 
AHe V.U.-afdeBngen en ker
nen gelieven de7.e da tum vrij 
te houden; nadere berichten 
zullen volgen. 

Menen 
Voortaan is Herwijra Vandenbul-

cke, dr. in de rechten, te uwer be
schikking de Isle en 3de zaterdag 
van de maand; dit betekent voor 
de maand april op vandaag en 16 
april, telkens van 11 tot 12 uur in 
«t Het 2A>nueke », Werviksestr. 49. 

Oostende 
J.V.S.G. 

Zondag 3 april te 17 uur in de 
zaal « Noordzee », Wapenplein : 
vergadering Jong-Vl. Stud. Gem. 
Spreker : dhr Jan van Gork, VNSU-
Brussel en dhr Luk Trujens, prae-
ses VNS U-Leuven over resp, de 
problemen V.U.B, ep K.U.L. Ingang 
gratis. 

Woensdag 13 april te 15 uur in 
de zaal « Noordzee ». Wapenplein: 
vergadering Jong-Vl. Stud. Gem. 
Spreker : dhr Dries Bogaert, letter
kundige, over de geschiedenis der 
Vlaamse studentenbeweging en het 
Diets verzet. Ingang gratis. 

St Andries 
VOLKSUNIE-LENTEBAL 

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

DATA V R I J H a O D E K 

Zaterdag 2 ap r i i : Nationale Kaderdag. 
1 R K i : Feest van de Arbeid in Limburg. 

ZOEKERTJES 
Jonge man, diploma wetenschap

pelijke humaniora zoekt passende 
betrekking (bedlende of hondelsrei-
riger) : prosincies Antwerpeii, Bra
bant of Limburg. Schrijven kan
toor blad D 41. 

Europla.st - autopoljsh. Reinigt 
uw wagen grondig van alle vuil en 
vet. Geeft een hoogglanzende, be
schermende laag voor minstens 
drie maanden. Niet tevretfen, geld 
terug. Europlast - Eageen Dierck-V-
laan, 2L Schikle. Tel : 03^791223. 

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

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. 
2!eer gemakkelijke betalingsvoor
waarden. Schrijven naar dit blad 
dat doorgeeft. 

Bloeiende VU-afdeling m mid
den Brabant zoekt voor goed ge
legen café Vlaams-nationalistische 
uitbaters. Schrijven bureel Wad oti-
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 B, Handschoen-
markt 9, Antwerpen (bij de O.L. 
Vrouw kerk). Verzorgde keuken. 

Aanvaard alle vertaUngen Ned,, 
Fr., Eng., Duits. Ook alle typwerk. 
Verzorgd werk. Interessante voor
waarden. Schrijven bureel blad 
D 37. 

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

Gemeub. kamers te buur Helst 
VI. studenten of personen Tel. 
16.97.95. 

Over te neiiien café in toeristisch 
centrum te Antwerpen. Zeer goede 
«aak en rijke broodwinning, be
staat uit zeverï gemeubelde kamers 
en twee vrije kamers beschikbaar 
»oor uitbater Indien nodig kunneEr 
at de kamers vrij gemaakt worden. 
Oorzaak van overgave . onder-
domsgrens en ziekte van de man. 
Onmiddellijk beschikbaar. Haast 
U, 't seizoen begint. Café Helder, 
Suikerrui 21. Antwerpen. 

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

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

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

Eigenaar van een mooi caté zoekt 
een Vlaams nationalist ajs lokaal
houder. 

Ligging Midden-Limburg. Flinke 
opbrengst. 

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

Tielt 
BETOGING VEURNE 

Bussen voor de betoging te 
Veurne op zondag 24 april worden 
ingelegd. Houdt die datum vrij: 
laat u inschrijven bij de bestuurs-
ledeo. 

