DEZE WEEK
In Limburg bezochten wij de man die op onze Zwartbergfofo gekwef-st op de grond lag, ferwijl een priester naast
hem knielde. Reeds 50.000 fr van het Solidariteitsfonds
uitgekeerd (biz. 3) - Robert Henrion, de nieuwe minister
van Financiën (bIz. 4) -Taaitoestanden in de post (bIz. 4)]
- Kroniek van de middenstand (bIz. 5) - Een nieuwe rubriek : dialoog met de lezers (bIz. 6) - Schitterend geslaagde nationale kaderdag te Brussel (bIz. 8 e n 9 ) -Buitenland:
Wilson wint (bIz. 10) en Hendrik Verwoerd (bIz. 11) Uit de archieven van "Wij" : Hendrik De Man (bIz. 12 en
13) - Verder onze vaste wekelijkse dames-, kunst-, sport-,
toerisme- en humorrubrieken.
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KULTUUR
V.d.B. zit vast in het zadel op
zijn Brussels stokpaardje. Onder
zijn leiding zal de niemve ploeg
een krachtdadige kultmirpolitiek
voeren met een grootscheepse
aktie voor tweetaligheid.
Politieke hypokrizie is in dit
land schering en inslag. Men
doet aan bewuste misleiding van
de openbare opinie door de z.g.
taalkwestie los te rukken uit
haar fundamenteel nationaliteitenaspekt, waarmee tweetaligheid niets te maken heeft.
De goegemeente doen geloven
dat de binnenlandse mizeries
een uitvloesel zijn van de taaiverscheidenheid is dan ook een
geniale leugen. De waarheid is
dat men hardnekkig vasthoudt
aan een gemene politiek van volkerendiskriminatie die altijd één
en dezelfde gemeenschap treft.
Wat de Walen stilzwijgend en
royaal wordt toebedeeld, met
alle mogelijke morele en materiële steun van de staat, wordt
de Vlamingen brutaal geweigerd.
Het eentalige Wallonië kent geen
taalproblemen. Die zijn een exclusieve prioriteit voor Vlaanderen. Waarom met geniepige streken éénzijdige tweetaligheid aan
Vlaanderen opdringen ? Waarom ? Om een normale Nederlandse
kultuurontplooiing
te
verhinderen in de heimelijke
hoop het Nederlands ooit definitief te kunnen uitroeien.
En waarom geen kultuurautonomie ook voor Vlaanderen '?
Waarom niet ? Dan zit men natuurlijk anders vast in de federalistische stroming die het begin van het einde zou inluiden
van de Brusselse hegemonie en
haar voogdijschap over Vlaanderen.
V^'ie zijn nu eigenlijk de volksverraders en die gevaarlijke ekstremisten ?
W.D.P., Brussel.

TAALINSPEKTIE LEGER
Op 3 juni 19fi4 legde de Vlaamse Volksbeweging 6 klachten
neer bij de kommissie voor ta»linspektie van het Leger en wel
voor het ontbreken van een
Vlaamse aktieve divisie, het nog
in stand houden van een gemengde infanteriebrigade en gemengde bataljons bij de parakommando's, alsook voor het feit
dat bij de Luchtmacht er 21 gemengde « Wings » bestaan en
slechts 5 eentalige, zodat de toepassing van de taalwet die grote
eentalige eenheden voorschrijft,
een werkelijke bespotting geworden is van wat de Vlamingen in
theorie wettelijk verkregen.
Verder klaagde de Vlaamse
Volksbeweging het feit aan dat
in weerwil van wat de taalwet
voorschrijft, in de gemengde
eenheden met een meerderheid
aan nederlandstalige ondereenheden het Frans de bestuurstaal
blijft in de plaats van het Nederlands en dat in de militaire inrichtingen van Brussel-Hoofdstad
er nog altijd geen evenwicht bestaat tussen de taalkadcrs van de
officieren en zelfs niet van de
onderofficieren, dit ondanks artikel 25 van de wet, die dit evenwicht voorschrijft.
Op 2 maart Wfiö liet de heer
senator A.F. De Boodt de beslissing van de taalinspcktie aan de
Vlaamse Volksbeweging kennen.
Ze luidt als volgt :
« De door de Vlaamse Volksbeweging ingediende klacht werd
tijdens de laatste vergadering behandeld door de Conmiissie, die
vastgesteld heeft dat de aangeklaagde toestand voor verbetering vatbaar is. De Minister heeft
nochtans medegedeeld dat voor
het ogenblik met inachtneming
van operationele redenen geen
markante wijzigingen
kunnen
worden aangei)racht ».

De Vlaamse Volksbeweging
houdt er aan de Vlaamse publieke opinie kennis te geven v«n die
beschamende beslissing en er op
te wijzen dat het niet-besturen
in het Nederlands van gemengde
eenheden niet een meerderheid
van Vlaamse ondoreenbeden en
het nog altijd niet verwezenlijkte
taalevenwicht bij de kaders \an
de militaire inrichtingen \ a n
Brussel-Hoofdstad al vast niets
te maken hebben met « operationele » redenen, maar markante wetsovertredingen uitmaken.
Gaan de Vlaamse parlementsleden zich bij die afwijzing van
de klachten van de Vlaamse
Volksbeweging neerleggen ?
V.V.B., Brussel.

LIMBURG
Het arr. bestuur met de arr.
raad van de Volksunie arr. Hasselt-St. Truiden, in vergadering
op woensdag 30 maart 1906, eist
dat de C.V.P.-P.V.V.-koalitie de
beslissing van de vorige regering,
waarbij de datum van de sluiting
van de mijn van Zwartberg zal
vastgesteld worden in funklie
van de mogelijkheden tot herplaatsing van het personeel, zal
handhaven ;
eist dat de herplaatsing van het
personeel zal gebeuren in het
teken van «werk in eigen stteek»
en beklemtoont dat de herplaatsing zeker niet leiden mag tot
een \ermeerdering van de pendelarbeid in Limburg ;
eist dat de herplaatsing v an het
personeel - zowel inzake werk
als verdienste - in alle ernst zou
gebeuren en niet in een spelletje
van heen- en weersturen zou
ontaarden, zoals gebleken is uit
meerdere berichten uit de mijnstreek ;
klaagt de diskriminatie aan i.v.m.
uitbetaling van de wettelijke
vergoeding voor de verletdagen
in <le mijnen, diskriminatie die
bestaat in het verschil van behandeling tussen gesiiidikeerden
en nietgesindikeerden ;
stelt vast dat \oor Limburg geen
noemenswaardige
rekon versie
voorzien wordt, nadat men sedert
decennia deze pro\incie beroofd
heeft van haar ondergrondse
rijkdommen ;
wraakt de valse voorlichting volgens dewelke in Limburg jaarlijks slechts een ,3<KH)-tal arbeidsplaatsen moeten geschapen worden. Dit is in tegenstelling met
andere gegevens en o.ni. met de
besluiten \an een studie van de
Sociaal-ekonomische Werkgroep
van de Volksunie, die aanduiden
dat in de eerstkomende 10 jaren
zich jaarlijks een gemiddeld van
meer dan 5.000 arbeidskrachten
op de arbeidsmarkt zullen aandienen ;
eist daarom dringend de nodige
planning en de goedkeuring van
een rekonversie-wet om Limburg
van de nodige miljardenkredieten te voorzien ;
stelt de voorrang voor de 1'3,0 als
gondslag voor een ernstige rekonversie ;
vraagt ten spoedigste oprichting
van het bisdom Limburg.
,T. Cuppens,
R. Vanheusden.

FLAMINGAHTISCHE REGERING ?
Volgens de franstalige pers, is
deze C.V.P.-P.V.V.-regering, de
regering der flaminganten.
Zijn die mensen niet goed wijs?
Onder de Vlaamse C.V.l"'.-ers
rekent men ook mevrouw De Riemaeker. Wanneer gaat de (IV.P.
dat mens eens een plaats geven
bij de F"ranse C.V.P. Daar hoort
zij thuis !
Zij heeft alles, b e h a h e een
Vlaams reflcks in het parlement.
In oktober lOfiS, was ze te F^lewijt (Brabant) aanwezig bij de
opening van een vakantiecentrum van de Christelijke Centrale der Metaalbewerkers ; baar

toespraak was in het Frans.
Zij is 100 ^^ - franskiljon en
daal n;ee punt.
De flamingant ,Ios De Saeger,
moeten wij niet n-eer \oorsfellen : Hertoginneda! ze-»t genoeg.
.Jan Piers, ex-V.V.B.-er - die
naar Londen gaat, als de Vlamingen voor hun rechten betogen in zijn stad. Dag Jan !

komen ? >. Ilcel juist ! Waar
bleef echter het protest van
B.S.P.-voorzitter Collard nopens
dit zeer ernstig feit ? Nergens
iets over gelezen. De B.S.P.-oppositie is zielloos. Dit versterkt
V.D.B, in zijn dictatorsneigingen.
Maar anderzijds zal het diktatortje Van den Boejnants zich
wel moeten hoeden voor zijn opvolger in de voorzitterszetel van
de C.V.P. Het wordt immers een
traditie bij de C.V.P., dat de
parlijvoorzitter er zijn eigen
eerste-minister een voetje licht.
Alweer een rake en gevoelde,
maar niet zozeer gesmaakte opinerking \N;m de heer Van der
Eist.
Waarlijk, de grootste oppositionele krai ht zal nu moeien uitgaan van de Volksunie. Dat verwacht trouwens ook de Vlaamse
opinie. En de steeds nog eisende \'lamingen licbl)en wel het
lecht, van hun ii.niij (in casu
de V.U,) veel te \ crw.Khfen.
K.F:.E., Wilrijk.

R.D.B., Schoten.

Bi.P.

ZWARTBERG

Waarde Redaktie,
Niettegenstaande de machteloze scheldwoorden van .Tos Van
l-2ynde, in zijn « Volksgazet »,
schijnt de B.S.P. hulpeloos in
haar nieuwe rol van oppositiepartij. De ontbindingsslaat van
deze parlij is zodanig ver gevorderd, dat zij zelfs geen spontane
reaktie meer kan opbrengen.
Zo bij voorbeeld het feit, dat
« Polle saucis.se » op diktatoriaie
wijze zijn waar aan de man
bracht langs de T.V. om. Herinneren wij ons, dat zijn regeringsverklaring
woensdag
23
maart in grote trekken op het
T.V.-scherm weergegexen werd.
Daarop reageerde alleen Volksunie-voorzitter Van der Eist heel
gevat : « Is het democralish verantwoord dat de oppositie in de
T.V. niet aan hel woord kan

Ik stuurde . onlangs volgende
brief naar de redaklie van het
K.W.B.-maandblad « Raak ».
Ik heb met verontwaardiging
uw artikel over Zwartberg gelezen in het maartnummer van
« Baak » (biz. 5 j . Waar eerst
terecht de verantwoordelijkheid
aan de kaak wordt gesteld van
de mijndirectie, het Kolendirectorium en de regering, woi'dt dan
in een onwaardig proza gehandeld over « Volksunie-agenten »
die stakingen en betogingen als
« een spel » hanteren.
Als lid van de K.W.B., doch
tevens als provinciaal raadslid
van de Volksunie en lid van de
Ijartijraad der X.V^ kan ik onmogelijk akkoord gaan met deze
oppervlakkige en kwetsende kritiek.
De mensen die sinds jaren een
harde strijd voeren in de Volks-

unie voor hun volk, de arbeiders
inbegrepen, hebben waarachtig
meer recht op de waarheid, ook
over Zwartberg. In het programma van de V.U., in haar kongresbesluiten van 1963 en 1962, werd
en wordt herhaaldelijk in het
bijzonder voor wat de koolmijnen betreft, een sociaal-ekonomische politiek geëist, die rekening houdt met de belangen der
mijnarbeiders en van de ganse
Vlaamse gemeenschap. Zeer konkreet werd de fusie der kolenmijnen onder kontrole van de
gemeenschap voorgesteld. Het
gaat dan ook niet op, te doen
alsof de V.U. zich nooit met deze
problematiek heeft beziggehouden en enkel de mizerie wil exploiteren om stenmien te winnen !
Anderzijds kan het U niet onbekend zijn, hoe uitlatingen van
sommige vakbondleiders werden
gecensureerd, uit de beruchte
reportage van M. De Wilde ?
Ten slotte wil ik U er nog op
wijzen, dat de V.l". reeds nagenoeg 100.000 fr. heeft bijeengebracht, die aan de getroffen
mijnwerkers en hun familie zal
worden uitbetaald. Zulks niettegenstaande de V.l'. een « arme »
partij is en ze bovendien moet
instaan voor de zware boeten
die zeer eenzijdig ten laste Aan
haar propagandisten werden uitgesproken. Hel staking.sgeld van
het A.dV. heeft weinig gehol])eii,
vermits het maanden na de feiten nog niel uitgekeerd was...
Mijne Heren, l ' nioogt persoonlijk menen dat de C.V.P. bv. uw
steun verdient. Maar als K.W.B.,
als K.A.-groepering, zou het een
tragisch misverstand zijn, zich te
binden aan een politieke partij.
De tijdsgeest is heel anders ;
laat de g(Mlsdienst of de K.A. niet
langer misbruiken !
De redaklie draagt cecn verantwoordelijkheid voor de inhoud der
gepubliceerde leiersbrieven. Ze behoudt lich het recht van keuze
en inkorting voor. Over de lezersrubriek wordt ceen briefwisselinf:
gevoerd.

van de redoktie
BrtUMli 7 April 1966.
hêztéTz f iibonniifM&tanfll&f.
\A«I niêW oskd[«¥töorsltt«r; sagara Boowoas^is
ièÉ kaui alt h«t «id«rvijs« Dat br«ngt aéé dat
M-i PP C^Mttt tljd«a ««Q pa&r v«k6B rakantl»
ttè^fi * Biadwr ii&tuurlljk dat OAM her«n volks^3ftef*BWdordlftri tn Mnator«n i d« opvoedInf
pa''d« 3«u«d>r&aft a^ér tijd dan httraak«nvan
l i i i é B •& hêï b«8tar«B van h«t land, soudtn
)»S6iaAS*dig« l^ttfltAB 8«gf«n» In i»d«r gaval be*
ItóiÜct onM öadarroorsitttr 'övtr voldo«nd« tijd
i i l l l e h t i kvijttn ran lijn partij-^rplichtinhpéftüê i l 8«df ter«dht tan Aénitigi dat tnên ook
^ d« top ran di partij het klain« virk niet
kééfi i« 80h\s/«a tn lo iet hij üohself aktief
ia TOOT de abonneaentenalag. Verleden dinsdag
ttriéldt hij o&i auchter, dat hij de dag roorèiia op de baan geveeit va« en dat hij tien
abonneaenten had gemaakt* Rij blufte niet met
dat reiultaat, doeh hij stelde lakelijk vast i
jfïjp ^lijrea ieder jaar daizeaden mogelijke
Ikben&Afteaten liggen, omdat altijd ergens iemana
« i t s t e l t , op de baan te gaan".
G#lijk heeft hij I Honderd mensen in heel
yi&a&aerea die één dag op de baan gaan i duizend
ibèaataenteB; Wie doet Boowens de b&ard af ?
&.j ifil er "aiet graag bij «ijn» als hij dit
^ s r t . Waat het lijkt er een beetje op, alsof
aij toeh aet lijn prestatie heeft willen bluf*
« a i Wat Biet het geval i s . AHeen i hij vergat
it dat voer een joeraalist klles kopij i s .
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hezochten
de man op
onze foto:
theo
van hecken

NAAR LIMBURG
MET 50.000 FR.

De mijn is hier alom tegenwoordig.
Alles is van haar. De cité met haar
versukkelde huizen en haar veel te smalle straatjes. De Turkse en Italiaanse
gezichten
langs de baan. De rook in de lucht. De terril waarachter de Kempische
horizon
verstoppertje
speelt. De kliniek André Dumont en het witte kamertje,
waarin
Theo Van Hécken ligt. Zelfs de schotwonde
die Theo nu al bijna twee maand en
half op het bed gekluisterd
houdt, is van de mijn of toch omwille van de mijn.
Op die bloedige maandag, de laatste dag van januari, liep Theo tussen de honderden mensen die voor werk en brood op straat kwamen. Hij was daar volkomen op zijn plaats : na zeventien jaar in de put en met al een flinke portie kolenstof in de longen heb je wel het recht om van je werk te houden, meent hij.
Terwijl hij daar liep dat werk te verdedigen, voelde hij opeens een fikse slag en
een brandende beet in de rug. Pijn deed het eigenlijk niet, althans niet op dat
ogenblik. Theo Van Hecken besefte maar later dat hij ruggelings getroffen
was
door een geweerkogel.
Nog later werd het hem duidelijk
dat zijn beide
benen
verlamd zijn. Of dat terug in orde komt ? Theo Van Hecken zou het graag weten.
Hij ligt nu al wekenlang op het antwoord te wachten. Moedig, vol vertrouwen
en
glimlachend.

ï

boven en dan is Antonio heel. heel
d a n k b a a r en gelukkig. Hij telt het geld
niet eens en je ziet het hem aan dat hij
haast méér geeft om het gebaar van los
senores flamencos d a n om d e gift.
De T u r k Yigit Hulusi is niet thuis, al
terug a a n het werk. De leider van het
jonggezellenhuis waar hij woont vertelt
ons, dat Yigit in T u r k i j e een vrouw en
vier kinderen heeft. Hij is nog niet lang
in het l a n d : sinds september 1965. Drie
m a a n d voordat meegedeeld werd d a t d e
koolput, waarop hij al zijn verwachting
had gebouwd, gesloten zou worden. Hij
kreeg o p die bewuste maandag een schot
in de knie en dat was meteen een lelijke streep door zijn rekening, want hij
was nog niet lang genoeg in België om
aanspraak te k u n n e n maken o p kinderen ziekengeld. « H e t geld zal buitengewoon goed gekomen / ' m zegt ons de
leider van het jonggezellenhuis die het

m i n thuis. OtA. a l terug a a n het wcilL
Gelukkig m a a r voor de vier kinderen,
die met grote verbaasde ogen het bezoek
monsteren. H e t oudste zoontje, eerste
studiejaar, speelt voor tolk want moeder en grootmoeder spreken alleen een
onverstaanbaar-rad Spaans. Ook d a a r
armoede-troef en het is beslist ^cen
vette paella die op de stoof staat t e
sputteren. Als we buitenkomen zegt V a n
d e r Eist : « ik heb binnen de hele tijd
zitten d e n k e n aan het sociaal manifest
van de Franse bisschoppen. Dit zijn n u
eens werkelijk d e verschoppelingen van
d e twintigste eeuw, de slaven van h e t
kapitalisme n.
Mevrouw Blommaerts-Souvere^ns is
stapels boterhammen aan het snijden
als we binnenvallen. Dat hoeft ook wel
voor zes kinderen, « Bijna zeven », zegt
moeder Souvereyns blij-blozend, « i n
juli ». Vader Blommaerts is een potige
vent die het verdomd rot vindt van d e
rijkswacht d a t niet eens een officier zich
achteraf een klein beetje is komen verontschuldigen voor de schedelbieuk die
een van zijn manschappen — « die met
het zwart snorretje, een razende ! » —•
moeder Blommaerts schoot. Hij gloeit
n o g van verontwaardiging « Er gebeurde niks toen er geschoten werd », zegt
hij, « ze stond gewoon een pakje friet t e
kopen aan hei kraam bij de André Dum o n t . Plots chargeerde de rijkswacht e n
die met zijn moustache schoot vanop 15
meter recht n a a r mijn vrouw. T u s s e n
h e m e n haar was er niemand. Nog een
geluk d a t ze de kogel hier kreeg » —.
hij toont het lidteken vlak bij de haarwortels — « een paar millimeter lager
en ze was er geweest Een paar milli*
meter hoger e n d e bazin van het fnetkot h a d hem in de buik gekregen. D e
schoften ». Hij haalt herinneringen o p
aan andere stakingen, « in H a r e n hebben ze ons met het plat van de sabel d e
trein ingejaagd, kort n a de oorlog. Ik,
weet het wel : er zitten ook mensen tus»
sen en één smeerlap is genoeg o m d e
boel kapot te maken. Maar wij betalen
ze verdomme niet om h u n zenuwen te
verliezen. En als wij niet o p straat gekomen waren, d a n was Zwartberg toegegaan zonder dat één meneer in Brussel er n a a r kraaide ». Hij is de Volksunie dankbaar, niet alleen om de steun
(Vervolg blz. 4 boven)

Glimlachend ook als wij binnenkovoelt dat T h e o aan het bezoek méér
m e n O n s bezoek is aangekondigd e n
gehad heeft d a n alleen maar dat geld.
hij weet dat we h e m zijn deel komen
E n waarna je dankbaar buit il<imt;
brengen van de tienduizenden franken
dankbaar om de moed van die man.
die bijeengebracht zijn door a r m en
ri|k, groot en klein : d e lezers van ons
Éiiiihi K M M
blad die vanaf de eerste dag na de
schietpartij vroegen of zij voor L i m b u r g
iets konden doen.
T o c h is T h e o Van Hecken nog een
beetje verrast door onze komst. Hij is
er kennelijk mee ingenomen, dat voorzitter Van der Eist persoonlijk n a a r
Genk gekomen is. En hij verontschuldigt zich overvloedig voor de (grijze)
i^
driedaagse stoppels die zijn kin sieren :
de kappei heeft weer eens een beurt
!
o \ ergeslagen.
Of het hem hier goed gaat in de kliniek ? Opperbest. H e t eten is zo, man !
en hij maakt het klassiek gebaar met
d e wijsvinger o p de d u i m : piekfijn.
De verpleegsters e n de zusters zijn om
te vriendelijker. Er komt er trouwens
eentje binnengewaaid om het te bewijzen : een e n al gedienstigheid voor de
gekwetste die, n a a r zij graag getuigt, de
gemakkelijkste en liefste patient is die
zi| ooit gehad heeft.
Theo Van Hecken : « Ja, ik was de man op uw foto. Ik lag op de grond, met
We praten over de mijn, over de behet schot in mijn rug en ik zag die gendarm altijd maar dichterbij
komen. De
wuste maandag. Even wordt T h e o Van
man met de motorhelm
op uw foto was Antonio Arcila die me ter hulp snelde
Hecken bitter. « Kijk », zegt hij, « hier
en eveneens neergeschoten
werd... »
ging de kogel er in ». Zijn h a n d wijst
naar de rug, boven de verlamde benen:
< zoals je ziet : langs achter en dus ze- d a n k b a a r om de schoonmenselijkheid
prachtig vindt dat de Volksmiie bij haar
ker zelfverdediging van die gendarm!». en de voornaamheid van die Vlaamse
hulpverlening niet het minste onderHij vertelt verder over de m a n die hejn
arbeider.
scheid maakt tussen Vlaamse en vreerater h u l p snelde en ook gekwetst werd,
De hele citéstraat staat bomvol zui
de aibeiders.
over de tocht met loeiende sirene naar derse jochies en meisjes als onze wagen
Bij Angel Margarino is vader evenhet ziekenhuis, over de kogel die nosr
stopt aaia het huisje van Antonio Araltijd tegen dat lamme dijbeen zit. Hij
cila. W e geraken binnen in het keuwordt opstandig, nu hij er weer ligt
kentje en Antonio, die een schotwonde
over te praten en hij schakelt d a n maar
aan de linker dij heeft, schuifelt vierliefst over o p thuis, de vrouw, de drie maal naar de beste kamer om er een
kinderen.
stoel te gaan halen. H u l p weert hij af :
O p het nachttafeltje ligt het jongsfe hij behelpt zichzelf wel en gasten laat
n u m m e r van « Wij ». We vragen T h e o je toch niet staan ! Hij pookt de Leu\ a n Hecken, of we h e m misschien plevense stoof op en gaat d a n rad en rondziei kunnen doen met wat boeken. Hij
uit aan het vertellen over Spanje — hij
•ï\eeit lachend af; een der dochters is
is Castillaan — waar el sol en el vino
^erloofd met een bekend letterkun- zoveel beter zijn dan hier H e t is een
dine en die zorgt op gezette tijden voor
eclit mizeriekeukentje daar bij Antonio:
het geestelijk voedsel.
klein en benepen, met meubeltjes die
\ o o i z i t t e r Van der Eist is ernstig en
vierdehands geéifd zijn van een of anontioerd als hij T h e o Van Hecken de
dere Italiaan en alleen maar een handbriefomslag geeft met 'n deel van het
volletje licht dat door de kleine ruitjes
bedrag dat onze lezers bijeenbrachten. valt. Antonio is erg gekwetst en hij
W a a g ons niet, hoeveel er in stak : dat
weet het : blijvend letsel. Hij wrijft
JN zaak van T h e o Van Hecken en, zoals somber over zijn benen waarin hij nog '
hl) /elf onmiddellijk zegt, moeder de altijd geen gevoel heeft. En je bedenkt
VKHiw. Hij telt plechtig de blauwe brie- bitter dat deze m a n vanuit zijn warm
\ e n en zegt dan dankbaar en ontroerd :
schiereiland naar hier is gekomen, n a a r
« ci,it had ik nooit gedacht. Dat is heel ons regcnklimaat dat bij niet h a r d e n
\eel en heel mooi ».
kan. Naar onze mijn die hem wou uitInmiddels is het kleine ziekenkamer- spuwen als een stuk vuilnis. N a a r
de kogel die hem voor de rest,
tjt vol zware sigaren- en sigarettendamp
getaakt : het wordt tijd dat we opkra- \ a n zijn leven gebrekkig maakt. VoorMevrouw Blomaert-Souvereyns:
«In 'n groot gezin komt dat altijd goed van pas»
men. £ e n hartelijk afscheid, waarbij je zitter Van der Eist haalt de briefomslag
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Interpellatie

Coppieters

taaitoestanden
bij de
post

die in het groot gezin uiterst welkom
ii> : (( Zonder jullie was er misschien van
heel onze aktie toch niets in huis gekomen ».
Moeder Blommaerts beaamt het allemaal en vertelt dan, dat ze negen dagen in de kliniek lag. Ze heeft nog vaak
hoofdpijn, is duizelig en bloedt regelmatig uit de neus. Maar ze is toch blij
d a t ze zoveel geluk in een ongeluk heeft
gehad en dat ze in haar kraaknette huisje weer kan zorgen voor de jonge bende.
Vader Blommaert weert een aangeboden sigaret af : « Zeventien jaar mijn,
jong. H e t kruipt niet in de kouwe kleren en ik heb sinds een paar jaar het
roken maar gelaten. Ik heb hier al genoeg zitten », en hij klopt zich op de
borst. Stoflong; wanneer we horen, hoeveel hij per maand naar huis brengt
moeten we even zuur glimlachen om de
dooddoener van de « rijke mijnwerkers ». Er zijn er weinigen, die zich voor
zo'n bedrag stoflong willen gaan halen.
En toch houdt Blommaerts van de mijn
« waar ze met h u n poten vanaf moeten
blijven ».
Mevrouw Latos : niets is zieliger dan
een jonge weduwe in het zwart. We
zijn er maar eventjes gebleven. Voorzitter Van der Eist kennelijk bemoeid
om met de briefomslag ook iets méér
te geven. Maar dat is zo lastig, waar het
verlies onherstelbaar is 1
Vader Sclep heeft veertig jaar dienst
als boekhouder op een der Genkse mijnen. Een ernstige, waardige man met
een Toorop-kop. Moeder Sclep praat
over haar jongens : vijf zonen waarvan
Valeer de tweede jongste was. Valeer
ging naar de mijn kijken wat daar allemaal gebeurde en toen trof hem die
horizontaal afgevuurde
traangasgranaat. H Dat had toch niet mogen gebeuren; dat hadden ze toch niet mogen
doen » We zitten een hele tijd bij de
Scleps maar — eerlijk — sta ons toe dat
we bij hen achtergelaten hebben wat
er in die tijd gezegd werd.
Dal was allemaal verleden xueek vrijdag, in de namiddag.
Vijftigduizend
frank in het geheel; maar we menen dat
we niet hoeven te vertellen, hoe we die
verdeeld hebben. Naar best
vermogen
en naar behoefte, dat spreekt
vanzelf.
De rest van het geld wordt ook nog besteed : te Diest moet Jef Heylen en Ie
Antwerpen
Frans Wouters nog bezocht
wolden. En waar morgen of overmorgen iets nodig is, komen we terug.
Als je eindelijk de laatste deur achter je dicht hoort gaan en je staal op
stiaat — een straat die alweer doodloopt op een ten il gindeiachter — dan
vraag je jezelf en Vati der Eist en de
anderen die et bij waren : of je nu eigenlijk blij moet zijn om wat de hondeiden die het geld bijeenbrachten
je
hebben opgedragen, of je nu triestig
moet zijn om het stille leed hier en de
armoede daar, of je nu razend moet zijn
om de smeerlapperij die hier gebeurde.
Je rijdt naar huis, een rit van twee uur
lang, en je weel het nog altijd met. Met
ah gevolg dat je dan maar alles tegelijk bent.
T. van
Overslmeten.

deze week in het land
Op de E.E.G.-konferentie
licht.

te Brussel

Kernkabinet
V.D.B, is een bespotting
eens te meer in de hoek
geduwd.
Te Marseille werden twee gangsters
zijn in de zaak De Leener.
Schitterend

geslaagde

Nationale

krijgt

de Kennedy-ronde

het

van het taalevenwicht;
aangehouden,

Kaderdag

Vlamingen

dié betrokken

van de Volksunie

groene

te

zouden
Brussel.

direktie « betrekkingen en opleiding » werd
benoemd en bij die gelegenheid drie ambtenaren weerde omdat zij, als lid van het
(g.e.) Verleden dinsdag interpelleerde
V.V.O., blijkbaar ongewenst of « onbevolksvertegenwoordiger Maurits Coppieters
trouwbaar » werden geacht in een dienst
de minister van P.T.T. over de wantoedie zich voortaan moet bezighouden met
standen bij de Posterijen. De interpellatie
de inrichting van alle wervingseksamens,
werd reeds aangevraagd vóór de regeringsmet de werving zelf en met tal van bevorkrisis en was normaal gericht tot de sociaderingseksamens die « men » aan het Vast
list Anseele, de voormalige minister van
Wervingssekretariaat poogt te onttrekken,
Onze mandataris kloeg eveneens de poliP.T.T., die steeds franstalige en partijbeCoppieters verweet Anseele nog « in ekstieke en taalkundige willekeur aan van een
langen boven wet en recht heeft verheven.
tremis > (t.t.z. nadat de regering reeds geWaals
Bestuursdirekteur
die
voor
enkele
Maurits Coppieters stelde aan de kaak
vallen was) een Waal tot direkteur te hebmaanden aan het hoofd van de nieuwe
dat de topadministratie van de post (de
ben benoemd, waar hij beroep had kunnen
doen op 2 Nederlandstalige direkteurs die
in overtal zijn.
Hij voegde er aan toe dat Anseele geduld heeft dat én bij de diensten van de
direkteur-generaal én in het sorteer-centrum te Brussel X de Vlamingen op ergerlijke wijze benadeeld zijn. Bij eerstgenoemEr zijn er die zich verbaasd tonen over het feit dal de haute finance, in
de dienst zijn al de posten van postontvancasu de Generale Bankmaatschappij, een van haar knapste koppen ter beschikger 1ste klas door Walen bezet en is er
king heeft gesteld om een portefeuille in de regering Van den Boeynants te
slechts één Vlaming op de posten van
beheren.
postontvanger 2de klasse aangesteld. T e
De verbaasden hebben een kort geheugen : er zijn weinig regeringen waarBrussel X worden er van de 12 betrekkinin geen vertegenwoordiger zit van de grote groepen die de financiële en —
gen van postontvanger 2de klasse en hoger
twijfel er maar niet aan! — de politieke lakens uitdelen. Het zijn niet de
slechts 3 door Nederlandstaligen verzekerd;
B.S.P.-ers die het tegendeel moeten komen beweren; ze hebben zich totnogtoe
de meeste betrekkingen zijn weliswaar niet
steeds opperbest gevoeld in het doorluchtig gezelschap van hen, die zij thans
getitulariseerd, maar zij worden tijdelijk
vanuit de oppositie (voorzichtig) aanklagen en « aan de schandpaal spijkedoor Walen uitgeoefend die er belangrijke
len ».
sommen als toelage voor uitoefening van
Tijdens de vorige regeling Harmel-Spinoy-Eyskens
(nog altijd een « trahogere funkties voor opstrijken. Het VVO,
vaillistische » formule, volgens de grove kategorieën die in België gelden) werd
zo zegde Coppieters, heeft daartegen reeds
Landsverdediging — tussen haakjes : een belangrijk departement voor de haute
gepiotesteeid en heeft deze kwestie voor
finance — beheerd door de bescheiden en kleurloze Ludovic Moyersoen, wien
onderzoek aan de Vaste Kommissie voor
men het niet van het gezicht kan lezen dat hij in de politiek staat met achter
Taaltoezicht overgemaakt.
zich de Bank van Brussel, Cofinindus en Brufina — kortom de hele groep de
Tenslotte eiste de interpellant de benoeLaunoit. Voor de kurieuzeneuzen weze hier geboekstaafd dat van de groep de
ming
met terugwerkende kracht in het 1ste
Launoit over Cockerill-Ougrée naar de mijn van Zwartberg maar een stapje
niveau van 20 Vlaamse ambtenaren die
is : ge ziet, hoe kleiti de wereld eigenlijk toch is.
rechthebbende zijn op de regularisatieEveneens onder-de vorige regering diende de achtbare heer Wigny, die een
maatregelen voorzien in de wet van 2.4.65
direkt lijntje heeft naar de groep Naegelmaeckers — dat ligt opnieuw heel
en het K.B. van 9.4.65; de betrokkenen
dicht in de buurt van Cockerill-Ougrée en Zwartberg. Is het niet merkwaardig
hebben
reeds genoeg geldelijk verlies gedat een regering die twee « vrienden » van Cockerill-Ougrée telde, de rijksleden,
zonder
nog te gewagen van de dawachters met scherpe kogels naar de mijn van deze vennootschap stuurde? En
tum van ranginneming die vertraagd werd.
is het voor de stakende arbeidsters in F.N. te Herstal geen zeer ongelijke partij,
Coppieters onderstreepte dat het franste moeten strijden tegen een patronaat dat via de groep Naegelmaeckers over
talig
overwicht aan de top van elke dienst
« vrienden » in de regering beschikt ?
een
ongunstige
weerslag uitoefent op het
We stippen het allemaal maar eens heel even aan om duidelijk te maken,
personeel (waarvan 20.000 Vlamingen en
dat onze B.S.P.-excellenties nooit vies zijn getueest van het doorluchtig gezel15.000 Walen) en eveneens op de dossiers
schap der haute finance en nimmer gestruikeld zijn over de merkwaard^g-stevige
die
het moet behandelen. De administraverbinding tussen politiek en big bussiness.
tieve bundels moeten vaak door de VlaDe heer Wigny is in de huidige regering gebleven : de gendarm en de haute
mingen vertaald worden, wat onwettelijk
finance hebben gemeen dat zij trouw op hun post blijven, welke ook de regeis.
ringsformiile iveze.
Het slot van Maurits Coppieters was :
Daarbij is dan Robert Henrion gekomen, 51 jaar en naar het schijnt een
« Mijnheer de Minister, U ziet nu zelf hoe
uiterst bekwaam en charmant man. Iemand met veelzijdige begaafdheid : driedringend de strijd tegen het « ekstremismaal kampioen sabelschermen van ons dierbaar vaderland, lid van de olympische
me » moet aangepakt worden ter uitvoeploeg in Helsinki, professor van ekonomie aan de vrije universiteit van Brussel,
ring van de Belgische wet en ter beschergewezen beheerder van de Cimenteries C.B.R. en van de Propriétaires Réunis,
ming van uw Vlaamse ambtenaren i Vlaantot bij zijn ministerieel aantreden vice-voorzitter, beheerder en lid van de bederen stelt zich niet tevreden met een overheerraad der Generale Bankmaatschappij. Robert Henrion is een Namenaar en
wicht van Nederlandstaligen in de lagere
zijn aanwezigheid in het kabinet V.D.B., naast die van twee stadsgenoten, maakt
rangen (postmannen en schoonmaaksters),
van de plaats aan de Maas het meest ministrabele oord van gans België. Hij
maar zal alleen vrede nemen met een bilheeft schitterende studies gedaan en iverd heihaaldelijk om zijn bekwaamheid
lijke verdeling van al de ambten op elke
door talent-scouts uit de grote hoop gepikt. Bij zijn professor, de knappe René
trap van de hiërarchie, alsmede met een
Marcq, deed hij stage. Van Reepinghen haalde hem naar het « Journal des
rechtvaardige
verdeHhg tussen nederlandsTribunaux ». Langs de Barsy belandde hij uiteindelijk in de bankwereld.
talige
en
franstalige
ambtenaren wat de
Over zijn politieke oriëntatie is er al heel wat te doen geweest. Om het vereffektieve
leiding
van
de Posterijen bewijt van aanpappen met het Gouden Kalf te ontlopen, lieten de kristen-deniotreft ».
kraten in hun kranten doorschemeren dat Robert Henrion eigenlijk een sociaHet antwoord van de Minister van P T T
lisant is, een meneer die als puntje bij paaltje komt beter zou passen in een ka(een
man met een « Voer-kompleks ») was
binet met de B.S.P. Dat blijkt op zijn zachtst gezegd een nogal weinig steekbelachelijk en vernederend voor de Vlahoudende bewering te zijn en de socialisten waren zo vriendelijk, dat héél namingen. Hij verdraaide de cijfers en nedrukkelijk m het parlement te zeggen. Vanaudenhove heeft de « technieker »
geerde
eenvoudig tal van vragen. Sommige
opgeëist voor zijn eigen partij toen hij vet klaarde dat de P.V.V. voortaan de
feiten kon hij bovendien al te gemakkeFinancies beheeit. We kijken echter gespannen uit naar het ogenblik dat
lijk (en terecht) in de schoenen van AnRobert Henrion moet beginnen met belastingverhogingen of andere Onpopulaire
seele schuiven en die was natuurlijk niet
maatregelen; we durven er op wedden dat de P.V.V.-voorzitter dan plots in de
aanwezig.
Namenaar een zuivere « sans-paiti » zal ontdekken.
Daarop kwam Maurits Coppieters terug
De kleur van mensen als Robert Henrion heeft overigens niet het minste
op de tiibune en met een vermanende vinbelang, vermits de verhouding van de Belgische haute finance even voortreffeger naar de Minister van P T T zegde hij
lijk is met rood als met geel en blauw. De sindikale bla-bla tegen het kapitadat hij het niet kon laten bij verdraaide
lisme en voor kontrole op de grote geldmachines is bestemd voor de bazis, die
cijfers. « Ik zal de Posterijen niet loslaieder half jaar eens een sociaal konfliktje voorgeschoteld krijgt om zich in alle
ten », verklaarde onze mandataris, « zolang
gemoedsrust en zonder gevaarlijk te worden aan het kankeren te kunnen wijde scheve toestanden niet rechtgezet zijn
den. Boven aan de top drukken de heren mekaar rustig de hand. In het belang
en binnenkort kom ik trouwens in een
van het land en de gemeenschap, dat spreekt vanzelf. En ook zo een héél klein
nieuwe interpellatie met andere gegevens
beetje in hun eigen belang. Dat spreekt vanzeluer.
terug, waarna zal uitgemaakt worden wie
dio Genes.
de waaiheid zei en wie ze veizuegen
heelt ».
ziel dus van dit Bestuur) volledig in handen is van Walen en socialisten, en dan
nog Walen die nooit een woord Nederlands tot hun personeel richten. Met cijfers bewees hij dat er op taalgebied een flagrant onevenwicht bestaat ten nadele van
de Vlamingen, en dit in de hoogste posten
(t.t.z. vanaf de graad van direkteur-generaal tot en met bestuursdirekteur).

robert henrion
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VOERSTREEK
De Volksunie,
afdeling
Vcerstreek, heeft zich gericht
t o t de nieuwe premier en
zijn minister van Binnenlandse Zaken,
m e t volgend
verzoek : het integraal toepassen van de taalwetten in
de Voerstreek en h e t treffen
van sankties tegen h e t in
standhouden van de onwettelijke school van Remersdaal, tegen de onwillige onderwijskrachten en tegen de
burgemeesters die franstalig
onderwijs laten verstrekken
in de kleuterscholen.
Door een normale bestraffing van alle wetsovertreders, in het bijzonder wat betreft
de
taalwetten,
kan
V.D.B, bewijzen dat hij h e t
ernstig meent m e t de strijd
tegen het ekstremisme. Zijn
goede wil tegenover Limburg,
zo uitdrukkelijk beklemtoond
tijdens zijn recente redevoering te Hasselt, kan
hij
k r a c h t bijzetten door de overbrenging van alle Vlaamse
gerechtelijke
diensten
te
Luik
naar
een
eentalige
Vlaamse provincie.

landbouwvoertuigen
goedgekeurd.
Tot bij de wet van 14 april
1965 waren die landbouwvoertuigen vrij van belasting.
Op 7. juli 1965 diende de
Volksuniesenaatsfraktie
een
wetsvoorstel in om deze belasting opnieuw af te schaffen. Zeven weken later dienden de C.V.P.-senatoren Sledsens, Lagae, De Boodt en
Martens ongeveer
hetzelfde
wetsvoorstel in, behalve d a t
zij toch belasting willen geheven zien op de vrachtwagens boven vijf ton.
Beide voorstellen kwamen
in de kommissie. De Volksunie handhaafde h a a r voorstel, de C.V.P.-ers kapituleerden voor een verminkt regeringsvoorstel dat d.e belasting
afschaft tot in 1969,
maar
alleen voor de landbouwvoertuigen aangekocht voor 1 juli
1965. Twee m a t e n dus. De
land- en tuinbouwers waarvan de vracht- of bestelwagens ver versleten zijn, worden gefopt.

IN T W E E T I J D E N

LANDBOUWVERDEDIGERS
Vorige dinsdag werd in de
s e n a a t het regeringsontwerp
op de verkeersbelasting der

Het regeringsvoorstel voor
de belasting wordt nu in
plaats van in één tijd in twee
tijden doorgevoerd, stipte senator Jorissen a a n tijdens de
bespreking in de openbare
zitting en hij vroeg de Senaat
zijn voorstel goed te keuren
en zo de toestand van voor

14 april te herstellen. Hij
kreeg echter alleen de steun
van de Volksunie. Geen enkele C.VP.-er, P.V.V.-er of
B S.P.-er stemde voor.
Nadien werd het regeringsvoorstel goedgekeurd. Na het
afkeuren van het Volksunievoorstel bleef onze senatoren niets anders over dan
h e t voorstel van de -regering
goed te keuren, omdat voor
een deel van land- en tuinbouwers iets beter is dau
niets.

KERNKABINET
Sinds de regeringen steeds
groter
en groter
werden,
zochten de eerste-ministers
n a a r het middel om ten
eerste een minimum a a n efficiëntie te bewaren en ten
tweede zélf stevig de touwtjes in handen te houden. De
kernkabinetten, kleine groepjes van superministers, beginnen meer en meer een
topregering in de regering te
worden : d M r zit de werkelijke macht.
Het kernkabinet Van den
Boeynants bestaat uit zeven
leden : vier franstaligen en
drie Vlamingen. Alhoewel de
Vlaamse C.V.P. veruit
de
grootste groep achter de regering vormt, is zij in de regering en vooral in het kernkabinet zelf hopeloos geminorizeerd : in h e t kernkabinet beschikt zij over De Saeger en Bertrand, die als
Vlaamse «bondgenoot»
de
slappe De Clercq hebben.
Van den Boeynants is flink
op weg om zeer spoedig het
sluitend bewijs te leveren
dat zijn regering inderdaad
de gevaarlijkste, de minst
Vlaamse en de meest Brusselse is in lengte van jaren.

KRONIEK DER ZELFSTANDIGEN
In sommige kringen van zelfstandigen
heersen teleurstellingen en ontstemming,
omdat het departement van Middenstand
niet werd toegewezen aan een P.V.V.-er.
Deze kringen hadden verwacht dat de
P.V.V. de kans zou grijpen om het welvaartprogramma voor de zelfstandigen,
dat zij al zoveel jaren met zoveel lawaai
en geld propageert, zelf uit te voeren.
Ook v.'ijzelf hadden liever het departement in handen gezien \ a n een P.V.V.-er.
Niet dat wij de huidige minister zijn portefeuille misgunnen. Hij had immers een
ander departemeat kunnen heheren • wij
weigeren te geloven dat liij mindei allround zou zijn dan zijn collega's, die in
drie opeenvolgende regeringen drie sterk
uiteenlopende departementen hcbheii geleid.
Wij hadden graag een P.V.V.-er aan bel
departement gezien, om te kunnen vaststellen of de P.V.V. even standvastig haar
beloften \erloochent, als destijds de libe
rale partij haar belofte van 25 % belastingsvermindering. Wij weten v,el, dat de
ministeriële solidariteit speelt, ninar voor
de publieke opinie is het toch sprekender
wanneer een P.V.V.-er zélf de beloften
van de P.V.V. o \ e r boord gooit.
Het kleine en middelgrote bedrijf /ijn
ekonomisL'he eenheden die belangrijke
bijdragen leveren tot de welvaart van de
gemeenschap. Overheidszorg is dus aangewezen voor deze aanzienlijke sector \an
de economische bedrij sigheid.
Tot voor enkele jaren is de bezorgdheid
van de regeringen nagenoeg uitsluitend
gericht geweest op de grootnijverheid,
zoals bleek uit een uitspraak van een
oud-eerste-minister die even ontstellend
als onthullend was. Er is in de laatste
tijd wel enige kentering ten goede gekomen. Het kleine en middelgrot bedriif
moet de actieve bezorgdheid uitmaken

HET SOLIDARIIEITSFOHDS
NAAR LIM8ÖRG

van de regering, die de K.M.O. dient te
betrekken in de economische planning.
Deze overheidszorg is vereist door het
economisch belang van de K.M.0. en
tevens door de sociale weerslag ervan.
In de K.M.0. worden circa 1.800.000
werknemers te werk gesteld ; circa 800.000
zelfstandigen vinden er een bestaan.
Wegens de belangrijkheid van de economische functie en wegens het aantal betrokken landgenoten, moet er gestreefd
worden naar de verruiming van de afzet,
ook in het buitenland. Niet door dure handelszendingen
met prestigedoeleinden,
maar door zakelijke prospectie. Er dienen
maatregelen getroffen, met het oog op de
bescherming \ a n de kleinhandel en ambacht, tegen onrechtmatige en oneerlijl»e
mededinging. De politiek van kredietverlening dient, naar onze mening verder
\ ei ruimd.
Bi| de verhoging van de overdachttaks
\ an 6 '/(j tot 7 %, werden door het cumulatie! karakter van deze taks, de nietgeïntegreerde bedrijven geschaad, ten
opzichte van de geïntegreerde. In de
memorie van toelichting van het wetsontwerp staat te le/en, dat de regering zich
/ol inspannen om het cunuilatief karakter
van deze taks uit te schakelen in de sectoren waar de bezwaren van economische
aard het l>elangrijkst zijn. Bij ons weten,
is nog niets van die aard gebeurd. Hoewel
wij weten dat zulks niet tot de bevoegdheid van de minister van Jliddenstand
behoort, drongen wij er bij hem toch op
aan, dat hij zijn collega van Financiën zou
wijzen op de verzwaarde discriminatie
waarvan de K.M.0. het slachtoffer zijn.
De zelfstandige interesseert zich echter
meer voor de sociale politiek ten opzichte
van de zelfstandige, dan voor de economische, ten opzichte van het K.M.O. En
deze belangstelling is volkomen normaal.