Ver lo f : BLANKENBERGE 

Café-Restaurant-Pensioen 

RUBENSHOF 
Weststraat 79 

Telefoon (050)41571 
Vlaamse ce^elllffheid 

Dame, 40 j . vraagt werk. Besclt. 
o\er groot huls, dienstig voor bu
reel, telefoon, schrijmaiclL 

Wie biedt werk ? 
Telefoon : 03-715181. 

Bediende 6^ jaar zoekt werk t 
Nederl. - Frans - noties Eng. - Duit» 
(geen steno). Guy Alb. Reynderste. 
30, Antw. 

DEZE WEEK 
OP UW SCHERM 
Z O N D A G 
ILOO tot 11.30 r IsraëUtiscIi-gQd»-
dzenstige uitzending — 14.40 ; Tup-
oen. Rechtstreekse reportage v»a 
een gedeelte van de Belgische kam
pioenschappen, die plaatshebben to 
Eisene — 15.00 : De FUntstones 
(127e afl ) — 15i25 : VoU£SConcer-t» 
cioor de Pbilhamionle van Antwer
pen, o.I.ï Daniël Stemefeld — 
18.15 r Johan en de Alverman — 
116.40 : De houthakkers van Mai-
nouane — 16.50 : De avonturen var» 
Popeye — 17.15 • Turnen — 18.30 ; 
Klein, klein keutertje — 18.50 ? 
Tienerklan&en presenteert : Let*» 
sing out — 19.15 : Disneyland : Do 
koning van de Leprechauns — 19 55: 
Weerbericht — 20.00 : TV-nieuws — 
30.15 : Sportweekend — 20.40 : Het 
leven van Miclielangelo (1475-1564). 
Derde episode : Het Laatste Oor
deel — 22.20 : Diapason Vandaag : 
Willem Kersters — 22.45 ; TV-
nieuws. 

M A A K » A 6 
16.30 : In het land van de wit to 
toeren — 19.00 : 2iandmannetje — 
19.05 : Teletaaltes r Engels. 27e les i 
A day with the Navy — 19 20 : D© 
Plintstones. 128e atl. : Freds bijver
dienste — 19.45 : Openbaar kunst-
btzit « Het ijzertijdperk » van Paul 
Delvaux (1897) — 19-55 - De Weer
man — 20.00 : TV-nieuws — 20 30 : 
Colnmbus, toneelspet door CHiarleo 
Berlin — 21.35 : Vergeet niet to 
tezen — 22.05 : Jazz impression» 
— 22 25 : TV-nieuws. 

D I N S D A G 
16.30 : De jonge trompetspeler — 
19.00 : Zandmannetje — 19.05 : 
Filmmuseum van de schaterlach. 
Een gezellig avondje uit — 19.20 : 
Ticnerklanken — 19 55 : Hier 
spreekt men Nederands — 19.59 : 
Weerbericht — 2O00 : TV-nieuws — 
20 25 : Bonana — 2115 : HuisvuU 
(documentaire) — 2140 : 'k Heb 
net gezien Gerard Cox zingt eigea 
liedjes — 22.00 : Gastprogramm». 
De socialistische gedachte en actie 
— 22.30 : TV-nieuws. 

W O E N S D & 6 
17.00 ; Televisum — 19.00 : Zand-
mainnetje — 19 05 : De wereld is 
klein Zuld-Oost-Aaië — 19.30 : 
Jonger dan je denkt — 19 55 : De 
Weerman — 20.00 : TV-nieuws — 
20 35 • Een bruideeom in huis, io-
medie dooi B.E. Mitcliel — 21.00 z 
Ten huize van Paul Haesaerta, 
kunstcriticus en kineast — 21.55 ; 
Première —' 22.20 : TV-nieuws. 

D O N D E R D A G 
16 30 : Kalle Blomkvist meester-de
tective, avontureulüm vooi dO 
jeugd — 1.900 : Zandmannetje — 
19.05 : Het schatteneiland 6e aü . Ï 
De onderawtertunnel — 19.30 : 
Penelope — 19.55 : Hier spreekt mea 
Nederlan<ls — 19 59 : Weerbericht 
— 20.00 r TV-nieuws — 20.25 : 
Speelfilm ; La passion dé Jcanna 
d'Arc, drama van Cai'l Dreyer met 
Bcnêe Falconetti — 21.35 : An up
stairs room — 22.00 : Medium — 
22 30 : TV-nieuws. 