Antonio Arcila, de man met de motorhelm op onze beruchte foto die destijds een paar huiszoekingen uitlokte :
« Dank de Vlaamse kameraden van de Volksunie in mijn
naam ». Foto beneden : In het huisgezin van Angel Margaiiiio (vier kinderen) is het solidariteitsgeschenk
van
onze lezers en afdelingen uiterst welkom.

vooral bij de kleine zelfstandigen (dat is
de meerderheid in deze groep) omdat deze
sociale politiek rechtstreeks zijn persoonlijk lot beïnvloedt. Zo komen wij dan aan
het sociaal statuut van de zelfstandigen.
In de Senaat heeft Moreau de Melen,
steunend op het « Algemeen Verslag voor
de sociale Zekerheid 1964 » erop gewezen,
dat de Staat circa 9.300 fr. besteedt voor
de sociale voorzieningen van de loon- en
weddetrekkenden en slechts 3.300 fr. voor
de zelfstandigen. Zelfs als men de mijnwerkers en zeelieden buiten beschouwing
laat, besteedt de Staat toch nog 7.000 fr.
aan de loon- en weddetrekkenden en
slechts 3.300 fr. aan de zelfstandigen, of
ruim dubbel zoveel. Wij verheugen ons
over de hoge toelagen voor de werknemers, omdat zij vooral bijdragen tot de
iotsverbetering van de minstbegoeden
onder hen. Maar wij aanvaarden niet, dat
eenzelfde Iotsverbetering niet te beurt
valt aan de minstbegoeden onder de zelfstandigen.
De minister heeft in de Senaat, in antwoord op de interpellatie Moreau de
Melen verklaard, dat de tussenkomst van
de Staat voor de beide groepen, minder
moet worden bepaald door de gedachte
van gelijkheid, dan door rekening te houden met de sociale noden van de beide
groepen.
Wij kunnen deze opvatting niet volledig
onderschrijven. Het is inderdaad zo, dat
de noden niet volledig dezelfden zijn.
Maar voor een paar sectoren zijn zij dat
wel. In de sector van de kindervergoeding
bv. zijn de noden dezelfden, omdat de kosten van levensonderhoud geen onderscheid maken tussen de kinderen van
loon- en weddetrekkenden en van zelfstandigen. Wij weten, dat er vooruitgang
is, maar zullen blijven ijveren voor de
volledige gelijkheid.
In de sector der pensioenen is de gelijkheid naar onze mening, eveneens geboden,
omdat het levensminimum voor allen hetzelfde is. Voor heel wat zelfstandigen is
er naast de materiële noo(( nog een psychisch trauma ontstaan, doordat de meesten in hun loopbaan een betrekkelijke

welstand hebben gekend, die zij mede
door de bestendige muntdepreciatie hebben zien teloor gaan. Velen hebben bijgedragen tot het pensioen van vroeger personeel, dat het thans beter heeft dan
zijzelf. Vaak leiden deze omstandigheden
tot verbittering bij de bejaarde zelfstandigen die ïich verlaten voelen, verbittering, die samen met de ontoereikendheid
van de bestaansmiddelen hun laatste
levensjaren versombert.
Wij geven toe dat er verbetering is en
er weer een nieuwe verhoging in uitzicht
is gesteld. Wij juichen de beslissing to«,
om reeds een voorschot op het pensioen
te geven, zodat de minstbegoeden niet
volledig zonder bestaansmiddelen zijn en
de pensioenleeftijd niet direct de ellende
betekent, zoals het in het verleden vaali
het geval was. Wij zullen blijven ijveren
tot de gelijkheid bereikt is en een algemeen basispensioen verworven.
De sector van de Ziekte- en Invaliditeitsverzekering is zeer koinpleks. Vele
zelfstandigen nemen ook naast de verplichte verzekering een vrije verzekering.
Dat betekent echter een aanzienlijke post
in de huishoudelijke begroting. Hier zijn
ook verbeteringen te onderzoeken.
Wij willen wel toegeven dat het sociaal
statuut van de zelfstandigen geen copie
moet zijn van dat der loon- en weddetrekkenden, omdat de noden rdet allemaal
dezelfden zijn. De financiële bijdragen
van de Staat moeten echter globaal dezelfden zijn, in dezelfde omstandigheden ;
alleen de aanwending kan verschillen.
Het is onaanvaardbaar, dat de geuieenschap de mens, op grond van een sociologisch onderscheid, ongelijk behandelt
in de kritieke perioden van zijn leven, nl.
wanneer hij als kind hulpeloos is, wanneer hij als bejaarde gehandicapt is. Dat
is een discriminatie die wij niet nemen
en die wij steeds zullen blijven bestrijden.
Deze verschillende punten werden door
ons in de Kamer dan ook uitvoerig laar
voor gebracht en verdedigd bij de bespre
king van de begroting.
11. Mattheyssens.
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a r r o n d i s s e m e n t Brussel h e b BRUSSEL VASTHOUDEN
b e n dit j a a r de « U i l e n s p i e V.D.B, p a s t letterlijk toe gel»-prijs t o e g e k e n d a a n prof.
•wat Lode Craeybeckx d e s t i j d s Van Hee en zijn m e d e s t a n d e r s
f o r m u l e e r d e : hij l a a t B r u s - in de s t r i j d voor d e s p l i t s i n g
sel n i e t los. De e e r s t e - m i n i s t e r der Leuvense u n i v e r s i t e i t . De
«Nele »-prijs,
die
verleend
is schepen van
Openbare
iWerken d e r s t a d Brussel. H e t w o r d t voor d i e n s t e n a a n d e
g e b r u i k wil d a t een b u r g e - V l a a m s e z a a k in h e t b u i t e n m e e s t e r of s c h e p e n v e r z a a k t l a n d , werd t o e g e k e n d a a n d e
« G a z e t t e v a n D e t r o i t ». D a t
a a n zijn g e m e e n t e l i j k m a n d a a t , indien hij m i n i s t e r of zijn twee o n d e r s c h e i d i n g e n ,
w a a r m e e wel i e d e r e e n h e t
e e r s t e - m i n i s t e r wordt.
L a n g s die k a n t is V.D.B, eens k a n zijn.
De p j i j s « L a m m e Goed jak »
e c h t e r n o g a l h a r d h o r i g : hij
g e e f t zijn s c h e p e n z e t e l
n i e t — o n d e r s c h e i d i n g voor e e n
op en hij heeft a a n s c h e p e n n e g a t i e v e , passieve, en o n p e r D e R o n s gevraagd, h e t sche- soonlijke h o u d m g — w e r d
p e n s c h a p v a n O p e n b a r e Wer- t o e g e k e n d a a n h e t L i b e r a a l
k e n tijdelijk w a a r te n e m e n . V l a a m s Verbond e n a a n LVVVanderpoorten
D e socialisten zijn d a a r o v e r v o o r z t t e r
voor de wijze,
waarop het
•— o.i. t e r e c h t — verbolgen e n
werd
o n d e r n e m e n t h a n s pogingen P.V.V.-taalkompromis
o m V.D.B, u i t zijn s c h e p e n z e - geslikt.
Goed zo, j o n g e n s ! M a a r
Jel te wippen.
Zo g e m a k k e l i j k zal d a t ech- w a a r o m de « L a m m e Goedt e r n i e t g a a n . W a t h e t poli- zak » d a n n i e t m e t e e n gegeven a a n d e V l a a m s e C.V.P.
tiek fatsoen
en de t r a d i t i e
voorschrijven, s t a a t n i e t al- die m e t de P V.V.-taalvergehjt i j d in de wet en zo k a n VDB k e r s o n d e r één l a k e n is gezijn s c h e p e n z e t e l w a r m h o u - k r o p e n ?
den. Het volstaat dat hij om
d e drie m a a n d e n een u u r t j e
o p zijn s c h e p e n k a b l n e t g a a t
z . t t e n , o p d a t geen m a c h t t e r EXIT CAPPUYNS
wereld h e m er uit zou krijgen.
De h e e r H e n d r i k C a p p u y n s
W a a r o m deze s c h r o k k e r i g e
inhalerigheid ? Schrik
d a t h e e f t w e g e n s d r u k k e beroepszijn r e g e r i n g h e t n i e t l a n g b e z i g h e d e n o n t s l a g g e n o m e n
houdt
en d a t hij d a n t o c h als v o o r z i t t e r v a n h e t V l a a m s
n o g altijd s c h e p e n blijft ? E k o n o m i s c h Verbond. De geW i j d u r v e n i m m e r s n i e t ver- wezen voorzitter v e r d i e n t een
o n d e r s t e l l e n d a t h e t V.D.B, e r e s a l u u t voor de wijze, w a a r heeft
o m de wedde te doen zou zijn. op hij zich g e k w e t e n
van het voorzitterschap.
R e e d s zijn eerste p r e s i d e n t i ele
r e d e te A n t w e r p e n m a a k t e
LAMME G O E D Z A K
d e s t i j d s om h a a r r a d i k a a l De V l a a m s e j o n g C V P e r s V l a a m s k a r a k t e r e e n stevige
(ja, ze b e s t a a n nog !) v a n h e t i n d r u k . De h e e r C a p p u y n s
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Een algemeen

AGGIORNAMENTO
De wind van h e t Concilie
s c h i i n t n o g n i e t over L e u v e n
g e s t r e k e n te zijn. Tegen een
vijftiental seminaristen,
die
destijds protesteerden o m d a t
zij v a n w e g e de k e r k e l jke
overheid verbod van d e e l n e m i n g a a n de V V B . - b e t o g i n g
kregen, werden maatregelen
g e n o m e 1 : uitstel v a n priest e r w i j d i n g of v a n de kleine-

We bele\en belangrijke tijden. De
t jonge » ploeg V.d.B, moet voor de iiniiairen werkelijk de laatste kans zijn.
Wanneer zij niet lukt, wat kunnen ie
nog in de plaats zeUen ? De gevestigde
unitairen zijn hopeloos versleten. Voor
P.W., Spaak, Ejskens, Van Acker en conborten is een conie-haek weinig waarschijnlijk. De v.einige jonge krachten
worden nu in de stiijd geworpen. Het
zi|n de laatste reserves. Indien zij niet
luklcen, is het ermee gedaan. En ze muilen

niet hikken. Overal stoten zij op sceptisisnie, \\antrouwen of in liet beste geval
onverschilligheid, ü e woorden dinaniisnie,
nieuwe stijl en geestdrift doorhreken
nauwelijks de beperkte gien/.en van het
groepje nieuwe ministers zélf.
Persoonliik denk ik niet dal we <jns
moeten verwachten aan een spoedge regeringskrisis of vlugge verkiezingen. De
unitairen weien goed dat er voor hen
hitter weinig wisseloplossingen zijn. Toch
moeien wij ons van nu at intens voorliereiflen op het post-VDB- tijdperk.
Bij (Ie volgende verkiezingen gaan we
natuurliik zetels winnen. Het hangt echter van ons af of dat een normale <jppv)sifevooruitgang zal zijn of iels meer, 'ets
sensationeler. We hebhen heel wat troeven in handen en als \oornaams'e zou ik
de honderden militanten willen noemen.
Wij zijn de enige partij die zo dicht bij
het volk staats dank zij onze naamloze en
belangloze militanten. Tussen de leiding
en de massa hebben wij iets dai de andere partijen meer en meer moeten ontberen : de miliiant. Dank /.ij hem (of
haar) welen we dat er onder het \olk
wat roert. De grote verandei ing bii fle
massa is de afkeer van de oude partiien.
Nog niet zo lang geleden waren wij allen
(ook ondergetekende) braafjes ingedeeld
in rood, blauw of geel, ieder \olgens ziin
eigen temperament. We hadden hart',t<Klrtclijke discussies, liepen in 1 mei- en
lierum Xovarum « stoeten », la/en on/e
partijkrant en hemelden onze leiders tot
ongekende hoogten op.
Wanneer de traditioneleii uiteindelijk
mislukt zijn, ligt dat grotendeels aan hen
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op het podium

h e e f t a a n de leiding v a n h e t
V.E.V., deze v e r e n g i n g en heel
de V l a a m s e b e w e g n g b e l a n g rijke d i e n s t e n bewezen.
We w e n s e n zijn opvolger,
de h e e r Provost,
dezelfde
noot-verslappende aandacht
voor h e t V l a a m s v o l k s b e l a n g
e.i dezelfde s t r i j d v a a r d i g h e i d
toe.

DIALOOG
We ontvingen de jongste tijd
vanwege
lezers herhaaldelijk
ingezonden
stukken die én omwille van hun lengte én
omwille van het feit dat zij
handelen
over essentiële
dingen die het
wezen
zelf der partij raken, niet zo heel best
in de lezersrubriek
thuishoren. We menen integendeel
er beter aan te doen,
gedurende
een aantal weken een « dialoog »-kroniek te laten lopen
waarin
onze lezers van iedere
Vlaams-nationale schakering
aan het woord
kunnen
komen oni te zeggen, hoe zij de toekomst en de taak van de partij
zien.
Door deze dialoog hopen wij bij te dragen tot de versteviging van de zo noodzakelijke partij-eenheid
in al haar vanzelfsprekende
verscheidenheid.
We heb
ben thans reeds aan
partijvoorzitter
mr. F. Van der Eist gevraagd, aan het
einde van deze reeks zélf een samenvatting en sinteze te schrijven.
Inmiddels nodigen we iedereen, die een positieve
en opbouwende
bijdrage
tot
deze dialoog wil leveren, van harte uit
tot inzending van zijn stuk.

zicht
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tijdens de namiddagvei-gadering
dag verleden
zaterdag.

re wijdingen. De s e m i n a r i s t e n
zijn te Leuven op h e t Kollege
voor
Latijiis-Amerika,
dat
p r i e s ' e r s voor de Z u i d a m e r i kaanse bisdommen
opleidt
Zij s c h r e v e n d e s t i j d s n a a r
« O n s Leven » twee open b r i e ven, w a a r i n zij p r o t e s t a a n t e k e n d e n t e g e n h e t kerkelijk
verbod
d a t zij een i n b r e u k
a c h t t e n op h u n vrije m e n i n g s
u t i n g en op h e t r e c h t , te ge
t u i g e n voor h u n v e r b o n d e n heid m e t h u n volk.
De f r a n s k i l j o n s die s a n k t i e s
eisten t e j e n de s e m i n a r i s t e n
e n t e g e n een a a n t a l s t u d e n ten, komen a a n hun trekken !

COCKERILL
Deze W a a l s e o n d e r n e m i n g
uit S e r a i n g is de j o n g s ' e tijd
wel heel h a r d in h e t nieuws.

7elf. Zij liadden het vertrouwen van 1,5 '^r
van de bevolking. Hun onlienulligheid en
onbekwaamheid enerzijds, het aantreden
van nieuwe meer ontwikkelde, zelfbewuste generaties anderzijds, maken aan hun
rijk nu vlug een einde. De massa is nu
in een tussenstadium. De oude partijen
hebben ontgoocheld, maar de nieuwe zijn
nog niet aanvaard. Dit uit zich in een
onverschilligheid, een op het eerste zicht
negativisiische kijk op alles wat politiek
betreft. .Maar er is niet zo heel veel voor
nodig om die onverschilligheid te doen
omslaan in geestdrift en \erlrouwen In
nieuwe mensen en nieuwe partijen. Het
ogenblik is gunstig voor de durvers. In
Vlaanderen is dat de V.l., in Wallonië de
federalistische partijen. Het \erwekken
van die geestdrift en dat vertrouwen is
onze voornaamste taak nu !
Tot hiertoe is onze oppositie, laat ons
eerliik toegeven, nogal naar de negatieve
kant geweest. We vertelden wat er mank
liep in dit land, maai we verzuimden er
onze (oplossingen voor te piopageren,
ot we bleven vaag. Neen, we moeten voor
al de ziekten waaraan Belgié verkwijnt,
nieuwe eigentijdse oplossingen geven.
Ii)eze oplossingen in een klare elektorale
taal samenvatten en ze er hij de man in
de straat inhameren. .Niet tiidens de verkie/ingskampagne, maar nu. Ik laat het
aan een programmakoiiimissie over, om
oplossingen uit te denken voor alle moge
li|ke problemen zoals ZIV. eerlijkei verdeling van belastingsdruk, hervorming
van het leger enz. Ik hel) vertrouwen in
hel Vlaams-nationalisme dat hel, zijn verleden indachtig, voor al deze probléioen
oplossingen zoekt die sociaal, nieuw en
Vlaams zijn.
Maar wel wil ik hier e e n stilstaan l)ii
het kernprobleem van onze strijd, ons
hoofdprogrammapunt : het omvormen van
deze unitaire staat in een le.leiale. De
tijden zijn gunstig voor de ontwikkeling
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De m i j n v a n Z w a r t b e r g b e h o o r t toe a a n Cockerill-Oug r é e ; w a t d a a r g e b e u r d e , zal
n o g wel i e d e r e e n zich h e r i n neren ! Coc\erill-Ougrée heeft
e v e n e e n s b e l a n g e n in de F.N.f a b r i e k e n te H e r s t a l , w a a r n u
r e e d s w e k e n l a n g door de a r b e i d s t e r s w o r d t g e s t a a k t voor
gelijk loon O n d e r h e t v r o u w e lijk personeel van deze w a p e n f a b r i e k zijn heel w a t L i m b u r g s e p e n d e l a r b e i d s t e r s . Cockerill-Ougrée heeft ook l a s t
op h a a r s c h e e p s w e r v e n te Hoboken w a a r door w a n b e h e e r ,
v e r k w i s t i n g en g e b r e k a a n
o n d e r n e m i n g s g e e s t de a r b e i d e r s en b e d i e n d e n in h u n bes t a a n bedreigd w o r d e n .
De Volksunie H o b o k e n h e e f t
d u i z e n d e n p a m f l e t t e n in d e
g e m e e n t e verspreid, w a a r i n
stelling g e n o m e n w o r d t t e g e n
de a f d a n k i n g e n op Cockerill.

van de federalistisclie gedachte. Dagelijks
hoor ik het in mijn werkkring : « het
gaat zo niet langer », « Belgié is versleten », « er moet iets gebeuren *. Wij hebben de oplossing • federalisme.
Maar in de daaropvolgende discussies
staan we tamelijk zwak. Niet om de tekortkomingen van het unitarisme aan te
duiden, maar wel om te bewij/en dat het
bij een federalistische staatsstruktuur allemaal beter zal gaan. Ons zwak punt is,
dat er tot hiertoe geen duidelijk plan van
federalistische struktuur bestaat, waarover Vlaamse en Waalse federalisten het
eens kunnen zijn. Daarom moet de V.U.
<)nverwijld kontakt opnemen met de
Waalse federalisten. Zij zullen ook wel
inzien dat hun enige geldige ge.sprekspartner in Vlaanderen de V.l . is. Het
gesprek zal lastig en moeiliik zijn, want
er is veel wat i)ns kan verdelen. Maar het
is er nodig. Om het federalisme te bereiken moet men met twee ziin. Maar denk
eens over welke kapitale troef v\e zouden
beschikken, wanneer tijdens de volgende
verkiezingskamijagne de V.L. en de Waalse federalisten naar de kiezer konden
gaan, met een plan van federalistische
staatshervorming op zak, dat ze ieder bij
hun volk zouden kunnen verdedigen. Dat
plan moet heus niet tot op de details uitgewerkt ziin. De grote lijnen zijn voldoende. De rest komt later.
Het federalisme is in opgang. Wij hebben nog steeds het initiatief. Wij moeten
dan ook beletten dat de traditionele p p tiien, wanneer ze uiteindeliik zullen inzien dat hun unitaire haring niet meer
braadt, zich zelf met het federalisme gaan
bezighouden en er hun (jjjiossingen gaan
aan geven. Nu is het nog tiid om alles te
regelen onder Vlamingen en Walen zoals
het hoort. Wij moeten beletten dat Brussel er zich nee gaat moeien. Wii moeten
/e vooi zijn.
H. \ tl eist. Will IJk.
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SCHIJN
De klacht dat in dit land het politieke
kabaret eigenlijk niet bestaat, wordt van
dag tot dag onbegrijpelijker. Er zijn immers helemaal geen vindingrijke schrijvers voor nodig. Alleen maar heel
puntige getrouwe verslaggevers. Het lijkt
zelfs niet absoluut nodig achter de schermen te kunnen kijken, als een toekomstig eerste-minister en voorzitter van de
grootste partij openlijk verklaart dat hij
zich niet zal laten platdrukken tussen
twee deuren zonder heel hard te schreeuv\en. Het is blijkbaar niet nodig geweest
deze alarmkreten uit te stoten, want de
man is « er » gekomen. Met enige verbeelding kan iedereen zich nu afvragen
hoe hij ontsnapt is. Of de deuren te laat
tegen elkaar hebben geslagen - of wie hij
zelf wel achter een of andere deur heeft
opgeruimd !
En toch behoren we dit alles met aandacht en zorg te bekijken, want al is het
ook een écht kabaret, de spelers doen het
aanvaarden als dodelijke ernst. En daarin
ligt ten dele hun kracht en hun gevaarlijkheid. Als alle burgers scherp en eerlijk de werkelijkheid zagen, zouden velen
verdrinken in een zee van belachelijkheid .En dat zou meer beslissend kunnen
zijn dan gelijk welk verkiezingsgeluk.
Ellendig genoeg kunnen we deze hoop op
de scherpe humor van onze tijdgenoten
enkel als een illusie op zij duwen...
Twintig jaar geleden had België zonder grondige ekonomische en industriële
schade de tweede wereldoorlog overleefd.
De ekonomische opbloei maakte er het
wonderkind van Europa van en vooral :
alle binnenlandse vijanden werden uitgeschakeld. De doodstraf die negentig
jaar lang zelfs niet voor de afschuwelijkste misdaden was uitgevoerd, werd terug
toegepast. Ook hier haalde België een
rekordcijfer ! Geen land in West-Europa
kan het, proportioneel gezien, daarbij
halen en zelfs de nauwelijks teruggekeerde Leopold Hl meende dat hij in augustus
1950 nog vlug de 242e terechtstelling
moest bewerken. Honderdduizenden werden rechtstreeks getroffen, een veelvoud
van deze getroffenen werden onrechtstreeks maar diep-menselijk in hun le\en

RAAK ?
In « R a a k » , blad van de
K.W.B., wordt zonder blikken
of blozen gezegd dat de zeven
kristen-demokratische
ministers die in het kabinet
Van den Boeynants zetelen,
daar niet de kristelijke arbeidersbeweging
vertegenwoordigen; zij aanvaarden een
portefeuille op grond van 'n
strikt persoonlijke beslissing
Verleden week vrijdag verklaarde De Saeger te Mechelen dat de zeven ministers
niet in eigen naam deel uitmaken van de regering : «ik
verzet mij formeel tegen de
bewering dat mijn kollega's
en ikzelf uit eigen persoonlijk initiatief tot de regering
toegetreden zijn ».
Wie heeft gelijk ? En welke
kat kan in het kristen-demokratisch donker nog h a a r
jongeren terugvinden ?

BORMSHERDENKING
De jaarlijkse dr. Bormsherdenking zal dit jaar op
zondag 17 april — Beloken
Pasen — plaatsvinden. Het
zal dan meteen 20 jaar gelsden zijn, dat dr. Borms ons
ontviel
Te 10 uur wordt in de parochiekerk van dr. Borms, St
Bartholomeus te Merksem, 'n
plechtige H. Mis opgedragen.
Na de mis is er een optocht
met muziek, vaandels en
bloemen naar het gemeente-

geschonden. Maar het vaderland was bevrijd - ook van zijn valse problemen.
De machtige, door niemand meer gehinderde kleurpolitiekers hebben hun
kans gekregen. Zij zouden de welvaartstaat opbouwen en het land voor altijd
vrijhouden van innerlijke strijd. Honderdduizenden totaal onbaatzuchtige verzetshelden zouden hen daarbij helpen, dag
en nacht, zoals zij dat zonder enige berekening of vergoeding al jarenlang hadden gedaan. Voor hun onvergelijkelijk
vaderland, waarin geen Walen of Vlamingen meer zouden zijn, maar alleen nog
fiere Belgen.
En nu zien we ze rondom ons zich
bewegen, deze harmonisch en welvarend
opgroeiende mensen. De techniek heeft
voor elk van hun verlangens een plastieke
droom geproduceerd en voor hun rusteloze geest televisieuitzendingen en snelle
auto's. Maar toch wensen ze elkaar nog
altijd naar de maan en kletsen ze eindeloos over de niet-betaalde auto van de
gebuur en over hun volgende, nog prachtiger eigen auto. Ze bedriegen en bestelen
elkaar nog met groter virtuositeit dan tevoren, en over de eerbied voor het leven
kunnen we beter zwijgen. Er is welvaart
gekomen, maar zonder menselijke kuituur. En blijkbaar werd deze altijd aanwezige bedreiging zelfs niet vermoed.
De nationale eenheid en harmonie
wordt beveiligd door Vlamingen en
Walen in diepvriezers op te bergen en
door het geniale voorstel, de Vlamingen
terug tweetalige knechten te maken van
de normale heren van dit huis. Toen in de
tijd van de postkoetsen Rotschild van
Parijs naar Petersburg reisde, werd hij
in een klein dorp fel gehinderd door de
plaatselijke rijke : de hele synagoog
moest op meneer wachten. Rotschild besloot daarom, al zijn bezit op te kopen.
Zo zou de gemeente bevrijd worden.
Na onderzoek bleef er alleen een deficiet over. Wie als Rotschild de volledige
balans van de voorbije 20 jaar kon opmaken, zou enkel een groot tekort ontdekken. Een diepe put, waarover alleen
een laagje schijn ligt.
Nemrod.

lijk kerkhof, waar een korte
plechtigheid wordt gehouden.
Het woord zal er gevoerd
worden door dr. H. Gravez;
de gemengde koren «Fidelitas » en « De Ortolaan » luisteren de plechtigheid op.
In september zal dan in
het Antwerps Sportpaleis een
grootse nationale Bormshulde doorgaan.
Het sekretariaat voor de
plechtigheid van 17 april is
gevestigd bij dhr H. Baekelmans, Karel Van den Oeverstraat 5 te Borgerhout.
Alles laat voorzien dat de
twintigste verjaardag van de
moord op Borms op indrukwekkende wijze zal worden
herdacht, met
deelneming
van ontelbaren
uit
gans
Vlaanderen.
VIES

afgestaan
aan een private
onderneming.
Van Eynde vervolgt : «Er
wordt beweerd dat het desbetreffend dossier is behandeld
door de schepen van Openbare Werken, die M. Van den
Boeynants is, en dat de begunstigde private onderne-

ming slechïs optrad als bemiddelaar tussen het stadsbestuur en een andere, zeer
machtige private onderneming, waarvan M. Van den
Boeynants beheerder
zou
zijn ».

• u hekelde ^cherp de houding, aangenomen tegenover
twee nederlandse joernalisten die na Zwartberg acht
dagen gevangen bleven en
die heel wat slagen mochtea
in ontvangst nemen.

GEHEIME ZITTING

VOORLICHTING !

Steeds volgens Jos Van
Eynde werd deze zaak verleden week in de hoofdstedelijke gemeenteraad besproken. Het schepenkollege liet
echter door de llberaal-katolieke meerderheid beslissen
dat alles in geheime zitting
moest worden afgehandeld.
Volgens de B.S.P.-ondervoorzitter is zulks in rechtstreekse tegenspraak met art. 71
van de gemeentewet.
Jos Van Eynde besluit dit
merkwaardig verhaal met :
« We zullen ons vooralsnog
onthouden van kommentaar.
Want wij beschikken nog
niet over voldoende gegevens ».
Wij van onze kant zijn
uiterst benieuwd naar wat
we over deze zaak nog te horen zullen krijgen !

In de « S t a n d a a r d » van
verleden maandag verscheen
een uitvoerig verslag over de
nationale kaderdag van de
Volksunie. In dat verslag lazen we tot onze niet geringe
verbazing : «Al de besluiten
van de kaderdag werden met
kracht geproklameerd
door
senator Jorissen ».
Nu zullen alle aanwezigen
op de kaderdag net als wij
vastgesteld hebben dat Wim
Jorissen, gezien het gevorderde uur, van zijn proklamatie
afzag en niet eens op het
sprekerspodium kwam. Op
dat ogenblik zat de «Standaard-redakteur waarschijru
lijk in de b a r bij een
f e r m e pint. Als de «Standaard «.-informatie over a n dere bijeenkomsten van hetzelfde kaliber is, worden de
lezers van dat blad voortreffelijk op de hoogte gehouden !
Toegegeven dat,
indien
Wim Jorissen de besluiten
zou geproklameerd hebben,
het « met kracht» zou geweest zijn.

VERZWEGEN
VRAAGSTUK
Bij de bespreking van de
begroting van justitie in de
senaat heeft onze fraktievoorzitter Wim Jorissen opnieuw en vergeefs een lans
gebroken voor amnestie. Hij
verklaarde dat de Volksunie
de begroting van justitie niet
zou goedkeuren, omdat er
geen enkele nieuwe amnestie-maatregel
vooropgezet
werd. Alle kultuurvolkeren
verlenen n a zekere tijd amnestiemaatregelen,
aldus
Wim Jorissen. Het feit dat de
minister van Justitie ook nog
minister voor (Franse) kuituur is, zou di€ maatregelen
hebben moeten bevorderen.
In België is er klaarblijkelijk
maar één kuituur en dat is
de kuituur van de wrok.
De Volksuniefraktie verklaarde eveneens de begroting te verwerpen wegens de
ontstellende wanverhouding
tussen Vlaamse en Waalse
rechters bij de hoven van Ie
aanleg (vooral in Limburg en
Turnhout) en bij het Hof van Beroep.
Senator
Jorissen
kloeg eveneens het feit aan
dat het nederlandstalig Hof
van Beroep voor Limburg nog
steeds te Luik gevestigd was

LIMBURG
Zeer binnenkort komt het
« Witboek over Zwartberg >
van de pers. Tienduizenden
exemplaren van dit «Witzullen gratis m Limburg verspreid worden. Aanvankelijk
was meegedeeld dat zulks
zou geschieden op 17 april
a.s. Er is thans echter definitief beslist, dat de verspreiding zal gebeuren op 1 mei
a.s in de voormiddag.
De
propagandaploegen
zullen
dienaangaande nog nadere
inlichtingen
krijgen.
Er
wordt alvast op gerekend, dat
talrijke
propagandisten 's
voormiddags aan dit werk
zullen willen helpen, om dan
in de namiddag deel te nemen aan de viering van het
Feest van de Arbeid.
Naast de editie Limburg
zal ook een uitgave van het
« Witboek »
verschijnen,
waarmee in alle arrondisementen moet gekolporteerd
worden. Ook daarover volgen
nadere inlichtingen.

ZAAKJE ?

Jos Van Eynde beloofde na
het totstandkomen van de
C.V.P.-P.V.V.-koalitie dat de
socialistische oppositie zal
gevoerd worden «alle handschoenen afgelegd en zonder
doppen op de floretten »,
Het ziet er naar uit, dat
Van Eynde in « Volksgazet »
van 6 april een stevige uit.
val naar V.D.B, deed met een
doploze floret.
De B.S P.-ondervoorzitter
weet te vertellen dat tussen
de stad Brussel en de s.a.
Consortium des Parkings een
conventie werd afgesloten.
waarbij in zeer gunstige
voorwaarden stadsbezit wordt

Sinds de moord op agent De Leaner is men beginnen denken aan een beiere oewapening voor
de politie. Niet altijd met goed rezuUaat overigens! Te Oostende overweegt men de aanschaffing van (gevaarlijke en weinig preciese)
mitrailletten.
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VERLEDEN ZATERDAG TE BRUSSEL:

UITERST GESLAA
GROTE BELANGSTELLING IN KONGRESSENPALEIS
De « Nationale Porgraminatiedag » van veileden zaterdag is een groot succes gewordeiu De opkomst
was schitterend.
De
voormiddagvergadering,
gewijd aan sociaal-ekonomische
problemen,
werd bijgewoond door een
300-tal kaderleden. Tijdens de naniiddagzitting was dit getal gegroeid tot
800 : het eigenlijke partijkader uit heel Vlaanderen dat meteen
bewees,
niet op te zien tegen giote verplaatsingen om een zware studiedag te komen
bijwonen. De referaten waren uiterst degelijk. De beshdten zijn een nieuwe en
belangrijke bijdrage tot de programmatische onderbouw van de partij. De inrichting van de kaderdag was verzorgd tot in de puntjes : sobere en smaakvolle zaalversiering, charmante hostesses, een puike ordedienst, een verzorgde uitgave der
behandelde teksten, enz. Voor de inrichting dan ook hartelijke gelukwensen en
welgemeende dank 'aan de Brusselse werkgroep o.l.v. dhrn Jaak Steegmans en
Van Wijmeersch, die alle eer haalden van hun werk. We veroorloven ons toch
één randbemerking bij deze piogrammatiedag : hij was lang, zéér lang! De aanwezigen zullen ons beslist niet tegenspreken wanneer we de wens uitdrukken
dat in de toekomst uitgekeken wordt naar een formule die zou toelaten, de
lengte van een programmatiedag te herleiden tot de helft van die van voiige
zaterdag.

UITDIEPING VAN HET VOLKSUNIE-PROGRAMMA

KADERDA

kcn met het algemeen welzijn
hoogste doel.

tot

G.EECKHAUDT

algemeen verantwoordelijke voor sociaal dienstbetoon, hield een met overvloedig cijfermateriaal
gedokumcnteerd referaat over « Ekonomie en
Volkskracht ». Dit referaat, opgesteld
door de werkgroep die destijds ook de
bazis legde voor het « Tienjarenplan
der Volksunie », onderzocht de nriddelen die moeten aangewend worden om
de binnen de e.k. tien jaar te verwachten aangroei van het arbeidsaanbod in
Vlaanderen met 225.000 eenheden op
te vangen. De pendel naar Wallonië en
het buitenland neemt weliswaar af,
doch de pendel naar Brussel stijgt
zeer snel en bedraagt thans in 1966
reeds 112.500 eenheden. Om te beletten
dat de aangroei van het arbeidsaanbod
in Vlaanderen zou leiden naar een nog
grotere pendelbeweging, moet een
doorgedrev en industi ializeringspolitiek
worden gevoerd, met een speciale inspanning voor het bedreigde Limburg.
Nadat volksvertegenwoordiger mr. P.
Leys met Westvlaamse hartelijkheid de
aanwezigen op de namiddagvergade-

Als gastheer op de voormiddag- en
namiddag^'ergaderingen trad de plaatselij ke
V.U.-volksvertegenwoordiger,
dr. Vic Anciaux, op. Hij kweet zich van
zijn laak op de voorname, sobere en
hoffelijke wijze die we van hem gewoon zijn.
Volksvertegenwoordiger dr. L. Wouters leidde de sprekers op de voormid<lag\'ergadering in. Als eerste kwam
volks\'ertegenwoordiger

Gedurende dit referaat was de wijzer op de wandklok van de grote kongressenzaal ongenadig voortkropen, zodat volksvertegenwoordiger drs.
MAURITS

MIK BABYLON

aan hel woord. De benjamin van de Kamer verdedigde een uitvoerig en flink
gestoffeerd referaat waarin hij, na een
onderzoek van de huidige financiële
toestand van het land, de richting aanduidde voor een gezonde sociale en fiskale politiek. Hi] somde als voorwaarden voor de sociale welvaart en vooruitgang volgende punten op : harmonische en geleidelijke verhoging van 't
Bruto Nationaal Produkt; volledige tewerkstelling; moderne en doelmatige
industriële infrastruktuur;
gunstige
konkurrentiele positie tegenover het
buitenland • stabiele monetaire politiek; politiek van hoge lonen met koopkracht; harmonische verdeling van het
nationaal inkomen door bezitsspreiding, ruime sociale voorzieningen,
vooral voor de lagere inkomens. Bij
het onderzoek naar de oorzaken van
de huidige financiële moeilijkheden behandelde hij niet slechts de vergissingen uit het onmiddellijk verleden, doch
wees hij er op dat dadelijk na de
jongste oorlog in België een zware
fout werd begaan door aanwending
van de Maishallkredieten met voor
de modernizering van het produktieapparaat, maar voor het op peil houden van verouderde en marginale industriële uitrusting. In de daaropvolgende jaren is er dan een steeds groter opbod gekomen tussen de twee politico-smdikale gioepen.
Mik* Babyion formuleerde aan het
einde van zijn referaat een reeks besluiten die, naast de vroegere kongresbesluiten der Volksunie en naast de
voorstellen van onze parlementaire
frakties, een weg tonen tot sanering
van de meest nevralgieke sektoren.
De eigenlijke ekonomische problematiek werd behandeld door de voorzitter van de V.U.-studiediensten, de
heer
ET.

SLOSSE

die, in het kader van de ekonomische
demokratie, vooral opkwam voor afdoende kontrole op de holdings en de
hervorming van het vennootschapsrecht. Dhr Siosse noemde het de prin-

gauw even naar Brussel over om zijn
zeer degelijk en gedetailleerd referaat
op vlotte en indrukwekkende wijze te
verdedigen. De huidige krizis waarin
de Belgische staat verkeert, wordt veroorzaakt door het feit dat de Vlaamse
beweging — na aanvankelijk alleen een
verdedigingsinstrument tegen de verfransingspogingen te zijn geweest —
sinds enkele decennia in een nieuw
stadium verkeert en resoluut Vlaanderen's aandeel in de staatsmacht opeist.
De unitaire staat kan aan deze gewettigde vraag niet voldoen en het veroveren van het verhoudingsgewijze gerechtvaardige aandeel waarop Vlaanderen recht heeft in de unitaire staat
moet, aiover de minorizatievrees der
franstaligen, leiden naar het uiteenspatten van het land. Alleen federalisme is bij machte, de nieuwe toestand
in een nieuwe struktuur op te vangen.
Volksvertegenwoordiger Schiltz verduidelijkte het Vlaams-nationaal standpunt tegenover de verschillende problemen die zich thans stellen, c m . in
verband met de grondwetsherziening.
Meer in het bijzonder onderzocht hij
het kernprobleem Brussel, waarvoor
hij een reeks uiterst gedetailleerde
maatregelen en oplossingen verdedigde. Zijn referaat besloot met een uiteenzetting van de federalistische opvattingen der V.U. : een federalisme
met twee, mits speciaal statuut voor
Brussel rijksgebied.

Het bureau tijdens de ochtendvergadering. Van l. naar r. volksvertegenwoordiger
M. Babyion, ondervoorzitter dr. Leo Wouters, volksvert. dr. V. Anciaux, verantw.
dienstbetoon G. Eeckhoudt en verantw. studiediensten E. Siosse.
cipiële vraag, of men de ekonomie in
dienst wil stellen van de mens en de
gemeenschap, of omgekeerd de gemeenschap en de mens in dienst van
de ekonomie : « het is eigen aan het
kapitalisme, de wetmatigheid van een
bepaalde ckonomisch-financièle opvatting te stellen boven sociale overwegingen of het belang van gans de gemeenschap ». In tegenstelling met deze houdmg verdedigt het Vlaams-nationalisme de stelling dat het algemeen welzijn van het volk boven alle andere
factoren primeert. Het sociale moet geintegrcerd 71 jn m het ekonomisch geheel.
Dhr E. Siosse nt)cmde als grondslagen van het Vlaams-nationaal denken
op sociaal-ckonomisch gebied het personalisme en het solidarisme. Het
personalisme wil, dat de gemeenschap
van moigen een menselijke gemeenschap weze. Ze moet aan elk van haar
leden arbeid verzekeren. Anderzijds
dient ze iedereen de mogelijkheid te
bieden om mee te werken aan de ekonomische ontwikkeling door beroep te
doen op ieders verantwoordeUjkheid.
Het solidarisme verlangt dat iedereen
de solidariteit ontwikkelt
tegenover
leden van het eigen volk, in het bijzonder tegenover de minst begunstigden,
en tegenover de andere volkeren van
de wereld. In het kader van sociaalekonomische organismen moeten de
verschillende volksgroepen samenwer-

ring had welkom geheten, verleende
hij dadelijk het woord aan mr.
HUGO

SCHILTZ

die in het kader der politieke referaten
de grondwettelijke vraagstukken behandelde. Onze Antwerpse volksvertegenwoordiger had het verleden zaterdag wel zeer druk : vanop het trouwfeest van een jongere Schiltz wipte hij

COPPIETERS

de gelukkige inval had, de tekst van
zijn degelijk en uitvoerig referaat over
de kulturele problematiek te vervangen door een schitterende inprovisatie
op hetzelfde tema. Hij behandelde drie
hoofdpunten : de kulturele autonomie,
de kulturele integratie Vlaanderen-Nederland en het onderwijs. Kulturele
autonomie noemde hij het recht om
op gebied van taalwetgeving, onderwijs, wetenschapsbeleid, kunstbevordering, volkskulturele werking, radio
en t.v. eigen wetten te maken en deze
ten uitvoer te leggen zonder afbreuk te
doen aan de algemeen-Belgische wetten en de grondwet. Deze kulturele
autonomie is de voorafgaandelijke bazisvoorwaarde voor kulturele heel-Nederlandse integratie.
Op het vlak van het onderwijs besteedde Maurits Coppieters ruime aandacht aan de universitaire problematiek. Niet alleen brak hij een lans voor
volwaardige Nederlandse universiteiten
te Leuven en te Brussel, doch hij betoogde tevens dat deze universiteiten
meer en meer in dienst der gemeenschap moeten worden gesteld.
(vervolg op blz. 9)

Een diiehouderdtal kadei leden woonde n de voormiddagvergadcring
Viijd nas aan sociaal-e Lonomisdie
pioblemen.

bij, die ge-
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DE BESLUITEN
VAN DE
POLITIEKE REFERATEN
We zullen in de eerstvolgende nummers van ons blad de volledige bestuiten van
de Nationale Kaderdag afdrukken. Hieronder brengen we de eerste reeks : de
besluiten bij de politieke problematiek en de grondwettelijke
vraagstukken.
Volgende week brengen we de besluiten bij de zo belangrijke financiële en fiskale sektor.
1. Nu de nederlandstalige gemeenschap in België snel groeit naar een
groter zelfbewustzijn, stelt zich het probleem van de proportionele deelname
van de Vlamingen aan de reële macht
in de staat.
2- Daar het konsekwent toepassen van
het beginsel der proportionaliteit in de
unitaire staat politiek onmogelijk lijkt,

kan alleen een werkelijke federalisering
van de staat de Vlaamse meerderheid
de instrumenten verschaffen die zij nodig heeft om in het land en in Europa
de rol te spelen die haar toekomt.
3. Alleen een federalisering op basis
van de grondwettelijke erkenning van
de nederlandstalige en franstalige gemeenschappen en de toekenning van

Op de eerste rij, van l. naar r. : ir. G. Deroo; volksvert. dr. Goemans, Lootens en
Mattheyssens, arr. voorz. Leo Van de Weghe, arch. R. Diependaele.

werkelijke autonomie aan deze gemeenschappen schept de mogelijkheid de samenleving der volkeren in de Belgische
staat op harmonische wijze te organiseren. Deze werkelijke autonomie van de
gemeenschappen gaat gepaard met het
behoud van de ekonomische bindingen
tussen Vlaanderen en Wallonië (muntwezen, eenheidsmarkt), zowel binnenlands als t o . het buitenland in afwachting dat de Europese integratie leidt tot
een werkelijke eenheidsmarkt.
ledere vorm van federalisering met
drie of meer die voor gevolg zou hebben de nederlandstalige meerderheid in
België te minoriseren is onaanvaardbaar. Dit neemt niet weg dat de duitstalige bevolking moet kunnen genieten
van een bijzonder statuut ter bescherming van haar taalkundige en kulturele
gaaiheid.

V

Het podium en het bureau tijdens de namiddagzitting. Op het podium hadden
plaatsgenomen van l. naar r. ondervoorzitter E. Bauwens, voorzitter mr. F. Van
der Eist, volksvertegenwoordiger
mr. Leys, volksvert. dr. V. Anciaux, algemeen
sekretans drs. Wim Jorissen, ondervoorzitter dr. Leo Wouters,
hoofdredakteur
T. van Overstraeten, volksvert. M. Coppieters en volksvert. H. Schiltz, die op
onze foto ontbreekt.

4. Als onmiddellijke maatregelen stelt
de V.U. voor :
a) onmiddellijke invoering van een
> aarachtige kulturele autonomie;
b) splitsing bij wijze van proef van
enkele ministeries bvb. gezin, landbouw, arbeid en tewerkstelling in
Vlaamse en Waalse diensten;
c) werkelijke decentralisatie in alle
ministeries waar dit mogelijk is;
d) oprichting van een degelijke overheidsdienst ter behartiging van de kul-

UITERST GESLAAGDE
(vervolg van biz 8
Deze schitterende improvisatie werd
door een dankbare zaal beloond met
een minutenlang applaus.
Drs.
Wis Jorissen kreeg een even
donderende ovatie toen hij de voorzitter liet meedelen dat hij, gelet op het
gevorderde uur, er van af zag om de
kongresbesluiten te kommentarieren.
Het woord werd dan ook onmiddellijk verleend aan partijvoorzitter mr.
F. VAN DER EI-ST

t

die een opmerkelijke programmarede
hield en het Vlaams-nationaal fundament van de partij beklemtoonde :
«Indien deze partij zou ophouden
Vlaams-nationaal te zijn, dan zal ik alvast met meer haar voorzitter zijn ».
De Volksunie, zo zegde voorzitter
Van der Eist, wil een volwaardige
partij zijn, wier belangstelling gaat
naar alle problemen die onze gemeenschap aanbelangen. Wij hebben als
Vlaams-nationalisten onze eigen opdracht : « Onze weg is met de weg van
de andere partijen die wij in wedijver
met hen alleen maatr vlugger willen af
leggen; het is een andere weg We zijn
niet alleen maar vlaamsgezinder dan
de C V.P., socialei dan de B S P , maar
we zijn een partij met een eigen visie,
met een eigen rangorde der waarden ».
Na een oproep tot Vlaams nationale
eenheid behandelde de voorzitter de

politieke aktualiteit en vooral de bedreiging die de nieuwe regering voor
Vlaanderen betekent. Mr Van der Eist
besteedde eveneens ruime aandacht
aan de sociale problematiek en verwees in dit verband naar Limburg,
waar hij de toestand toetste aan' de
tekst van de sociale boodschap der
Franse bisschoppen. Onder daverende
toejuichingen deelde de voorzitter mee:
« I k ben gisteren naar Limburg geweest
om de steun, die op initiatief van de
Volksunie verzameld werd, te gaan
overhandigen aan de slachtotfers of
hun tamihe. Wat ik er gezien en gehoord heb, heeft mij diep getroffen.
Staande tegenover Spaanse en Turkse
arbeiders en hun gezin — die wij op
dezelfde voet bedacht hebben als onze
eigen Vlaamse arbeiders — heb ik begrepen dat ook m deze tijd nog dompelaars en moderne slaven bestaan, die
in funktie van een hatelijk kapitalisme
versleept worden en als ontwortelden
moeten leven »
Aan het slot van zijn toespraak dankt
de partijvoorzitter alle kaderleden
voor hun inspanningen in het verleden,
hun trouw vandaag en hun geloof in
de toekomst : «Wij aanvaarden de
strijd vreugdevol en geestdriftig, zegezeker omdat wij geloven in de taak
die wij dienen, omdat wij geloven in
ons volk en in de toekomst van dat
volk «.

Een minutenlange ovatie beëindigde
deze toespraak en luidde meteen de
uittocht van de kaderleden uit de zaal
in. De nationale kaderdag, druk bijgewoond door gans het kader en door
ontelbare jongeren, was een schitterend succes geworden,
tvo

De programmatiedag

turele integratie met Nederland;
e) drastische aanpak van het probleem Brussel :
— volledige en loyale toepassing van de
huidige taalwetten op de administratie
van de Brusselse gemeentebesturen;
— het grondgebied van de tweetalige
hoofdstad moet als onherroepelijk worden geproklameerd en planologisch omgeven door een groene gordel waarin
alle verkavelingen worden verboden;
— buiten deze gordel, aanduiding van
woonkernen voor nederlandstaligen en
franstaligen ten Noorden en ten Zuiden
van de taalgrens;
— in de agglomeratie, oprichting van
een
nederlandstalige
onthaaldienst
(overheidsdienst) om de inwijkelingen
voor te lichten en bij te staan;
— de afschaffing van het vervangen
van de identiteitskaarten bij inwijking
in de hoofdstad.
f) Verdere maatregelen voor sanering
van het Brussels probleem dringen zich
op o.m. invoering van de sub-nationaliteit en de oprichting van een nationaal
distrikt voor de hoofdstad.
Een fundamentele sanering kan uiteindelijk slechts bereikt worden door
een grondige federalisering van de staat
en de inplanting van autonome nederlandstalige top administraties in Brussel.
Slechts in dergelijke federale optiek
kunnen de nederlandstaligen zonder
vrees de kansen van Brussel als Europese hoofdstad steunen.
5. De federale hervorming van de
Belgische staat met invoering van een
speciaal statuut voor Brussel als tederaal beheerd nationaal gebied kan
slechts op duurzame wijze doorgevoerd
worden ingevolge een zakelijk verdrag
met de Walen.
Een dialoog kan desbetreffend slechts
op gang komen wanneer de Walen het
feitelijk bestaan aanvaarden van de nederlandstalige gemeenschap met zijn
grondgebied, afgebakend volgens de dialektengrens, waaraan niet kan getornd
worden door nationaliteitskeuzen onder
welke vorm ook.

wordt door een jeugdgroep

geopend.