V R I J D A G 
16.30 : Griekenland • de eeuw van 
Penktes — 19.00 : Zandmannet]e — 
19.05 ; Teletaaltes : Engels — 19-20: 
Tienerklanken « My kind. of Town ». 
Zang en dans in de grote stad —• 
19.45 : Zoelrh'cht — 19 55 : Do 
Weerman — 20.00 : TV-nieuws — 
20.25 : Het wai'e verhaal van het 
verminkte en weer herstelde kruis 
— 21.15 : Poëzie in 625 lijnen — 
22.00 : Insurrection. Reconstructie 
van de voornaamste feiten en ge
beurtenissen van de Paasopstand in 
1916 in Ierland — 23 00 : TV-nieuws. 

Z A T E R D A G 
Tussen 14.30 en 17 30 : Wielrennen. 
Rechtstreekse reportage van do 
Ronde van Vlaanderen — Tussen 
16.20 : Biljarten. Rechtstre.ekse re
portage van de Belgische kampioen
schappen kader 7 1/2 gehouden to 
Antwerpen — 18.55 : Zandmannetje 
— 19.00 : Flipper. 9e afl. : Mijn 
broer Flipper — 1.25 : Autorama — 
19 55 ; Hier spreekt men Nederlands 
— 19.59 : Weerbericht — 20 00 : 
TV-nieuws — 20.30 : Slechte t i jd 
voor sergeanten. 7e afl : Will gaat 
naar Washington — 20 55 : Studio 
Uno, vartétéprogramma — 21.55 : 
Eclio — 22.25 : De onkreukbaren. 
15e afl. : De zaak-Larry Fay — 
23.15 : TV-nieuws. 
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DE MOOISTE VILLA 'S IN GENT G E N K ANTWERPEN 

. . . ,eu.d .0, ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN N. V. 

te G E N K 

Maar ons aanbod in burgershuizen, 
halve villa's en appartementen 

overtreft alle verwachtingen. 

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

12 ruime luchtige appartementen — 
3 slaapkamer» 
AAN SLECHTS 599.000 F. 

• Zeer mooie villapercelen te MariakerLe-
Drongen. 

RESIDENTIE < MIDDENSTAD > 
6 ruime appartementen met 3 slaapkamers AAN SLECHTS 900 000 F. 

VERKWCLING < 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 appai tementen — 1 slaapkamer AAN SLECHTS 602 000 F. 

• VERKAVELINGEN < PAASBLÜEMHÜF > en < PRÜNKENBORG > 
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 
ONDERBEUGEN. 43 
TEL. : 09/25.19.23 

G E N K 
MOLENSTRAAT, 39 

TEL. : 011/54442 

LET 

S De Lie. 
Ook de 
zoekertjes 

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

t Fapenhoek », 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 het 

teken van de LEELW 
Op 11 juh 1966, gans 

Vlaandeien van de Noordzee 
tot de Maas. 

EEN LEEUW 
Aktie 300.000 LEEUWEN 

Vraag dadelijk per briefkaart 
of telefonisch inlichtingen 
bi| L Ve^hoe^en Liefkens-
hoek 23, Halle (Kempen). 

TeL : (03) 79 0124. 