[lü

wu

de^^ereld
Het is bijna evident dat dé grote vraag die zich zal stellen na de onverwacht
grote overwinning van de Labour-partij luidt : hoe zullen de Britse zakenmensen reageren op deze allerduidelijkste socialistische zegepraal. Men kan
telfs stellen : hoe zullen zij reageren met het vooruitzicht dat die Labour-regering er naar alle waarschijnlijkheid
minstens voor vijf jaar «aan» is.
•« Leven met Labour » zal voor de Britse zakenlui een dagelijkse realiteit worden. De tijd van het onzekere interludium is voorbij.
Vijfhonderdtwintig
dagen lang leefden de meeste Britse zakenlui met de ge'dempte hoop dat de konservatieven het misschien wel weer goed konden
maken. Want we moeten ons niet in illusies koesteren : zakenmensen denken
in globo konservatief. En zolang als premier Wilson over de slappe koord
ging van één-twee-drie-vier-vijf stemmetjes meerderheid, konden zij genoegen
nemen met de gedachte dat een getemde socialistische regering al niet veel
meer kon doen dan vele scheve situaties uit het konservatief tijdperk goed
te maken.

leven met
labour
Men kan niet leggen dat "Wilson, toen
Wj in oktober 1964 de regering in handden nam, niet met goodwill bejegend
ijnrerd door de zakenmilieus. Ergens
|!wasCTeen sfeer van « met de Labour
|sx>mt er tenminste schot in».
I Wilson heeft nu zeventien maanden
Let roer in handen gehad en door een
Ijjele reeks ekonomische maatregelen
L— de nieuwe bedrijfsbelastingen, de
I kredietafroming, de opeenvolgende
Jtrisissen van het pond sterling, een
niet zeer effektvolle deflatie, een onge'lukkige inversteringspolitiek — heeft
iWilson ongetwijfeld een wig gedreven
in het kamp van de zakenlui. Hij heeft
de zakenwereld verdeeld in een groep
die tenminste nog het voordeel van
een afwachtende twijfelhouding biedt.
Beide groepen zullen nu zowel hun
skepticisme als hun twijfel overboord
moeten gooien en zich resoluut moeten toeleggen op het aanvaarden van
een jarenlange periode van een socialistisch gerichte ekonomie.
Dat er een einde gekomen is aan de
zekerheid ,is een van de belangrijkste
netto-voordelen van deze verkiezingsuitslag. Zoals de socialistische « Daily
Mirror » het uitdrukte, betekent de
onkwetsbare meerderheid van Wilson
dat hij nu geen ekskuus meer heeft
voor alibi's. Nu moét hij de zaken verwezenlijken die door het credo van een
welvaartstaat en technologie gericht
socialisme worden voorgehouden. Dat
zal op zijn minst even moeilijk zijn
als het balanceren op de slappe koord!
Waar mogen wij ons aan verwachten ? Dat de nationalisering van het
staal zal worden doorgevoerd (dat is
zowat het eerste waaraan men denkt)?
Waarschijnlijk niet. Want de uitslag
van deze verkiezingen is zeker geen
resultaat van een wens van de Laboui"kiezers in deze richting. De meeste
van de nieuwe Labour-kiezers mogen
geboekt worden als mensen die nationali^atie van de basisindustrieën als
onwenselijk of niet noodzakelijk beschouwen. Net zo min .als de Labourkiezers deze Wilson-keuze als een
mandaat beschouwen voor het verwe/cnlijken van de plechtige vakbwridsidealen-in-de-oude-stijl.
De Wilson van vandaag is geen man
meer van de Bevan-politiek. Grosso
modo kunnen we zeggen dat Wilson,
van de uiterst-linkse gedachte terugkeerde rond de jaren 1960-61. Zolang
als hij reeds eerste-minister is, heeft
h;i zich zelfs als een eerder konservati^.f en zeer — volgens sommigen al té
— voorzichtig man laten gelden. Zijn
pragmatisme heeft hij tot nu toe dui-

delijk gedemonstreerd. Hij is zeker
iemand die eerder van plan is, hoe
groot zijn meerderheid ook is, te doen
wat hij taktisch aangewezen vindt om
te doen. Hij is ook iemand die optimistischer is dan hij wellicht zou
moeten zijn over de zaken die zijn
zoals ze nu zijn. Hij is daarenboven
iemand die misschien zelfs teveel vertrouwden heeft in zijn suksesvolle manier van manipuleren en die deze
laatste handigheid als belangrijker beschouwt dan het nemen van onpopulaire en harde beslissingen.
De meerderheid van Wilson is nu
groter dan men verwachtte, zelfs bij
de meest optimistische opiniepeilingen. Daar zit natuurlijk het Engelse
verkiezingssysteem voor een deel tussen. Maar hoe dan ook : deze grote
meerderheid brengt meteen mee dat
er daardoor een grote hoop echte socialistische fundamentalisten in het
Lagerhuis aan bod komen, die de premier in de richting zullen duwen van
een socialiserende tendens, van een
klein-Engeland-politiek en van een anti-Amerikaanse gezindheid.
Wat de politiek op korte termijn betreft, moge het pragmatische beleid
van Wilson borg staan om een al te
bruuske socialisering te beletten. Wat
ons in feite interesseert is de vraag of
deze meerderheid van 185 zetels, en
de daardoor te voorziene stabiele regering van minimum vijf jaar, zou kunnen leiden tot een verandering van de
politieke geologie van Groot-Brittanië.
Met andere woorden : buiten enkele
slippertjes is de politieke"""atmosfeer
tot nu toe steeds gedomineerd gewor-

den door een natuurlijk overwicht
van de konservatieve partij. Zij was de
natuurlijke heerseres van Engeland en
de jaren van socialistisch bewind waren tot nu toe slechts accidenteel. Zal
de Labour-regering die nu start, leiden
tot een «natuurlijke» dominatie van
de socialistische regeringen ? We bedoelen dan : zal nu voortaan de Labour-partij de normale, natuurlijke
heersende partij zijn zoals de socialisten in Skandinavië er op een bepaald
moment in geslaagd zijn de heersende ,of zoals de demokraten sinds Roosevelt erin geslaagd zijn de natuurlijke
rol van dominante partij te vervullen
in Amerika ?
De Labour-partij, heeft een meerderheid behaald voor de eerste keer in
1945, maar we kunnen zeggen dat dit
het gevolg was van een onnatuurlijke
omstandigheid (de tweede wereldoorlog). Een en twintig jaar na deze oorlog komt de Labour-partij nu voor het
eerst uit de bus met een zo grote
meerderheid, dat haar beleid praktisch
voor vijf jaar vastligt
Zij heeft de
meerderheid dus eigenhjk voor het
eerst behaald in « normale » omstandigheden.
De grote specialist van de parlemen
taire demokratie in Engeland, proles-

deze week in de wereld
Zoals te verwachten behaalde Labour bi] de Blitse veikie:ins,en een komfortabele
meerderheid.
Ook voor Verwoerd werden de verkiezingen een succes. De Zuid-Afrikaanse
Nationale partij beschikt nu over een tweederdemeerderheid
in het parlement.
De Russen slagen er in, een Loenik in een baan rond de maan te brengen.
De eerste maansatelliet zond de « Internationale » uit, die op het Russisch
partijkongres te Moskou geestdriftig aanhoord weid.
In Zuid-Vietnam kwam het zowat overal tot betogingen tegen de regering
Ky. Deze betogingen vertoonden een uitgesproken anti-Amerikaans karakter. De stad Da Nang kwam zelfs openlijk in opstand tegen het bewind van Saigon.
Het nieuwe vijfjarenplan, dat dooi Kossvgin aan het Partijkongres te
Moskou werd voorgesteld, legt de nadruk op de persoonlijke welvaart.
De Britse vloot onderschepte Griekse tankschepen, wier olielading vermoedelijk bestemd was voor Rhodesië.
De Amerikanen zullen nog weken werk hebben um ue oij ue kun \aii
Palomares gezonken H-bom t£. hergen.

sor Robert Mc Kenzie, argumenteerde
in « The Observer », dat deze grote
meerderheid van de Labour-parlementairen niet het gevolg is van een politiek-geologische verschuiving. maar
eerder van toevallige faktoren.
Hij zegt bijvoorbeeld dat het voor
de eerste keer in de Britse geschiedenis is dat de Labour-partij twee verkiezingen achter elkaar als winnaar
uit de bus komt. Doch. zegt hij, de
eerste keer (nu 17 maanden geleden)
was de overwinning van Labour niet
te danken aan het feit, dat de grote
meerderheid van de kiezers meende
dat zij de regering was die het best
het land zou regeren. Die overwinning
was te danken aan het dramatische
achteruitgang van de Tories en van een
belangrijke toevloed naar de liberalen.
Nu, beweert Mc Kenzie en hij
heeft gelijk — mogen we met vergeten
dat ondanks de vurige editorialen in
de pers, de Labour-overwinnmg bescheidener is dan men denkt Labour
heeft thans 48 procent van de kiezers
achter zich gekregen Dat is minder
dan de Tones respektievelijk in 1955
en 1959 m hun verkiezingsoverwinning
kregen. Nog meer : in absolute cijfers
gezien is het aandeel van de LalDOurkiezers nu kleiner dan het aandeel
dat zij kregen m de verkiezing van
1951 .waarbij zij verslagen werden In
dat jaar had Labour 13,9 miljoen stemmen, hetgeen een stemmenaandeel
van 48,8 procent betekent. Nu heeft
Labour slechts 13 miljoen stemmen
gehaald
Mc Kenzie liaall nog een belangrijk
feit aan, dat van aard is om de Labour-overwinning enigszins te relativeren : het aantal mensen dat hun
stem uitbracht was het laagste van
alle verkiezingen sinds 1945 namelijk
75,8 procent van de kiesgerechtigden.
Dit betekent dat Wilson in de viervijf jaar die voor de boeg staan, héél
duidelijk de bevolking zal moeten
overtuigen van de leefbaarhei r* — ekonomisch en internationaal — van een
socialiserende politiek, wil hij tegen
de volgende keer het Labour-bewind
bevestigen.
E.H.M.
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H o c naïef ze soms ook zijn,
1-iclemaal onrealistisch zijn de
Amerikanen toch ook weer niet.
Vooral m e t als het op zaken
doen aankomt Een Amerikaanse maatschappij, de « T a u p a
Ship R e p a i r », heeft een overeenkomst gesloten met de T u nesische regering voor het ombouwen \ a n de vioegeie Transe
militaire basis tot een scheepsbouw- en scheepsherstellmgs\scrf Vooilopig werden daarvoor 12 miljoen dollars voorzien.
Zo zullen de schepen \ a n de
Amerikaanse Zesde Vloot, die
rondvaart in de Middellandse
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Paasfeest in Polen • reeds vanop Palmzondag
beginnen overal in Polen de Paasfeesten,
met tal)i]ke processies
en indrukwekkende
kerkelijke
plechtigheden
Onze foto • de Palmzondag
processie keert terug uit de dorpskoni en gaat naar de kerk van Kurpie, een dorp ten nooiden
xan
Wars chau

HENDRIK VERWOERD

l

Bi] de xeikiczins;en van 30 tuaail jl
haalde de Natiotiale Paiti] in Zuid ijiika
126 vati de 170 te bcgeien zetels, de J eie
nigde Pat II} moest het stellen met 39 zetels, uat een verlies van 11 tov 1961 betekent. Naast de twee gtote pai tijen is er
nog slechts de minieme Piogiessistische
Pailt-j die het thans, tiet als in 1961, moei
stellen met een enkele zetel
De oveiuinnmg van Hendiik
femoetd
beantwooidl aan de algemene verwachtingen De 'Nationale Pmtij ts er tn geslaagd,
na een beiiind van 18 jaai, haar posities
nog te verstevigen, ze hescliil l Ihain ruim
schools oier een twee deidemeeiderheid
Zulks laat Veiuoerd tooilaan loe zond.'r
iieei voor tegenspiaak, te beunen dat hi]
spreekt tn naam van gans blank Zuid Ajri
ka De Nationale Partij is tiadiiioneel df
pal tl) van de ajiikaan<^spiekende Boeien,
de Verenigde Partij giocpeetde hoojdzake
lijk de engelstaligen
De eersten horen voornamelijk thuis op
het platteland en hebben leire woilels tn
het blank verleden van Zuid Afrika De
tueeden wijden zich aan de handel en de
mijnuttbatmg
Sinds gei mme tijd echter
en tn de mate dat in Zuid Afrika een blanke natie groeide, werden de scheidingslijnen tussen de beide groepen steeds vager.
De Nedeilandse emigrant J'etuoerd — hij
kuam inderdaad op duejauge leejtijd vanuit Nederland naar Zuid ifiika
is er thans
iTi geslaagd. Boer en Brit goeddeels te verenigen op de gemeenschappelijke
politieke
noemer van de Nationale Paitij Dat is een
zeer belangiijk aspekt van de voorbije verkiezingen
Een andei merwaardig aspeKt is dat de
Nationale Paitij met haai beleid van apartheid m Zuid Afiika voortaan geen extreme, maar een centiale
positie inneemt.
Men kan inderdaad met meei zeggen dat
de Verenigde Paiiij een tntegrationistisch
piogiamma verdedigt Integendeel zelfs :
gedutende de veikiezmgskampanje
hebben
de nationalisten de Verenigde Partij steeds
smalend « witter dan uit > genoemd De
Veienigde Partij houdt vast aan een metapart Zuid ijiika dat langzaam naar een
geïntegreerde maatschappij zou evolueren,
maar uaaibij de blanken stezig de touu
tjes m handen houden De mislukking van
een dergelijke
politiek ts gedurende de
jongste jaren echter op te veel plaatsen in
Afiika gebleken, opdat de Zuid Afrikaan
se blanken er nog massaal uarm zouden
loor lopen De rassenpolitiek van de Verenigde Pal tlj heeft trouuens bitter weinig
met ideologie of met tntegrationisme te
zien iV e zegden reeds hoger, dal de « United Party > — met haar Engelse naam is
ze riauukeuriger gesitueerd — haar aan
hang vooral rekruteert uit de stadsbevol
king die leeft van handel en nijveiheid.
Deze — ! ooral en gelsspreken de — stedelingen vrezen, dal het apartheidsbeleid de
giote steden en nijvei heidscentra zal heroven van Bantoe werkkrachten
Zij verzetten ztch tegen de uiterste
konsekuentie
van de apartheid die er tn bestaat, zoals
Veruoerd het eens uitdrukte, dat de blanke uiteindelijk zijn vuilbak zelf zal moeten buitenzetten, ophalen en naar het stort
voeren

Dee apai theidskonsekuentie
die Inllo c
blanken niel uelgevallig is, leidde rond
de jaien I960 naar de moeilijkheden m de
Zuid Afukaanse steden en naar de relletjes die een ogenblik helen geloven dal het
beuind van de Nationale Paitij zijn langste en beste tijd had gehad De legeiing
leiuoeid
liet destijds lorid de giote steden de « bidonvilles > — die een ecli'e
schande uaien voor een beschaafde natie
— ajbieken en biacht de bantoe heiolking
Cl van over o fuel naar de voorbehouden
gebieden
(de Bantoestans) ofuel naar
nieixü'gebovu de ^atlelietsteden
Sindsdien ts echter de politiek van Ver
XIoeid een succes gebleken Er heerst weer
lust m hel land en een aanhoudende hoogI orijunktuur, met als gevolg een stoi machtige induslrtele
ontwikkeling,
maakt zo
immc financiële middelen viij dat daarmee ook positief tets kan gedaan worden
ten bate van de Bantoe gebieden Deze ge
bieden zijn onbetuislbaar tn gans Afiika
de beste en u>eL aieiidste plaatsen xiaai een
neger zicli vestigen kan De helft van de
Bantoe's wonen reeds tn deze toekomstige
negerslaten, het einddoel ts dat uil de
blanke en de zxiarte Zuid Afukaanse staten een fedeiatie zal groeten die door blank
Zuid Afiika slechts nog voor een bepaalde
lei mijn zal beheerd uoiden op hel vlak
van financies, landsverdediging en orde
handhax mg De voorstanders van de apart
held beantuooiden iedere kritiek op hun
beleid — en in dit stadium ts er knttekslof te oier — met een verwijzing naar dat
toekomstig statuut. Zij zijn er ven overtuigd dat de vele hatelijke mistoestanden
en mtxvassen van het huidig beleid eenmaal zullen opgeheven u orden en dat uiteindelijk blank en zuait apart naast mekaar zullen leven, met een volkomen gehjkbei echtigmg op de federale bazas.
Dit ts het beleid, waaiioor thans de over
grote meeiderlieid der blanke Zuid Afrikansen heeft geopteerd Links van dit beleid staat alleen de Progressistische Partij,
die op haar tntegiationistisch
piogramma
minder dan 40 000 kiezeis uist te veienigen
Rechts itaat de groep l an der Merxve die
xiiidt dat Vervoerd eigenlijk een nikkervriend 11 een opvatting die het partijtje
niet een zetel opbracht bij de veikiezingen In konkurientie met de « Natten »
staat de Veienigde Partij, die eigenlijk zelf
geen geldige oplossing heeft.
Verxi oerd moet nu verder lonen u al htj
kan Veel tijd heeft hij daaivoor met
de
ontxoogding xan zwart Zuid Afiila schrijdt
met reuzeschreden vooruit
E'-nmaal dal ze een bepaald niveau heeft
beieikt, zullen de Bantoes zich alleen btj
apartheid neerleggen uanneei dan het hexvijs geleveid v> dat de Bantoestans een eerlijke kans betekenen en geen handig bedacht smoesje
Veiuoeid heeft bij zijn beleid tevens —
en niet tn het minst — tekening te honden met de vaügeroeste denkbeelden en
de supei ion teil sxuaan van heel uat blanken, die menen dat apailheid en suppie
malie hetzelfde zijn.
A N Tox ano

zee n i e t l m ^ c i afh uikelijk zijn
\ j n de Franse scheepswerven.
De arbeiders van de werven van
T o u l o n , die toch al bijna gce i
v.erk meer vinden zullen h u n
grote realistische president heel
zeker dankbaar zijn Wat bete
kenen werk en loon*'tegenover
de internationale gTOOtheid van
hun piesident'?

NANA ONYAASE
Een der siammen van Ghana,
de Akwapin, heeft van het
\ c r t i e k van N'kroema gebruik
gemaakt om een nieuwe stam
koning te kiezen
Gekozen werd de Engelse ge
wezen koloniale ambtenaar J a
mes R Mcvxon
De vorige (zwarte) koning
zelf heeft h e m gevraagd, het be
stuur te aanvaarden.
Onder de naam Nana Onyaa
se I zal de nieuwe koning (1 in
90 gioot en 140 kg zwaar) re
geien en verder de veeteelt en
de laiidbouw blijven bevorderen Er is maar één schaduw
zijde : de man is niet gehuwd
en wil daar blijkbaar ook niets
aan veranderen
Een neef van
hem, nog leerling in Engeland,
zal de dynastie voortzetten Zo
heeft het bevrijde volk van de
Akwapin beslist T o t stichting
van alle alwetende Afiika ken-
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« PRAVDA »

De geschiedenisvervormingen
in de Sovjetunie 'ijn wel zeer
ii'erkwaaidig, maar ook bij o n s
gebeuren wet dergelijke dingen.
Ook in dit vrije West E u r o p a
kan het gebeuren, dat teksten
A ei valst v\ orden. I n de Franse
I-iant i( L A u r o r e » vverden d e
v^'apenfeiten van de Gaulle t e
\ e i d u n herdacht Maar met een
vervalste tekst van een ooilogsdagboek \\egoelaten werd d a t
de Ga ui Ie gekleed was als een
boulevard - officiei, zich pretentieus aanstelde en dat zijn gevangenneming door de ]3uitsers
hel gevolg was van dwaze zelfov ei schatting en gebrek aan in->
zicht in de toestand van het terrein ' Natuuilijk met zo erg als
de belachelijke geschiedenis ydu.
de ov ei winnaar
te \Vol.g;agiad
— maar toch .

HERSENEN
Donna Rachele, de 76 j'arige
echtgenote van Mussolini heett
12 jaar na de moord op h a a r
m a n het lichaam van Mussolini
teruggekregen en het een behooihjke begrafenis bezorgd.
De Amerikanen hadden echter
de hersenen van de Italiaan-jC
diktator meegenomen ter onderzoek
Maar noch tekenen
van
krankzinnigheid, noch van syfilis, noch van kanker of verlamming konden ontdekt worden
door de meest bekwame Amerikaanse specialisten, die zelfs
een Zwitser ter h u l p riepen
T h a n s heeft Donna Rachele
ook dit laatste overblijfsel van
haar man opgeëist, nr 516 780
m de archieven van het Pathologisch Instituut te Washington Wordt haai dit geweigerd,
dan VMI ze een onderzoek van
de hersenen van Roosevelt om
na te gaan of die man wel normaal was tijdens Yalta...