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

Ö 
bq 

EXCLUSIEF VOOR BELGIË 
VRAAG INLICHTINGEN : 

Tuinen DEMEYERE 
VIJFWEGENSTRAAT, 13, IZEGEM 

Telefoon : (051)316.23 . we rku ren (0.51)303 44 

Ver tegenw voor de provinciën Antwerpen en Limburg : 
p V b a. LAMBRECHTS — Bes tuu rde r Feyae r t s - Beerzel 

GEDURENDE 14 DAGEN : KOOPJES-
KERMIS AAN FANTASTISCHE LAGE 
PRIJZEN OP RADIO'S, TELEVISIES, 
BANDOPNEMEPS, ENZ., ENZ. 

bij UW specialist 
Elektro Akoustiek 

«DE GELUIDSBRON» 

Lange Leemstraat 32 - ANTWERPEN 

Telefoon : 33.04 95. 

BIJVOORBEELD : * 

OP MAGNEETBANDEN 35 TOT 40 %. 

ben 
uirgeslapen 

wanr... 

DIEPVRIESBEWAARDERS 

met « n e l v p i e s « c h a k * l a a r i 
tot - 3 8 ° C 

330 

400 

550 

13 950 fr 

14 950 fr. 

17 100 fr. 

GROOTHANDEL 

E L E C T R A - B R E E 
Tel. 651 88 Bonepufstraat 28, BREE 

Groïft leus r 
GLAZEN en MON-JtiEM. 
Grt i i . voor verieUfoen. 
Herstelt ngcn in e gen werVIiul, 

Walter ROLAND 
•— Ged ptomeefd Opi elier —-
Kerltstra«{ 58 — A^^we^pef1 
ILtl < U b op het huisnummer <l 

Telefoon. 35 86 62 
10 % loflmg op vêi*oon deier. 

T U R N H o U T S E • A A N 1 0 2 , B O U G E R H O U t - TEL. 35.17.»3 
• . .,2_ •'JHU'ZEK ! O i e ^ i l r i . ï »4.»*, Ann». :»#l. 31.01.1» < 

"»•«'- Aniw. t . l . i3.4J'.J4 . CalliffrilVi 40, Dèurni, T.l. 3»;j5.5J 

W I M M A E S 

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

deren, voor alle verzekeringsvoimen : Brand -
provinciën Antwerpen, Brabant en Oost-VIaan-
Leven - 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 O T E K E N Ie en 2e rang 

Jan Viw Rf/swiicklaan 62 - ANTWERPEN - Telefoon : 03/37.54.38. 
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DE ZONNEWIJZER 

'k Sta hier eenzaam 't uur te wijzen 
en niemand meer kijkt naar mij om 
sinds de snelle levenswijze 
niet mieer zonder uurwerk kon. 

Reeds eeuwen wijst mijn schaduwwijzer 
steeds even juist als toen 'k begon. 
Het uurwerk maakt de mens niet wijzer : 
de vogels kijken naar de zon... 

S. Onckel. 

nota^s bij het nieuws 
DE GAULLE 
EN DE N.A.T.O. 
«O.T.A.N. en emporte Ie 
vent». 

NAAR ROME 
«Fabiola en de kristenen 
van de katakomben ». 

MUITERIJ 
De Miiyter stemt tegen de 
regering. 

BRITSE VERKIEZINGEN 
Labour omnia vincit of Vic 
Tory ? 

NEDERLANDSE 
VERKIEZINGEN 
Vreemd ei in het nest. 

VASTENAKTIE KRIJGT 
VAST SEKRETARIAAT 
TE BRUSSEL 
Waarom geen vastensekre-
tariaat ? 

NIEUWE KOERS 
OP RUSSISCH 
PARTIJKONGRES 
Kroesjtsjev de stal in-isatie. 

PROCES TEGEN 
OOSTENDSE LOODSEN 
De laatste loodses wegen 
het zwaarst. 

EX-MINISTER 
Mechelen krijgt weer spin-
noydige burgemeester. 

DAVIGNON KABINETS
CHEF VAN HARMEL 
« Sur Ie pont Davignon on 
y danse ». 

STAKING BIJ F.N. 
Voor herstal der vrouwetij-
ke waardigheid. 

GEZAGSKRIZIS 
IN INDONEZIE 
Soekarnomansland. 

juan de anarchist 