Pi'bliciteit
op z'n AfrikaanÈ.
Deze Zuid-Afrikaanse
riksjaman
weet hoe htj ztjn klanten moet lokken Welke moderne
publiciteitsjongen doet het beter 7 Op zijn borst heeft de nksjaman
een
indrukwekkende
medalje die bewijst dat ztm beroepsgdde
iii
I960 haar half eeuwfeest
vierde.
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kredietverdeling. Geen overdracht vaa
eigendom, wel overdracht van gezag.
3) H e t wilde de verwezenlijking van
het socialisme op nationaal vlak : wilde
n a a r nationale oplossingen zoeken en
die de voorkeur geven o p chimeiische
internationale « oplossingen ».
Door het Plan kwam De Man teru"

4h '^*^,

o

I

:>••• ,i,«l,

¥^mè^.Ky^'ymiT^ilii:7iï^M!li-

Vorige week vertelden we over de jeugd- en
wordingsjaren
van Hendrik De Man, de zoon uit een Antwerps
vrijzinnigburgerlijk milieu die een der belangrijkste
socialistische
denkers en vernieuwers
werd. We herinnerden
aan zijn Gentse
studentenjaren,
waar hij thuis hoorde in twee zeer
uiteenlopende kringen : de socialisten rond Anseele enerzijds en de
Gentse Vlaams-nationalisten
anderzijds.
Grote invloed
op
Hendrik De Man hadden zijn leerjaren in Duitsland waar hij
studeerde,
kontakt opnam met de Duitse
sociaal-demokratie
en joernalistiek
werk verrichtte
op de radikale « Leipziger
Volkszeitung
». Na een verblijf in Oostenrijk
komt de jonge
Rik De man terug naar België, waar hij de Centrale
voor
Arbeidersopvoeding
stichtte en zeer aktief in de
socialistische

Hier opnieuw kreeg zijn marxistische
retht<>eio\ igheid een flinke deuk. Wanneer hij in België terugkomt en de oorlog is voorbij, is zijn desillusie over de
wapenstiKtand en de situatie nog groter. Hij schrijft het in » Le 1'euple » :
daarvoor hebben wi) met gevochten !
Niet voor die kleine bourgeoi-» annexionisten, met voor dit linperiali^tische en
kapitalistische Westen dat zich tegen de
jonge republieken van Midden f uropa
keert. Hij vindt in ^ijn partij geen gehoor • Louis Piérard, de ijverige oorlogspropagandist die kwijlende smeekbrieven scliireef om met naar het front ie
moeten, voert propaganda voor de aanhechting van Duits en... Nederlands gebied. De Man gaat ontgoix held terug
naar Amerika. Hij werkt er als hout
hakker en vissei m het Noordwesten.
Hij neemt er deel aan de organisatie van
de arbeiders en aan de verkiezingskam
pagne • dat bezorgt hem een slechte
reputatie bij de almachtige • Lumber
Trii'st » en hi] wordt afgedankt aan de
universiteit van Seattle. In 1921 is hij
terug in Belgié : men heeft hem nodig
fjin zijn vroegere idee van een Arbeidershogeschool te verwezenlijken. Hij nodigt buitenlandse spiekers uil voor kursussen en konferenties en gaat met zijn
«< studenten » naar Duitsland Wanneer
J o h a n n Sassenbach tijdens een studieweek moest komen spreken over de <> Betriebsrate », traden de lokale patriotten
in 't geweer. Een Duitser die kwam spreken voor de arbeiders ovei de organisatie van hun hiedrijven : dat was een aanslag op het sakrosankte Belgische vaderland ' Doch de dag dat Sassenbach moest
spreken, staakten de- arbeiders en veegden de patriotten van de siiaat : zelfs
h u n Belgische drapeau sneuvelde daaibij:
(Jnder vooiwendsel van het laattijdig
leveren van steenkoolladingen door de
Duitseis. als herstelbetaling, vielen het
Franse en het Belgische leger het Rijnland binnen in 1929 en be/etten het
Roeigebied. Elk verzet weid bloediü;
onderdrukt.
De Man gaf uit protest tegen de Bel
gische houding zijn ontslag als leserve
'•;:" officier. Hij trok naar Zwitserland en
schreef er zijn <> Arbeidsvreugde ». Hij
ging ook aan de -- jonge — universiteit van Frankfurt sociale psvchologie
doceren. Het is daar ook dat zijn n Zur
Ps)chologie des Sozialismus » (vertaald

partij stond, tot wanneer de eerste wereldoorlog
uitbrak.
Zijn houding gedurende
het konflikt
was —
merkwaardig
voor een socialist van zijn slag! — nogal aan de
bellicistische
kant. In 1917 gaat Rik De Man naar Rusland, om er
Kerensky
aan te zetten tot voortzetting
van de oorlog tegen
Duitsland;
hij beleeft er de euforie van de revolutie en de
voortschrijdende machtsoverneming
door de bolsjeviki.
Bij zijn terugkeer in België werd hij met een studiekommissie
naar de
Verenigde
Staten gestuurd,
met als opdracht
de
voorbereiding van het na-oorlogs ekonomisch
herstel van België. Zijn
kennismaking
met Amerika en met de sociale beweging
m
de V.S. was eerder
ontgoochelend.

als « Au dela du Marxisme ») groeide.
I n 1932 schrijft hij voor het Meifeest in
Frankfurt een « Festspiel » voor 2000
deelnemers : een groots opgezet spektakel dat een soort, voorloper is dei nationaal socialistische « Thingspiele ».
Zijn pogingen om het socialisme —
dat zich van de rest der natie heeft afgesloten doox zijn principe van het
c( klassebewustzijn » en zich daardoor
ook van het geestelijk leven en de elite
afzondert — een konstruktieve inhoud te
geven, leidden tot een kontakt tussen
vooraanstaande intellekjt^uelen en kunstenaars (o.w Maltin Buber, H . R . Holst,
Paul TiUich...).
Wanneer Hitler aan het bewind
komt, wordt hij afgezet als professor.
Hij was intussen reeds naai België teruggekeerd om ei aktief in de partij
werKzaain te zijn De situatie was in d e
B.W.P al evenmin rooskleurig als in het
land i'eff De ekonomische krisis h a d
rampspoedige gevolgen gehad; in d e
B.W.P. kon men de eigen mensen niet
meei intomen. Spontane algemene stakingen braken uit zonder de vakbonden,
en extremistische groepen — o.m o n d e r
leiding van Spaak — werden aktiel Gebrek aan politiek initiatief en gebrek
aan ekonomische oplossingen brachten
verstan ing en immc:)bilisine in tiet partijleven, vooral ook in de B W.P. O p dat
ogenblik deed Vandervelde een beroep
o p De Man, die met de sociale studiedienst die hij had opgericht aan het
werk toog.
In oktobei 1933 was Iret Plan gereed
en het werd op het Kerstkongres 1933
entoesiast aangenomen. 1 och was er direkt scherpe en tamelijk sterke kritiek
vanweoe de oude doktrinaiien en h u n
jonge volgelingen die afwijzend stonden
tegenover De Man s n fascistische »
ideeën. Bij de vakbonden die direkter
in het sociaal-ekonomisch leven stonden,
was er meer begrip dan bij de doktrinaire ortodoxen dei paitij. Sommigen
bleven het bevechten zoals H u ) s m a n s
en De Brouckère, anderen verwisselden
van kamp, zoals Buset die naar de doktrinairen oveihep of Spaak die De M a n
ging volgen en hem bleef steunen De
afkondiging van het Plan zette onmiddellijk een grootscheepse propaganda m
beweging. De Man's Plan week af van
de traditionele socialistische ideologie.
Vooral op drie p u n t e n was dit velschil
essentieel :

1) Het richtte zich tot alle sociale klassen en verving de klissenstr'jdidee door
de solidariteitsgedachte.
2) Het wees de .socialisatie der produktiemiddelen at wilde d t handhaving
en de bescherming van de tirivc sektor,
doch wenste wel een controle van de
staat op de kredietinstellmgeu en le

terecht in de partijpolitiek, in de persoonlijke en ideologische rivaliteiten in
zijn eigen partij.
De periode tussen 1933 en 1940 was
politiek zeer bewogen. De ekonomische
krisis had liet geloof in de kapitalistische maatschappij nog veider ondergiaven, maar anderzijds ook de ekonomische onmacht der socialistische partijen
bewezen. De bourgeois-staat bleek machteloos legen corruptie en uitbuiting.
Niet slechts aan de rechterzijde weiJ
gestreefd naar een korporatief s)steera
o p solidaristischc basis : ook in de socialistische partijen werd om een heiziening der verstarde dok trine geroepen
Déat en Doriot keerden in Frankrijk
het marxisme de rug toe en ook De Man
achtte een herziening van de marxistische houding tegenover de staat noodzakelijk Het algemeen onbehagen en de
onrust werd nog versterkt door een reeks
financiële schandalen : de krach van de
socialistische Bank van de Arbeid en die
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^an de bank van de Belgische Boerenj n d brachten duizenden kleine spaarIers tot de bedelstaf.
De Man's positie was niet zo gunstig :
i i n eigen partij door de oude doktrinai' r e n en in de regering door de reaktionnaire liberalen bestreden, vond hij bij
Van Zeeland wel theoretisch steun. I n de
praktijk echter haalde de bankier de
overhand op de politicus, haalden voorzichtigheid tegenover de vrienden uit de
financiewereld en immobilisme het op
de zo nodige aanpak, zowel van de
Vlaanis-Waalse verhoudingen als van de
ekonomische sanering. Een monetaire
sanering was doorgevoerd, alsmede een
kaderwet die kontrole op het kredietwezen voorzag en de belasting o p de devaluatie-winsten : er was echter zeer
sterke weerstand, ook in de regering zelf,
van de H a u t e Finance. Van Zeeland zou
vallen over het schandaal der Nationale
Bank waatin hij betrokken was.
Na een korte rustperiode werd De
M a n voorzitter dei B W.P.. na het overlijden van Van der Velde Tijdens de
mobilisatie werd hij in de regering
Pierlot minister. Hij stond in voor de
Welfare der gemobiliseerden. W a n n e e r
de oorlog uitbrak was hij de enige minister die bij de Koning bleef. Na de
kapitulatie richtte hij een manifest tot
zijn strijdgenoten. Hij wees erop dat de
sociaal-ekonomische aktie diende voortgezet te worden, ni het kadei nu van
een Europa dat een nieuw uitzicht had
gekregen. De politieke aktiviteit der
B.W.P. beschouwde hij ais afgelopen.
Geloofde hij, als het grootste deel der
Belgen op dat ogenblik, in een Duitse
overwinning en bepaalde dit zijn positie? Was zijn oproep en nadien zijn medewerking aan de oprichting van het
eenheidssindikaat een politiek van het
minste kwaad ? Wanneer de botsing met
de bezetter onvermijdelijk wordt en ook
een aanhouding, tot de mogelijkheden
behoort, vlucht hij naai Frankrijk en
vandaar naar Zwitserland. Hi] schrijft
er nog verscheidene boeken, o.m het
opmerkelijke « Vermassung und Kulturverfall » en een drietal bundels-mémoires Na de oorlog werd hij bi) verstek
veroordeeld door het Belgisch gerecht.
Hij zond een opmerkelijke
verantwoording naar de voorzitter van de Senaat, waarin hij de repressie-junsdiktie
en de retroactieve strafwetgeving zeer
scherp o p de korrel nam Wanneer
<' Au-dela du Marxisme » in Frankrijk verschijnt wordt het boek in België verboden ; De Man protesteert tegen
het artikel 12,S sexies dat een werkelijk
verbod van beroepsuitoefening voor
schrijvers en joernalisten betekent.
Hij stierf in 1951 tengevolge van een
auto-ongeval, waarin ook zijn vrouw betrokken werd.
Een ontleding van werk en idee \ a n
De Man in het bestek van een weekbladartikel is zelis maar bij benadering
onmogelijk Wij zullen ons derhalve beperken tot het aanstippen van enkele
leidende principes. Wi] zouden vooreerst
al, voor een uitgebreide ontleding, moeten beginnen met een schetsen van De
M a n s uitgangsstadmin • het marxisme
en de arbeidersbeweging voor de eerste
wereldooilogen; dit zou reeds een hele
uiteenzetting vergen.
De kennis van dit uitgangsstadium is
nochtans noodzakelijk voor een begrip
van de idee. die De Man uitwerkt Hij
toetste de marxistische opvattingen aa»!

de werkelijkheid en kwam tot de vaststelling dat het dogmatisch vasthouden
aan bepaalde axioma's een discrepantie
schiep met de werkelijkheid : vandaar
verstarring, verstening van het marxisme, botsing met de realiteit van een ekonomische evolutie die niet zoals het
marxistische schema verliep. Benevens
deze gaping tussen orthodoxie en werkelijkheid, zal hij een ander feit leren inzien. Zijn studies in Duitsland, vooral
die bij W u n d t in de psychologie, doen
h e m het belang erkennen van de psychologische motieven ; het nut, het materiële belang moet als verklaring plaats
maken voor een etische en psychologische verklaring.
E e n van zijn belangrijkste werken is
r o n d deze beide inzichten opgebouwd ;
d e Duitse titel « Zur Psychologie des
Sozialismus » zowel als de Franse : « Au
del^ du Marxisme » d u i d e n ieder één
dezer inzichten aan : een psychologische
verklaring en fundering enerzijds, een
overwinning van het marxisme anderzijds.
Drijfveer voor De Man's weik was de
vaststelling dat de socialistische beweging onvermijdelijk vastlopen moest in
de burgerlijke demokratie en, pakterend
met een sociaal kapitalisme, zijn taak
verengen en tenslotte aan zijn idealen
verzaken zou. Hij zag dit reeds in, jaren
voor de oorlog. Als eerlijk sociali.'-t
streefde hij naar een oplossing : niet
slechts naar een pragmatische, maar een
die wortelde in een nieuw inzicht en een
herwaardering dei socialistische idee.
Belangrijk op deze weg zijn twee'werken : het hogervernoemde « Zur Psychologie des Sozialismus » dat zijn afsiandnemen Aan het marxisme betekent
(1926) maar ook een ethi.sche fundering
' en een psychologische verklaring wil
geven.
Zijn kontakt met gelovigen en religieuse socialisten, met mensen als Martin Buber en de Duitse teoloog Paul
Tillich (die onlangs in de V.S. overleed)
overtuigden Hem nog meer van de
noodzaak van een ethisch socialisme. In
1933 verscheen zijn wellicht belangrijkste werk « Die sozialistische Idee ». H e t
socialisme wordt losgemaakt van de
klassenstrijdgedachte en gezien als een
voortdurend doch in de tijd, de mensen
en de volkeren veranderlijk streven naar
menselijke waardigheid en rechtvaardigheid Geen volmaakte maatschappij is
het doel, wel het scheppen van voorwaarden waarin eeniedei zijn eigen vervulling kan vinden. Het socialisme, zegt
De Man, is niet de /aak van een klasse
doch die van alle mensen en volkeren,
en in de eerste plaats die van ieder volk
afzonderlijk.
Het is uit deze gedachten — het opgeven der klassenstrijdidee voor die van
de solidariteit, voor die van de nationale
verwezenlijking van het socialisme—dat
het Plan van de Arbeid is gegroeid._
Keerde De Man zich op het sociaalekonomische vlak af van de klassenstrijd, dan wendde hij zich op het politieke vlak tegen de essentiële verbinding
van socialisme en parlementaire demokratie. « In België heeft men de bestaansreden van het regime, de vrijheid
en de kontrole der oppositie daadwerkelijk geëlimineerd door de permanente
coalitie-regeringen en door het buiten
de wet stellen van elke oppositie tegen
dit regime. Het heeft opgehouden demokratisch te zijn : het interesseert al-

Foto links boven : Hendrik De Man met zijn vrouw na
in Zwitserland.
Foto beneden : « de man met de pijp »,
de tijd van het « Plan ». Foto hierbove n : Rik De Man
listische meeting der dertiger jaren, naast hem Herman
in de linkerhoek
: laarzen, rijbroek, koppel, schouderriem,
band waren geen monopolie van de rechtse
groepen.

leen nog de politici en h u n kliënteel. Zo
heeft het politiek socialisme zich van de
massa afgezonderd... ». Samen met Spaak
was hij reeds voor de oorlog voorstander
van een autoritair socialisme...
Wie naar de diepere ideëele grondslagen, de gTondtrekken van zijn h o u d i n g
vorst, stelt een beklemtoning vast van
de wil als vormgevende faktor in de geschiedenis. Is dit voluntaristisch socialisme realistisch o£ utopisch ? in een
studie « Hendrik De Man : ein Wille
zum Sozialismus » ontleedt de Nederlander Adriaan M. Van Pleski De Mans
sterke wilsoriëntatie. O p het verwijt als
zou De Man aan de werkelijkheid slechts
de algemene eisen van een vage » kategorische Imperatief » gesteld hebben,
beklemtoont Van Pleski De Mans enge
verbinding met de werkelijkheid : hij
was een realist, en dit realisme ook in
zijn denken, vN'as typisch voor de Vlaming. Ook de Amerikaan Petei Dodge
heeft dit realistisch voluntaiisme verdedigd (in « Voluntaristic Socialism : ,in
Examination of the Implications of
H e n d r i k De Mans Ideolog) »).
Ethisch, sociaal-ekonomisch, politiek
en tenslotte wijsgerig wilde De Man een
nieuwe weg openen voor hel socialisme.
Dat hij tijdens /ijn leven in zijn paitij
daar niet in slaagde, lag aan dezellde
faktoren die nu nog de voortschrijdende
aderverkalking van de Europese sociaaldemokratie veroorzaken Het socialisnii
in zijn oude politieke paitijvorm moet

de jongste
wereldoorlog
een vertrouwd
beeld in
als spreker op een sociaVos. Bekijk de vaandrig
uniformhemd
en arm-

een te zware erfenis meeslepen : een
chimerisch internationalisme, een verouderd klasse-begrip en een te absolute
opvatting van de klassenstrijd, met daarenboven een aan het libeiaal vrij onderzoek ontleend ami-kleiikalisme, dat
elk breder sociaal fiont in West Europa
onmogelijk heeft gemaakt, zelts in landen zoals Nederland en Duitsland, waar
het anti-klerikalisnie der socialisten dan
toch nooit zo fanatiek v\as als hier.
« De Europese socialistische beweging
heeft een schoon verleden, maai heelt
geen toekomst meer. Het is daarom dat
de jeugd haai recjds vei laten heeft »,
schreef De Man in 1919
De Man zei wel : de socialistische beweging — en niet : het socialisme De
aflossing zal met uil een geïnstitutionaliseerd paitij-socialisme komen — maar
wel van diegenen die <roals De Man, de
weg zijn opgegaan naai een Europees
ethisch socialisme, dat zijn woitels drijft
in de natie, in het volk De Man ging
deze weg, veitrekkend vanuit liei marxisme. A'ideren. zoals een ü i i e u la Roebelle — gingen die weg vanuit het fascisme. Dal De Man noch Diicu liun vertiekpunt kunnen loochenen
doei er
weinig toe. Belangii|k is. dal de weg
wordt vnigemaakt. Ol dit vanuit een
(• links 1) of een " ret lus • \ e t r e k p u n t
gebeuii jwaarbij de woorden links en
ret hts slechts een politieke doch geen
enkele sociale betekenis meet bezitten)
is evenwel niet van belang.
J.ü.

wu
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HELDENDFEMSTERING
Hij heette Vogel en was korpo7 aal. Nochtans
verdiende
liij een
voor zijn bekioaamheden overdadig
loon. Hij kreeg namelijk een invalidileitspremie. Aan zijn stem te horen
moest de oorzaak een bijzonder bijtend giftgas geiveest zijn. In werkelijkheid was het een wiel van een wagen. Een getvoon verkeersongeval dus,
maar in oorlogstijd, tijdens de vlucht.
Het is om het even hoe de oorlogsmuze haar uitverkoren
helden
kiest, korporaal Vogel dro€g zijn heldendom tot stichting van de jeugd of
tot meerdere glorie van het vadeiland, echter met zo'n plechtige overtuiging dat zelfs het ministerie van
oorlog de ogen niet kon gesloten houden. Tiouwens, na de icereldbrand
kon ieder die nog buiten de gevangenismuren leefde en interesse of relaties bezat wel wat lintjes bekomen.
Korpotaal Vogel droeg er dan ook
iele en veelkleurige. Als hij ze allemaal op had steken — dat gebeurde
dagelijks — leek hij op een onder
bloemen bedolven oot logsmonument.
Jammer dat korporaal Voget's bloemen van koper waren. Buiten de 93
lintjes en medaljes had het ministerie hem ook met een heerlijke sinecure bedeeld. De korpoiaal moest
dagelijks ongeveer >0 metalen plaatjes in een adresseermachine steken
en deze dan nogal forsig op een ingeschoven parpiertje dichtklappen.
Wij, ik bedoel 3 miliciens die in
hetzelfde bureautje artikels en tekeningen maakten (die in liet legei tijdschrift toch nooit gepubliceerd werden, omdat we, zoals de kolonel met
ons instemmen dagelijks kwam verzekeren, onkundige snullen
waren)
vonden korporaal Vogel zeel een interessant model voor de heldenfiguren van onze humoristische tekenveihaaltjes, maar zcaardeerdcn minder het bonkige geluid van de om
de tien minuten dichtslaande macltine. Niet dat het arbeidsritme van de
korporaal zo zenuwslopend was maar
wel omdat het geluid onze transistor
stoonle en Vogel ten slotte een onmogelijke zaniker icas ovei heldendom, eer, vaderland en wat al voor
folklore meer.
Korpoiaal Vogel keek namelijk
met een entousiast verlangen nit
naar een nieuwe oorlog. Dan werd
hij automatisch gepromoveerd
tol
sergeant. Bij elk radioberichtje licp
hij triomfantelijk * demain eest la
guerre ». Eigenhandig zou hij drie
Russen doodmartelen, geboeide Russen. Hij droomde hardop van oorlogsmarsjen, kogels, de gloed der kanonnen, medaljes, afgeschoten benen, zwaveldamp, tintjes, het geratel
x'an machinegeweren,
dekoraties,
brandende steden...
Hij bekeek per week 7 ooilogsjilmen en verzamelde tinnen soldaatjes.
Eens vroeg hij ons of wij graag zouden stei-ven voor het vadeiland. Wij
vonden het eigentijk xvel aangenamer
er voor te leven en zeiden dus <^teen».
Korporaal Vogel begon te trillen, zijn
adem stokte eventjes, zijn bovenlip
trok in eigenaardige plooitjes. Toen
lachte hij, zijn adem rook heel vies,
en met zijn chloorgasstem beloofde
hij ons met de koele revolver in de
lug naai het front te drijven; zo we
aarzelden zou hij ons een voor een
afmaken, zo, met een nekschot. Zijn
voornemen illustrerend zei hij <pang,
J-ang, pang >. Zijn speeksel siste op
de kachel. Toen ivas het oorlog tussen ons en de korporaal. Nijdig begon hij adressen te hameren, voor het
vaderland en om onze transistor Ie
storen. Wij begonnen een subtieler
gevecht. De wetenschap dat de korfloraal van zijn persoonlijk heldendom heel erg overtuigd was, bepaalde
de taktiek van onze psychologische
oorlogsvoering. Zonder ons systeem
door overdrevenheid verdacht te maken begonnen xuij de ooilogsverhalen
van de kotporaal te waarderen, om

u Ik ben Nonkel ! », uil dit simpele
feit zijn naar mijn mening al \ecl ie
veel verwikkelingen voortgevloeid. Al
was ik erop voorbereid, toch kwam het
nieuws als een donderslag bij heldere
hemel, toen ik hoorde dat ik opeens met
een nichtje zat opgescheept. In het begin was het wel prettig, af en toe schreide zij eens, maar dat was ook alles. N u
is dat natuurlijk helemaal anders geworden, vermits zij al twee jaar is. Ze is
ongeveer tachtig centimeteir groot, m a a r
toch praal ze al zeer goed. Lopen kan ze
natiuirlijk ook.
Een jaar na haar geboorte kwam de
tweede donderslag, dit keer een veel
lichtere, want ik begon het al gewoon
te worden. Weer een nichtje, een zusje
voor Marianne, dat men Ingrid noemde.
Ik zal u nu een waarheidsgetrouwe
beschrijving geven van een dag wanneer die twee nichtjes bij ons op bezoek komen.
.. \ a hel eien zoek ik veiligheidshalve mijn boeken maar weer op. Om vier
u u r moet ik wel naar beneden omdat
normaal mijn huiswerk n u zeker moet
af zijn. Ik ga dus, en neem mijn boek
mee. H a d ik het maar geweten! Als een
wrekende furie loopt Marianne beneden
onder de tafel door en stevent recht o p
mij af. « Boeklezen ». zegt ze bevelend
(ze zegt alles aan elkaar, misschien gaat
ze later alle woorden aaneen schrijven!).
Gelaten sta ik mijn boek al en laat het
door haar in kleine stukjes scheuren.
Dan, als zij daar genoeg van heeft, zegt
ze « visjes ». Ik begin dat taaltje nu
langzamerhand wel te begrijpen, m a a r
vroeger zou ik een tolk nodig gehad
hebben om mij te vertalen dat ik nu
verondersteld werd met h a a r naar de
vijver te gaan om er de visjes te bewonderen. Dal doe ik dan ook zéér schoorvoetend. Eens daar, zegt ze natuurlijk
(( koud ». T e r u g , haar mantel halen en
weer naar de vijver. Die heeft ze blijkbaar ie lang ge/ien en ze zegt dan ook
kalegoriek « zusjespelen ». Dal betekent
dat ze naar b i n n e n wil om met h a a r zusje te gaan spelen. Ik ga dus braaf weer
naar binnen.
...Beneden zie ik tot mijn grote op
1 achting de kindcrtuin verlrekkensklaar
staan. Ik zeg hen met geveinsde spijt
braafjes gedag en ga dan opgelucht in
een zetel zitten om wat te lezen of n a a r
de T V te kijken. Alles welbeschouwd
zou zo een bezoek wel prettig zijn, als
de kindertuin maar niet zo onberekenbaar was...».
Dit gedeelte van mijn artiekelije heb
ik voor u gesprokkeld uit een opstel van
mijn broer van bijna veertien die op
hel ogenblik in de vijfde Latijnse zit
(ik mag er niet aan denken wat hij me
gaat aandoen als hij het merkt, laten
we maar hopen dat hij nog nooit van
auteursrechten
heeft gehoord).
Hij
kreeg op school een opstel te maken
« onderwerp naar keuze ». Het rezultaat — tenminste een gedeelte daarvan
— hebt u zopas gelezen.
T o e n ik dat stukje onder ogen kreeg,^
herinnerde ik mij opeens weer zeer levendig de periode toen de kleine Ma
rianne op komst was. Ons huis heelt
toen maandenlang letterlijk op stellen

gestaan. H e l leek wel alsof mijn schoonzuster de eerste vrouw was die ooit een
baby ging krijgen en of mijn ouders
de eerste toekomstige grootouders ter
wereld waren. U proberen te beschrijven wat er gebeurde toen het borerelingske voor de eerste keer bij ons o p

zo veel heldhaftiger en luidruchtiger
d a n h a a r zusje heeft verzet tegen alle
opdringerigheid en overduidelijk heeft
bewezen dat de protestsongs ook bij
de allerjongsten sukses boeken.
En ja, ik zou haast met M u l l a t u l i
k u n n e n zeggen « ik weet het lezer... >>
m a a r n u is er in de familie weer,eens
een eerste vrouw die voor het eerst sedert mensenheugenis gezinsuitbreiding
verwacht. Weer eens is er een o u d e r p a a r
d a t voor het eerst sedert mensenheugenis de dag afwacht waarop zij zich
« grootouders » k u n n e n noemen. H e t
kleinkind zelf is •— zelfs voor het er
al echt is — n u al de spil waarrond d e
hele familie draait. H i j of zij weet het
zelf nog niet, m a a r u kan ei^an o p
aan dat ik het h e m of haar heel goed
duidelijk zal maken. E n het zal al een
heel « toffe k n u l » of een heel pittige
meid moeten zijn om mij al de doorstane herrie te doen vergelen.
Ik houd u op de hoogte.
fiee beek.

bezoek kwam, is onbegonnen werk. H e t
werd bewonderd, uit de wieg gehaald,
ei weer ingelegd, nog eens door iemand
anders geknuffeld, en tussendoor stond
de hele klan over het arme kind heengebogen en produceerde
eigenaardige
geluiden. Ik vind het nog altijd jammer dat ik geen bandopnemer had om
dat gekke gedoe eens op te nemen, ik
geloof wel dat het een origineel chantagemiddel zou geworden zijn I Het onbegrijpelijkste van de hele zaak was
wel, dat die volwassenen d a n blijkbaar
nog stomverbaasd waren dat het kind
op h u n dwaze gedrag niet lieflijk-lachend reageerde, want, hoe onwaarschijnlijk het ook mag klinken, dat
scheen uiteindelijk de bedoeling te zijn.
Mij verbaast het nog steeds dat het arme wicht er geen speciale kronkel in
haar hersenen heeft van overgehouden!
T o e n het wonderkind op komst was,
koesterde ik de ijdele h o o p dat ze het
n u toch al wat gewoon moesten liju,
en dat er niet meer zo veel kabaal zou
over gemaakt worden. Maar nee, mijn
moeder, die zich zo vlug had kunnen
aanpassen aan de titel van « de oude
mevrouw... », wist nog steeds geen blijf
met h a a r grootmoederlijke gevoelens.
Dezelfde komedie van in- en uit de
wieg halen, van knuffelen en gekke geluiden makeii werd nog eens herhaald,
maar n u ging het natuurlijk veel vlotter, vermits er al een algemene herhaling was geweest. De kleine Ingrid
draagt nog altijd mijn speciale bewondering en sympatic weg omdat zij zicli

( I d t ) H e t a l l e r n i e u w s t e op de m o d e - m a r k t : m e i s j e s in n e t t e p a p i e r e n v e r .
pakking:. De p a p i e r f a b r i e k Scott in P h i l a d e l p h i a ( P e n n s y l v a n i a - L'.S.)
b i e d t t i e n e r s voor h e t s c h a p p e l i j k prijsje v a n een dollar (50 fr) v u u r v a s t e
p a p i e r e n kleedjes i n vier v e r s c h i l l e n d e g r o o t t e n . De k o n f e k t i e - (of k o n f e t ti- ?) kleedjes k u n n e n vier t o t v i j f m a a l g e d r a g e n worden, a l t h a n s w a n n e e r
boy-friend even o p p a s t m e t zijn s i g a r e t . L e n g t e boven of o n d e r de k n i e
h o e g e n a a m d geen p r o b l e e m : e e n s c h a a r v o l s t a a t , m e t een n i e t j e s m a c h i n e
voor h e t o m l e g g e n . De kleedjes zijn versierd m e t op- en p o p - a r t m o t i e v e n .

(Idt) P a s t o o r F a i l i n g ( B u r b a n k , Los Angeles) leverde o n l a n g s zijn bescheid e n b i j d r a g e t o t d e volksgezondheid in de Verenigde S t a t e n , door in zijn
p a r o c h i e b l a d volgende t e k s t t e p l a a t s e n : « vermijd de m e n s e n m a s s a ' s e n
de g r i e p i n f e k t i e ; k o m n a a r de kerk ».

VI')volgens zachtjes te spekuleren op
het voortdurende geklop van het machienlje dat voor een invalide met
inicendige kwetsuren alles behalve
heilzaam moest zijn. De korporaal
zeas door onze zorg vertederd en vond
dat er in onze opmerking wel wat
zat. Hij drong aan op een onderzoek
van de gezondfieidsfiommissie. Deze
stelde de korporaal gerust, maar vond
op haar beurt dat er in onze opmerking aangaande seniliteit van de korporaal ook heel wat zat. Onze stilgevoerde propaganda aangaande psyctiisthe stoornissen van de korporaal
verfpreidde zich met de gewenste resultaten. De adjudanten,
vreedzame
fossielen, en zelfs tie kolonel begonnen er geloof aan te hechten.
De door de oorlog zo getioffen gezondheid van de korpoiaal wenste,
dat hij gekonserveerd bleef op een
temperatuur van 22° C. Daarom had
liij naast de kachel een mooi witgelakt lerinometerlje hangen, dat hij
om liet uur konsulteerde en zonder
hetivelk liij een uaardeloos man was,
een x'ogel voor de kat, een kogel zonder .slaghoedje. Het toeval wou dal
een van ons riet hetzelfde termometertje bezat, maar dan in zwarte uilgave. Op een nerveuze dag, het waaide, verwisselden wij het tuitte voor
het zwarte. Eerst knipperde de korporaal met de ogen, betastte dan het
termometertje en keek ons vervolgens
zeer gevaarlijk aan. To€n vroeg hij
waar zijn witte termometertje was.
Wij beu'eerden dat het naast de kachel hing. Hij keek nog eens en barstte toen los dat het een schande was.
dat hij nu niet wist of dit termometertje wel nauwkeurig was, hij vloog
de deur uit naar de kolonel. Weer
verwisselden xuij de beide toestelletjes.
Hij keerde terug met de kolonel,
luidkeels vertellend « dat zijn termometertje wit was, dat er nu een zxcarl
fling, dat de kolonel zelf maai moest
zien, daar... ».
De kolonel zag een wit termometertje. Op Jtetzelfde ogenblik sprong in
de kachel met een haast onlioorbaar
knalletje het zwarte
termometertje
vil elkaar,, het bestond niet meer. De
kolonel klopte de korporaal, gezien
zijn oorlogsstrepen, even goedhaitig
cp de schouder en beloofde het geval te onderzoeken. Drie jaar nadien
XI erd korporaal Vogel uit het legercentrum x'oor psychopathalogie ont
stagen en op xiervroegd pensioen gesteld. Nog altijd bexceert hij een held
te zijn, maar gezien deze ziekte voor
gef>etisioneerden niet meer gevaarlijk
is, gaat het wel goed met korpoiaal
Vogel.
Nir.
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c Mijn idealen s t a a n sterker d a n
• o i t » , schreef P a u l v a n O s t a i j e n in
e e n brief (cfr. « De T a f e l r o n d e » n r 1,
laargang XI)

Paul van Ostaijen (1896-1928), de dichter van « het eerste
hoek van Schmoll », is sinds enige maanden weer in het
brandpunt van de persbelangstelling
gekomen door een spijtige en omstreden, zaak. De onstuimige
Henri-Floris
Jespers wou enkele onuitgegeven
brieven van Van Ostaijen uitgeven en de heer Gerrit Borgers, die het P.V.O.-archief
beheert, groef de literaire strijdbijl
op.
Mag één man, in casu de heer G. Borgers, dit archief in den
Haag geblokkeerd houden ? Ja! d.w.z. er is een
archiefwet,
die o.a. zegt dat de brieven van een auteur, tenzij met de

PERSKONFERENTIE
I n het atelier van zijn grootvader,
d e overleden schilder Floris Jespers, o p
d e Marialei 40, te Antwerpen ontving
Henri-Floris Jespers enkele vrienden,
joernalisten en p r o m i n e n t e n u i t de
kunstwereld.
De reden was zeer duidelijk : hij
wilde n u eens en voor altijd zijn versie
e n vizie geven over zijn konflikt met de
heer Gerrit Borgers. N a het gewoon
h e e n en weer gepraat bij een dorstverwekkend drankje begon hij, zelfzeker en
kalm, eerst met de buitenlanders voor te
stellen, die ook aanwezig waren : drs
D.P.M. Botes (Pretoria), de heer E.M.
Beekman (Harvard) en de heer R.
Schmidt Supprian (Hamburg). W a t
H.F. Jespers verklaarde, kwam neer o p
h e t volgende : de heer G. Borgers beheert het verborgen gehouden P.V.O.archief en beweert dat hij ongeveer 300
brieven van en n a a r P.V .O. zou bezitten, wat niemand kan nagaan. Ook zei
hij, dat hij een jaar geleden een brief
schreef om inzage te vragen in dit
P.V.O. archief met het oog o p een studie, waarop de heer G. Borgers ant%v oord de dat dit omwille van de archiefwet onmogelijk was, maar dat hijzelf
wel graag inzage zou krijgen van de
P.V.O.-brieven in het bezit van de heer
H . F . Jespers. Waarmee de heer G. Boi'gers in één brief de rol speelt van de
gestrenge archivaris e n tevens van de
nieuwsgieiige doctorandus.
Het is vanzelfsprekend dat alle teorieên en studies over P.V.O. veel juister
e n sterker zouden staan, moesten de essayisten toegang krijgen tot deze kultuurhistorische en waardevolle dokum e n t e n . Er werd ook de n a d r u k gelegd
o p het volgens mij zeer belangrijke feit
d a t slechts 2 van de 3 erven het mand a a t tekenden, d a t G. Borgers toelaat
over deze brieven te beschikken en ald u s een P.V.O.-alleenheerser te worden.
P a u l de Vree verklaarde ook dat hij de
briefwisseling P.V.O.-Jozef Peeters aan
d e heer Borgers ter inzage had gegeven
destijds.
En dan kwamen die andere brieven
door een toeval in h a n d e n van H . F .
Jespers die nu, misschien niet ten onrechte, beweert dat die 300 brieven van
h e t Haags archief niet veel waard zijn
zonder zijn archief, want onvolledig.
H e t moet allemaal niet opgeschroefd
worden, maar voor de studie ((biografisch, tekstkritisch en voor de invloedssferen) zijn deze brieven waarschijnlijk
wel van een uitzonderlijk belang. P a u l
d e Vree ging zelfs zo ver van, zonder d e
bevoegdheid van P. H a d e r m a n of H .
Uyttersprot in twijfel te trekken, te beweren dat h u n stellingen zouden gewijzigd ot .laiigevuld worden, moesten ze
inzage krijgen van dat bewust archief,
waarvan eigenlijk niemand weet wat het
Juist inhoudt.
Als slot van deze gemoedelijke perskonfeientie d r u k t e H . F . Jespers erop
d a t deze verklaringen
uitdrukkelijk
moesten gescheiden blijven van de le«
zing die ze b i n n e n een uurtje zouden
h o u d e n in het Archief en Museum voor
y i a a m s Cultuurleven.

DANDY & DADA
De voordrachtavond, ingericht door
het Nationaal Centrum voor Moderne
Kunst en Monas, werd ingeleid door
Meester Joz. Heinz, die Paul van Ostaijen situeerde in zijn tijd en in de
kunstevolutie van die tijd. T o c h raakte

uitdrukkelijke
toelating van de erven, eerst 50 jaar na zijn
dood mogen gepubliceerd worden. Maar dan rijzen er vragen. Wie is de eigenaar van een brief : de steller of de bestemmeling?
In welke hoedanigheid
beschikt de heer G.
Borgers over die brieven : als archivaris of als filoloog, die
nu al een tiental jaar aan zijn doktoraatstezis werkt ?
Staan al de erven onvoorwaardelijk
achter deze archivaris of
filoloog? Waarom berust dit archief in Noord-Nedeiland
en
niet in Vlaanderen? Al deze vragen en nog talloze andere
blijven grotendeels onopgelost, juist zoals de vele problemen in de P.V.O.-studie, die waarschijnlijk aan de hand van
de verzamelde brieven
zouden kunnen
benaderd
worden
vanuit een nieuw standpunt. Deze kulfuur-historische
dokumentatie kan een ommekeer brengen in de
liteiair-kiitische
ontleding van de Vlaamse dichter die door zijn revolte in
zijn poèzie onze sterk regionale letterkunde
op een internationaal peil bracht.

hij ook hier even het probleem van de
brieven aan.
De eerste spreker, P. de Vree, die met
zijn celebrale toon en oveivloedige .dokumentatie de dichter in en r o n d het
dadaïsme te Berlijn trachtte te ontleden, legde de n a d r u k op de mensen
waardoor Van Ostaijen gestimuleerd
werd door zijn entoeziasme voor hen.

innerlijke veischeurdheid van de dandy veel erger was d a n de dadamvloed op
zijn inneilijke peisoonlijkheid.
Van Ostaijen als dandy was omgeven
door afgronden langs alle zijden en toch
zocht hij in die moeilijke positie zijn
eigen ik. Al die spanningen verwekten
de oneindige onrust, die hem altijd bijbleef.

PRESTlGEZkAK
Paul Van Ostaijen heeft steeds veel
aandacht besteed aan de vernieuwingen
in de kunst o p internationaal niveau
en stond n u niet alleen als toeschouwer
temidden van dit ongewoon gebeuien
te Berlijn. Daar heeft hij d a n Mynona
(Anonym - S. Friedlaendej^ leien kennen, de filozoof van de « schöpferische
Indifferenz n, en ook Paul Scheerbart,
a u t e u r van grotesken. Beide rand-dada
figuien zouden hem erg beïnvloed hebben. P. de Vree wees ook op het kan
tiaanse element in de skepsis van Van
Ostaijen en op de evolutie van de au
teur vanuit zijn ekspressionisme over
de dadaperiode e n het kommunisme
naar de dichter die later terug naar
Vlaanderen kwam.
De ganse lezing was doorweven met
citaten en verwijzingen; eigenlijk was
het meer een tekst om te lezen d a n om
naar te luisteren.
W i m Meuwissen droeg voor uit het
werk van Van Ostaijen en vormde aldus de overgang n a a r het tweede gedeelte van de avond : H . F . Jespers over Van
Ostaijen en het dandyisme Deze spreker heette de dandy-dichters P. Conrad
en Nic van Bruggen welkom en begon
zijn lezing met aan te stippen dat de
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Baudelaire, de eerste teoreticus van
het dandvisme, d u i d d e op deze gienssituaties • de tegenstellingen tussen de
koele rede en de emotiviteit, tussen de
onbewogenheid en de hartstocht m.a w.
de kontrovers tussen ratio en gevoel.
I n de eenzaamheid van dit absurd wereldbestel trachtte Van Ostaijen nochtans zijn ideaal van de kollektieve arbeid te verwezenlijken.
De poëzie IS, volgens de spreker, wat
hij staafde met de uitspraak van J t a n
Cocteau : « O n ne se consacre pas a la
poésie. on s'y sacrifie ».
De dichter, die^ liever met schilders
omging dan met schrijvers, opteerde
meer voor het direkte bewustzijn en
voelde zich helemaal geen Streber denker zoals vele anderen toen. Hij schieef
voor de massa en niet voor een elite :
hij stond de demokratizering van het
gedicht voor.
Dit onrustige zoeken was Van Ostaijen's lot.
H.F, Jespers over de dandyeske levenshouding en P. de Vree over de da
daïstische entoerage en invloedssferen,
brachten elk een goed gestoffeerde lezing, waarin af en toe toch het pro-

bleem van de brieven zijdelings werd
aangeraakt.

DISTELS
Er werd voor dit piobleem e n - h e l
« schandaal P.V.O. » in de pers heel
wat plaats ingeruimd de laatste maanden, maar wat is de ware verhouding
van deze twee groepen t.o.v de dichter
zelf ? Menen de heren P. de Vree e n
H.F. Jespers enerzijds en de heer G.
Borgers anderzijds het goed met de auteur Van Ostaijen of gebruiken ze hem
omwille \ a n het persoonlijk piesiige?
De ganse zaak is wel eigenaardig. De
heer Borgers verzet zich tegen het feit
dat H.F. Jespers blieven van Van Ostaijen zou uitgeven bij de Galge, ma.ir
heeft zich nooit verzet tegen brieven die
in tijdschriften verschenen : hijzelf publiceerde er enkele in Maatstaf. Langs
de andere zijde wordt er bewust over
gesproken en geschreven en schrikt geen
van beide groepen er voor terug de ander in 't openbaar (pers) aan te vallen,
maar ze doen het steeds op een beleefde (en juridisch veilige) maniei.

BOYCOT?
Weer een ander aspekt is, dat men
de schijnbaai impulsieve en in elk geval handige H F Jespers niet kan beschuldigen niet open te staan voor derden, want, zegt hij, mijn archief is toegankelijk.
O p die peiskoiilcicuuc werd er ook
gesproken over het geplande (?) vijfde
deel van het vei/aineld werk van Van
Ostaijen, waarin de lieei G. Boigers kri-tische nola s zou p u b l u e r e n ui verband
met de vooidien veisdieufii 4 delen.
Indien het de bedoelun; is \aii hiciui
gebiuik te maken van de (-iirns van de
brieven, waai blijft het le^ultaat d a n ?
Die 4 delen werden nniners gepubliceerd tussen y2 en 5h De Heer Botes,
blijkbaar goed t;^^UllKl /ei dat het misschien een vvtik in 12 (ick-ii zou worden.
Opmerkelijk is het wel dat bijna gelijktijdig een ander literair schandaal
terug oplaait, nl. over de « ongereptheid >) van G Gezelle Ook een zaak
waar teiten en hipotezen met elkaar opzettelijk (?!) verward en tegenover mekaar gezet worden om m het licht van
een eigen dissertatie de loop van d e
kultuurhistorie te verleggen
uobb bera.
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BRUGGEHOOFD EUROPA
Na de oorlog hebben wij kunnen vaststellen dat de restauratie der demokratie niet gepaard ging met een nodige
•— en verhoopte — geestelijke sanering. Het teruggrijpen
naar systemen, naar denk- en werkschema's die hun ontoereikendheid hadden bewezen, was niet van aard om
aan de geestelijke bloedarmoede van het Westen te verhelpen. Een artikel in « Kultuurleven », nu tien jaar geleden.waann Mr. F. Van der Eist 'naar het boek van de
Duitse jurist en radio-kommentator W. Martini «Das
Ende alia- Sicherheit. Eine Kritik des Westens » verwees,
droeg als hoofding : « krisis der demokratie ? ». Daarin,
werd gewezen op het onderscheid dat men dient te maken
tussen vrijheid, demokratie en volkssoevereiniteit en op
het gevaar voor een totalitair-wordende
demokratie.
En indeidaad had de Westerse demokratie in een soort
osmose-proces van de verslagen en van de nog bestaande
totalitaire systemen een aantal eigenschappen geabsorbeerd, die haar op de weg naar de « totalitaire demokratie » brachten. Het schimpwoord « demokratuur » was wet
kenschetsend voor deze afwijking der demokratie van
haar oorspronkelijke bedoelingen. Wij hoeven slechts naar
het domein der berichtgeving en dat der « ordehandha-

De naoorlogse begripverwarring, de
politieke en ideologische ongeschooldheid van vele jonge intellektuelen —
ook priesters 1 — veroorzaakte een
geestelijk immobilisme, een ideologisch
konformisme dat handig door de totalitairen van links werd uitgebuit, nadat die van rechts waren uitgeschakeld.
De ondeelbaarheid van het sociaalekonomisch en het wijsgerig-politiek
marxisme — dat onverenigbaar is met
traditie, geloof en psychologie van de
Westerse mens — werd door sommigen
bewust, door de meesten onbewust
over het hoofd gezien.
Wie aan dit ideologisch bedrog, aan
de dooreenhaspeling van begrippen,
aan de schematische denkwijze in
« links » en « rechts » en een daaraan
verbonden infantiele
scheidingslijn
tussen goed en kwaad niet wenst mee
te doen, wie gelooft dat in onszelf, in
ons geestelijk patrimonium, voldoende
basiselementen aanwezig zijn voor een
nieuwe idee die Europa weer kan bezielen, die wordt direkt gerangschikt
bij de « onsociale elementen » — zoals
nog zopas een lezer deed in « De Nieuwe Dag ».
In deze enkele beschouwingen hebben wij, uiteraard onvolledig en onvoldoende gewezen op de gevaren voor
het naoorlogs Westers politiek denken
en op zijn tekorten — gemakzucht en
immobilisme — waardoor liever geprepareerde wezensvreemde systemen en
oordelen klakkeloos worden overgenomen, waardoor liever langs konformistische lijnen van mode en van macht
(een fascistisch erfdeel!) gedacht
wordt, in plaats van voor zichzelf en
voor de eigen tijd uit eigen idealen
een systeem op te bouwen. Deze gemakzucht, dit denken naar mode en
macht uit zich ook in de naoorlogse
politieke literatuur die zich binnen de
modische denkschema's blijft bewegen en die hoofdzakelijk interpretatief
is. Wanneer er al eens een poging gedaan werd om tot aanpassing en vernieuwing binnen deze schema's te komen — omdat het de intellektueel ten
slotte toch wat al te bar werd — dan
liep het meestal op een fiasco uit. Het
Franse experiment met de « Club Jean
Mouhn » bewijst het gebrek aan geestelijk élan binnen de muren van het
politiek konformisme.
Het is daarom des te verheugender
wanneer wij een werk mogen begroeten dat onze geestelijke positie overschouwt, afrekent met zelfbedrog en
waan, met tekortkomingen en kwalen
van gisteren en heden en dat in een
sterke synthese de geestelijke basis
werpt voor een komend politiek denken.
Twee boeken onder de titel « Bruggehoofd Europa » schreef dr. A. De
Winter. Het eerste handelt over « een
wereld die aan scherven valt » en het
tweede over « de samenleving die doorbreekt. . ».

ving » te zien om vast te stellen hoe totalitaire methodes
door de politieke demokratie met leergierige ijver worden
gekopieerd. In zijn boek « Anatomy of Peace » waarschuwde Emery Reves reeds voor het feit dat zowel individualistisch kapitalisme als kollektivistisch
socialisme rechtstreeks naar het totalitarisme leiden. De Oostenrijkse
ekonomist dr. Hayek, die in 1933 uit zijn land vluchtte en
aan de Londense «School of Economics»
doceerde,
schreef in «De Weg naar de Dienstbaarheid»
dat de
eerste socialistische generatie nog teerde op principes en
verworvenheden van het liberalisme, maar dat de tweede
generatie fataal de wegbereidster der diktattiur
wordt.
Het geestelijk vacuum, dat ontstaan was nadat men
mythe en idee van staat, natie en volk had verworpen en
nadat de mythe der vrijheid door overdadig gebruik en
misbruik was gedevalueerd, kon slechts opgevuld worden
door een jonge en krachtige mythe of idee die het Westen
niet buiten zichzelf, maar in eigen geloof en traditie,
eigen ziel en geest, eigen organische strukturen
moest
vinden. Albert Schweitzer zei reeds kort na de oorlog :
«Het Westen werkt met gedevalueerde idealen... ».

Het eerste boek — een 230-tal bladzijden — bevat een analyse van de
tijdsverschijnselen,
een aanduiding
van de machten die deze tijd beheersen en een poging tot een revalorisatie
van begrippen, ideeën en revolutionnaire tendensen,. De opmars en de
overweldigende positie van de techniek, het daardoor in de hand gewerkte gelijkschakelings- en eenmakingsproces zijn de grote krachten in deze
tijd. Hun schaduwzijden hebben echter vaak de voordelen overwoekerd en
het Westen op de rand van de afgrond gebracht.
De klassenstrijd stelde scherp het
sociale vraagstuk, zoals de tegenstellingen tussen staat en volk en tussen staten onderling het nationaliteitsprobleem stelden. De Franse eïi Russische
revolutie enerzijds, de strijd tussen bevrijdings- en staatsnationalisme (en
tussen staatsnationalismen onderling)
anderzijds ontketenden broeder- en
volkerenmoord. Egoïsme — sociaal en
nationaal — en materialisme (met het
nihilisme als laatste konsekwentie als
enige levensinhoud voor miljoenen)
zijn de grote ontbindende faktoren in
een Europa dat in zijn drievoudige verd e e l ^ e i d — sociale, politieke en geestelijke — geen ideaal meer biedt aan
wie het moeten verdedigen.
Revalorisatie der begrippen, rectificatie der denkfouten : dat is de eerste
stap naar een geestelijke vernieuwing.
De afzonderlijke begrippen dienen
juist naar waarde en inhoud geschat,
de zwart-wit mentaliteit dient doorbroken te worden.
Positief stelt de auteur enerzijds de
idee als revol' Honnerende en ordenende kracht, met haar praktische zowel
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als teoretische waarde. Anderzijds ziet
hij als dringende noodzaak behoud en
vrijwaring der vrije, scheppende persoonlijkheid. In laatste instantie gaat
het immers om de mens en om het
feit of wij de vernieuwing der maatschappij harmonisch kunnen voltrekken met die van de menselijke persoonlijkheid. De idee, die hij als ordenende kracht ziet, moet dus de mens
als uitgangspunt hebben : niet als individu, in een individuocentrisch liberalisme, maar in correlatie met de gemeenschap en haar levensechte, ekonomische en politieke strukturen. De
auteur wil deze idee ook als een syntese zien : « Waarom zou er in 's hemelsnaam tegenstelling bestaan tussen
de liefde « voor het vaderland — die
konservatief is — en ide waarde van
de arbeid — die progressist heet te
zijn ? Waarom moeten de oplossing
van het sociale vraagstuk als monopolie van links — en de eenheid van de
ganse natie als monopolie van rechts,
met elkaar op vijandige voet leven ? ».
Vanuit dit standpunt toetst hij de
rechtse en linkse revolutie op hun Europese, ordenende en vernieuwende
kracht en onderzoekt de redenen van
hun falen.
In het tweede boek — dat meer op
de toekomst gericht is, terwijl het
eerste verleden en heden analyseerde
— wordt de idee van het personalisme
ontleedt. De auteur verwijst naar de
— existentiële — wijsgeer Berdjajew
en naar E. Mounier : zij hebben voor
een groot deel wijsgerig personalisme
bepaald. Hij wijdt een uitvoerig hoofdstuk aan de filosofische grondslagen
ervpn.
Belangrijk lijkt ons ue opmerking

4 m,
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De V.U.-hostesses op de kadervergadering

van vorige

zaterdag.

over de solidariteitsgedachte, waarop
de diverse teorieën over het solidarisme — van de kristelijke maatschappijleer tot De Man's ethisch socialisme —
waren gebouwd. De auteur ziet in het
personalisme een levensbeschouwlijke
onderbouw voor deze, meestal slechts
politiek-sociaal-ekonomische, teorieënEen eveneens uitgebreid hoofdstuk
wordt gewijd aan het personalisme als
geloof en levenshouding : zijn etische
gerichtheid, zijn spiritualistisch en
aristokratisch realisme, zijn revolutionnaire, strijdende filosofie, zijn synthese in Hegeliaanse zin. Tenslotte legt de
auteur de (verwachte) verbinding tussen titel en ondertitel, tussen Europa
en de idee van het personalisme, in een
hoofdstuk over de Europese gedachte.
De bestaande bestrevingen en teorieën — hoe eerlijk en oprechtgemeend
ook — zijn te zeer op het formele gericht. Een werkelijke Europese eenwording kan maar een gevolg zijn
van een Europese geestelijke vernieuwing, niet het gevolg van een louter
formele bestreving.
Voor deze vernieuwing is er een ontmoeting nodig tussen de drie grote
geestelijke krachten in het Avondland:
spiritualisme, socialisme en nationalisme. Vernieuwd kristendom (dat niet
zozeer met koncilies, maar wel met de
persoonlijke beleving van geloof en
evangelie te maken heeft!), een personalistisch socialisme dat zich losmaakt van het atheïstisch marxisme
en zich naar het utopish socialisme van
Proudhon en het ethisch socialisme
van De Man oriënteert — en tenslotte
een personalistisch nationalisme dat
meer de idee der volksverbondenheid
dan de staatsgedachte uitdraagt : dat
zijn de hoekstenen van een nieuwe en
moderne Europese konstruktie. In verband met de formele problemen wijst
de auteur ook, naast de grootruimtelijke ekonomie, op de etnische differentiatie en de noodzaak tot aanpassing
der politieke strukturen. Een oproep,
een boodschap « Plus est en vous! » besluit dit tweede deel.
Wij hebben van de inhoud slechts een
vage idee kunnen geven. Er staat in
dit boek veel dat misschien wel eens
in detail gezegd werd, maar dat zelden
in zulk geordend verband, in zulk een
totaalbeeld werd opgenomen. Het feit
dat wij details ontmoeten die reeds
eerder werden uitgesproken en dat zij
herhaald worden, op verscheidene
plaatsen, hoewel onder andere belichting, wekt wel eens de indruk van een
« des Guten zuviel». Wellicht zou het
boek gewonnen hebben bij een kondensatie. Ook is er wel eens een tegenstelling tussen de ernst van de wijsgeer en ideoloog en het aktualiteitsgebondene, haast pamfletaire van sommige illustratieve feiten en hun interpretatie; een « Stilbruck » die echter
op het literaire vlak blijft en nooit de
kern der uiteenzetting aantast.
Er is zeker op sommige opinies en
ideeën wat te zeggen. Wij hoeven het
echter niet steeds met de auteur eens
te zijn, om te bevestigen dat zijn
werk in deze tijd van het elkaar napraten en van «gedevalueerde idealen»
een uitzonderlijk-moedig positiekiezen
en een belangrijke stap naar een zo
noodzakelijke vernieuwing en synthese
is. Bij het lovend getuigenis van mensen als prof. Brugmans en prof. dr. F.
Peeters over dit boek kunnen wij
slechts ons — nederig ^~ getuigenis
voegen • dat wij dit werk ten zeerste
aanbevelen aan al wie onder het
woord politiek nog wat meer verstaat
dan wat bekvechterij tussen politieke
partijen.

De idee van het Personalisme.
Dr. A. De Winter.
Uitgeverij Jje Goudvink,
Antwerpen.
2 delen - geïl. • geb. • per deel : 240 fr.
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VERE: VOOR OE PAASDAGEN
(S D.L ) Wij hexcaien in ons, ah een kostbare reliek, de herinneiing
aan die ene
das toen luij met een zeilboot vanuit de Kooulzee het Veeise Gat invoeren en voor
ons het onbeschiijfelijk-mooie
watetfront
van het oude stadje ] oc -^agen opdoemen. Vandaag zou dit niet meer mogelijk zijn want ingevolge de delta-wei ken, is
het plaatsje door een dam afgesloten gewoiden van de zee en xoeid de wilde waterarm omgevoimd
tot een kahne plas die hei doopt werd tot « Veeise Meer ». Desondanks blijft liet tnarkiezenstadje,
zoals Veie ook wel wordt genoemd, even aantrekkelijk als vroeger, ook al meien er in plaats van vissersboten, thans
zeiljachten
aan de schilde) achtige kade.
Vere was in de \ijfiiende en zestiende eeuw een b e d n j \ i g e , rijke en \ a n
versterkingen voorziene handelshaven,
reeds ommuuixi in 1358 e n stapelplaats
van de wol, die afkomstig was uit Schotland.
I n haar bloeitijd telde het stadje meer
d a n tienduizend inwoners, vandaag nauwelijks meer d a n duizend... H e t verval
weid ingeluid in het begin van de 17de
eeuw en werd veroorzaakt door de verschillende oorlogen die Zeeland niet onverlet lieten. Rampspoedige overstromingen — onder meer deze van 26 feb r u a r i 1630 — verspoedigden de teloorgang. T a l i i j k e merkwaardige gebouwen
getuigen nog van de vioegere rijkdom
e n welvaart en vormen tegenwoordig
een gegeeld aantrekkingspunt voor toeristen uit vele landen. Daarbij komt
dat, door de afsluiting van het Veerse
Gat, een fraai watersportgebied is ontstaan in de onmiddellijke omgeving.
Zeilers, vissers en vakantiegangers allerlei, vinden er h u n gading.
I n d i u k w e k k e n d is de Grote Kerk of de
O.L. Vrouwkerk, een laatgotisch gebouw, dat niet meer als kerk wordt geb r u i k t maar als rijksmonument beschermd is. De zeer zware toren (eigenlijk de hoge onderbouw van een monum e n t dat een veel grotere hoogte had
behoren te beieiken) meet 68 m., dateert uit 1521 en beheerst het vlakke
landschap rondom. De keik zelf, waaraan sinds 1479, gedurende nagenoeg
h o n d e i d jaai werd gebouwd onder lei-

ding van twee generaties Keldermansen
uit iMechelen, heeft een inteiieur d a l in
het begin \ a n de negentiende eeuw
z\\aai weid beschadigd. Zij werd opgericht tegen de eerste kerk, die uit 1348
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dienst bleef doen als hervoi-mde kcik.
H e t geheel werd in 1809 door het Engels b o m b a r d e m e n t beschadigd en nadien, tijdens de Napoleontische peiiode,
ingelicht als lazaret voor gekwetste en
zieke soldaten. T o t 186l> bleef de Grote Koik nog in gebiuik als kazerne, zodat hel Lclu te begrijpen valt dat vaa
het inwendige niet veel meer toonbaar
was Herstellingswerken werden en worden regelmatig uitge\oeid.
Tegenover de Grote Kerk vindt men
de eigenaardige laatgotische stadsfontein lut 15'52 en destijds b e s t e m d ^ m de
Schotse wolhandelaars van drinkwater
te voorzien. H e t achtkantig, natuurstenen bouwweik overdekt d e waterput e n
is vanuit archeologisch als architektonisch oogpunt bekeken een merkwaardigheid.
Aan de kade \in(lL men het prachtige
stadhuis, daterende uit de vijftiende
eeuw en waarvan de toren in lenaissancestijl werd gebouwd door de Brugse
architekt Adriaan de Muer. De beelden
in de missen tussen de lainen, stellen de

oude meubelen, klederdrachten en volkskundige \ OOI wei pen.
Aan de H a \ e n m o n d bcAindi zich de
Kampvecrse T o r e n of Zuidertoien, een
o\erblijfsel van de aloude vestingswer»
ken, voormalig vecihuis en sinds ja.ir
en dag stadsherberg hotel. De Noordertoren, \eidween in de zeventiende eeuw.

Vere is voor de \'laainse toeiist een
7eer aanbevelenswaardig doel vooi "n
een- of meerdaagse uitstap, vooial tijdens d e komende Paasdagen.
Het stadje ligt o p het eiland Walcheren, 7 km ten noonlen van Middelbuig.
Men bereikt het vanuit West Vlaanderen via Brug'gc en Sluis met de overzetboot Bieskens Vlissinge en veivolgens
via Middelbuig; vanuit Oost-Vlaanderen via Gent-Terneuzen met de veerboot Terneuzen-Hoedekenskerke en vervolgens langs Goes; vanuit Antwerpen
en Limburg : via d e baan AntwerpcnPergen op Zoom en de autoweg die vanuit Hogeiheide dooiheen Zeeland naar
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dateerde en later tot koor werd omgev o n n d . Bij het einde van de zestiende
eeuw bouwde men tegen de d^varsbeuk
nog een lage, driehoekige hallekerk, die
later gedeeltelijk werd gesloopt maar
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beren en vrouwen van het stadje voor
uit de geslachten van Borsele en Boer
gondie. De toienspits eindigt op een
windwijzei o n d e r de vorm van een
schip. De beiaard bevat 35 klokken door
Pieter van den Ghe^n in 1735 gegoten.
H e t interieur bleef bewaard sinds 1699.
Er zijn opmerkelijke d e u r k n o p p e n en in^
de O u d h e i d k a m e r treft m e n talrijke
stukken uit het verleden van Vere aan :
beeldhouwwerk, porselein, m u n t e n en
handschriften. Een kostbaar bezit is ontegenzeggelijk de bekende 57 cm hoge
beker in verguld zilver die in 1546 .door
Maximiliaan van Boei gondie aan het
stadje geschonken werd.
Eveneens aan de kade en een onderdeel van het « waterfiont » voimcnd,
bevinden z u h
talrijke oude huizen,
waaronder de Schotse herenhuizen de
bekendste zijn. Zij dienden eertijds tot
stapelplaats en kantoor voor de Schotse kooplieden. « H e t Lammetje » en
« De Stru}s » werden rijkseigendom en
ingelicht als m u / e u m . Men bekijkt e r
oude scheepsmodellcn, boeken, atlassen.

Middelburg loopt. Zeilers en yachtmensen bereiken het plaatsje doorheen de
Schelde en het kanaal Vlissinge-Middelburg-Vere.
Het stadhuis kan bezocht worden tijdens de werkdagen van 9 tot 12 en van
14 tot 17 uur; prijs 40 cent. Ook de
Schotse huizen kunnen bezocht worden
van 10 tot 12 u u r 30 en van 14 tot 17
u u r mits betaling van 35 cent.
Een wandeling op de Weerse wallen
loont de moeite : er zijn delen uit de
zeventiende eeuw en men heeft van hieruit prachtige vergezichten o.m. in de
richting Vrouwenpolder en het Veeise
meer. Specialiteiten vindt men te Vere
onder de voim van Veeise bolletjes
(koekjes), garnalen, oesters en kreeften,
ï n enkele huizen kan men schildeiijen
en akwarcUen van plaatselijke kunstenaars kopen en voor vertier wordt gezorgd in een « kelder » aan de kade, alsmede in enkele restaurants waaronder
de Kampveerse toren het bekendste is.
Meer inlichtingen krijgt men bij het
V.V.V. : Markt 218.

FONDS LIMBURG
Een gezellige eethoek, echt iets voor uw interieur, In onze showroom exposeren wij nog vele andere Wébé meubelen. Bankstellen - wandmeubelen salontafels enz. Stuk voor stuk kwaliteitsmeubelen. Vervaardigd uit puur
meubelplaat. Getoetst aan de strengste eisen. Kom morgen eens kijken.
Vrijblijvend natuurlijk.

wébé

ANTVERPIA
St Gwnmarusstraat

Vorig b e d r a g
D R . , Oostende
L R , Oostende
V. Cr., Wilrijk
V.U.-afd. Lebbeke
S., Hasselt
G.V.D S., Aalst

Binnenhuisinrichting
28-30-32-34 • Antwei

pen

De grootste keuze in v\'andmeubelen.
Vet deler : Omnia - Royal - Asko - Phtlmar - Beka - Gavlna
Geen bijhuizen

Voor het soUdariteit';jouds
Limburg blijven de stortingen binnen
komen.
De zevende lijst \oiot hieronder. In het totaal is de 40.000 fr
opgenomen,
dte de Volksunie-arr
Antwerpen
bijeenbracht.
Wie nog wil storten,
kan
dit doen door overschrijving
op pr 1478 97 van de Volksunie, Brussel 1,
lULi vermelding
« Solidariteitsfonds
Limburg ». Vorige week werden de
eerste uitbetalingen
gedaan; nu nog een kleine inspanning en de 100.000
fr worden
bereikt!

enz...

91.360
200
100
60
200
100
200

V.NS.Ü. Leuven
E.H.D., Vossem
J.M., Brussel
Naamloos, Dilbeek

500
100
500
50

Totaal op 30 3.1966

fr 93.280
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Volgende woensdag ztdlen de straten eens te meer door de mannelijke bevolking
verlaten zijn. Vele huismoeders zullen zich verheugen over de gehaaste thuiskomst van hun ega, Maar of de vreugde van lange duur zal zijn... Real MadridInter Milaan staat op het TV-programma en dan valt er met mijnheer niet te
praten. Moeder de vrouw zal dan maar zuchtend in een zetel naast^ haar echtgenoot neerzinken en noodgedwongen meekijken. Enkele jaren terug zou dit
een voortijdige finale zijn geweest. Door de duidelijke teruggang van Real is
dit thans niet meer het geval. Wij voorspellen een finale tussen Inter en Manchester United. Toch kan het woensdagavond een aantrekkelijke wedstrijd worden, op voorwaarde dat Real Madrid de onverbiddellijke sporlwet van « komen
en gaan » aanvaardt en Milaan met open vizier tegemoet treedt.

Inter Milaan^
in de gunst van
de massa!
Inter Milaan werd de 8e maart 1908
gesticht door een groep dirigenten van
A.C. Milaan, die het niet meer eens
waren met hun kollega's.
Inter heeft na een jarenlange strijd
met Juventus Turijn de voorkeur van
de Italiaanse sportmassa verworven
Dat Internazionale Milaan thans de populairste klub onder de Italiaanse zon
is geworden, dankt zij voor een groot
deel aan de intelligente politiek van
voorzitter Moratti, de handigheid van
manager AUadi en de overrompelende
persoonlijkheid
van
oefenmeester
Hcllenio Herrera.

Een echte
industrie
Inter is georganizeerd zoals een
grote maatschappij : voorzitter is de
petroleummagnaat Angelo Moratti die
naast zich niet minder dan vier ondervoorzitters heeft Er is eveneens een
Raad, waarvan de 20 leden met zorg
werden gekozen uit de kringen van de
Milanese industrie en intelligentsia.
De organizatie van de klub is toevertrouwd aan de jonge manager Italo
Allodi.
En dat die organizatie geen peulschilletje is bewijzen volgende cijfers:
Inter Milaan heeft 15.000 abonnees, die
op voorhand betalen — in juli — voor
alle wedstrijden, ook deze van de Europabeker.
De klub kan evengoed 50.000 abonnees aanwerven maar verkiest dit niet
te doen omdat de Italiaanse Liga
prijsverhogingen toestaat voor bepaalde wedstrijden — vijf of zes per jaar
— en dat men natuurlijk deze fabelachtige winsten niet wil kwijtspelen.
Vorig seizoen kwamen er gemiddeld
50.000 tifosi naar de wedstrijden van
Inter kijken in de kompetitie. Voor de
Europa beker steeg dit gemiddelde tot
60.000 !
Het San Siro-stadion kan 79.000 toeschouwers bergen. Het werd voor de
oorlog gebouwd en hoort toe aan de
stad Milaan.
Het budget van Inter is dit van een
zeer grote industrie. Per seizoen zijn
daar zowat 400 miljoen frank mee gemoeid 20 miljoen daarvan zijn onkosten.
Daarin zitten premies en salarissen
van de spelers bcgiepen. Suarez ontvangt ongeveer 2,5 miljoen per )aar;
ook Corso en Mazzola zijn niet ver van
dit cijfer !

Voethalhogeschool
Dank zij de vooruitziende dirigenten
Rapizzi en Coibella, werd door Inter
een modern ko'lege gebouwd in de
voorsteden van Milaan.
Het acht verdiepingen hoge gebouw
bevat 100 kamers, alle bezet door jongeren die voetbal « studeren » : het is
de Universiteit van Inter.
De?e school « produceerde » grote
mannen als pRchetti, Mazzola, Bodin,
Gori en Corso.

Op 14-jarige leeftijd worden de aspirant-voetballers toevertrouwd aan
oud-internationaal Meazza. Zij hebben
een lange weg af te leggen. Aan het
eind van die weg wacht Herrera !
Men mag de klub Internazionale Mi- Hoe zat dat eigenlijk met die spuit te Waregem ? In alle geval niet heel erg
laan, negenvoudig Italiaans kampioen, proper. Onze foto toont echter niet alleen de betwiste overwinning van Eddy
Europees- en wereldkampioen, gerust Merckx en de val van Walter Godefroot. Ze bewijst, dat de B.W.B, zijn eigen
een Voetbalhogeschool noemen.
reglementen niet toepast : de aankomstlijn ligt vlak achter een scherpe bocht.
Het type-elftal bevat inderdaad zoEn dat is dan de omloop voor het nationaal
kampioenschap!
veel klinkende namen, dat men eigenlijk niet goed inziet, wie de Milanezen
zwembad, atletiekpisten, een klubhuis,
van de Europabeker zullen afhouden.
een zaal die plaats biedt aan 5.000 perInderdaad :
sonen enz.
De kracht van de Madrileense ploeg
Sarti; Burgnich, Guarueri, Fachetti;
Het Santiago Bernabeu-stadion zelf,
Bedin, Picchi; Jair, Mazolla, Domen- schuilt niet alleen in haar spelers, dat in het Chamartinkwartier gelegen
gheni, Suarez en Corso zijn onze uitge- doch ook voor een gedeelte in de is, werd in 1946 gebouwd dank zij de
50.000 getrouwen, die reeds bij de uitgifte van obligaties, waarvan de tesproken favorieten voor het veroveren
van de 11e Europa-Cup, hoewel Man- aanvang van ieder seizoen hun peseta's rugbetaling beëindigd is.
chester United niet kansloos is voor neertellen om toch geen wedstrijd van
Het stadion kan 114.000 toeschouReal te missen ! Om socio te worden wers bevatten en de bouw ervan kostde finale.
Maar zover zijn we nog niet. Woens- van Real Madrid moet men door twee te niet minder dan 100 miljoen frank
dagavond krijgen we het eerste deel « peters » die reeds socio zijn, worden en is thans vijf maal zoveel waard.
voorgesteld.
van de halve finales.
Het gemiddeld aantal toeschouwers
Als een echte «president» heerst per wedstrijd is 80.000 ! Twee of drie
Wat wij vooral hopen is dat er sport
over spelers en supporters de 71-jari- keer per jaar loopt het stadion vol en
zal te zien zijn.
Vooral geen fantazierijke scheids- ge Don Santiago Bernabeu.
dit zal ongetwijfeld op 13 april a.s.
Vooraleer hij 22 jaar geleden voor- het geval zijn.
rechters en toneelspelende voetbalzitter werd, was Bernabeu reeds 8
lers !
Bij dergelijke gelegenheden zijn 800
jaar dirigent geweest en 16 jaar speler. kontroleurs nodig om die stroom van
De man weet dus ongetwijfeld wat van toeschouwers in de juiste banen te
voetbal af !
leiden ..
Met zijn rechterarm, vice-president
Wat gebeurt er nu met de reusachRaimondo Saporta, vormt Bernabeu tige ontvangsten die Real boekt ?
een ongeëvenaard duo voetbaldirigenDe helft ervan dient om de 25 beReal Madrid, gesticht op 9 maart ten.
roepsspelers en de trainers te betalen.
Door hun intelligentie, hun grondige De rest wordt verdeeld tussen het
1902, is ongetwijfeld de grootste en
kennis van voetballers en voetbalkrin- personeel (25 % ) , de materiaalkosten,
meest prestigieuze klub van Spanje.
Het aantal behaalde titels is indruk- gen, hun psychologisch doorzicht en de investeringen en de steun van de
wekkend : 11 titels van Spaans kam- hun ervaring die zij ten dienste stel- andere sportsekties van de klub.
pioen (1932 33 - 54 - 55 - 57 - 58 - 61 - len van het gemeenschappelijk belang
Zo gezien is Real een kleine gemeen6 2 - 6 3 - 6 4 - 6 5 ) ; 11 Bekers van Span- van hun klub, zijn deze twee mannen te in de stad Madrid. Maar eerder nog
je; 5 Europabekers (1956 57 - 58 - 59 - er in geslaagd van Real een finantieel is het een grote onderneming te noe60f; 1 interkontinentale Beker (1960); en moreel gezonde voetbalvereniging men : het budget van Real bedraagt
te maken en dat wil heel wat zeggen.
2 Latijnse Bekers (1955 - 57) 1
niet minder dan 100 miljoen frank per
Het prestige van Real is verplettejaar 1
rend en het is de grootste verdienste
van zijn leiders steeds de financiële en
administratieve suksessen te hebben
'doen samenvallen met de sportieve
suksessen.
In de geschiedenis van Real Madrid
Het personeel van Real Madrid bestaan in gouden letters de namen van staat uit een honderdtal personen.
de allergrootste voetballers ter weZij zorgen voor het onderhoud van
Het gouden tijdperk van Real Mareld Zamora, Samitier, Alonso, Quin- het stadion en het sportcentrum waar- drid is blijkbaar voorbij. Sinds 1960
coces. René Petit. Olsen, Navarro, over Real Madrid sedert vier jaar be- slaagde de legendarische Spaanse klub
Munoz, Marquitos, Zaria^a Rial, Didi, schikt
er niet meer in, de Europa-Cup te verKopa, Del Sol ''.'•;'-=; Gento Di Ste0't sportcentrum heeft een opper- overen.
fano, Santaniaua, Muller, Amancio ..
vlakte van 150.000 m- en omvat een
Misschien wordt woensdag door Inter Milaan definitief een punt gezet
achter de Europabeker-carrière van
Real. Want ook in de Spaanse kompetie dreigt de heerschappij van de withemdc^ van Signor Bernabeu gebroken te worden .
Een keerpunt in de voetbalgeschiedenis ? Misschien wel, want ook in
Portugal wordt de tweevoudige winnaar van de Europabeker Benfica
door zijn eeuwige rivaal Sporting Lissabon voorbijgestreefd.
Nieuwe namen dus op het Europees
podium. Eindelijk nieuw voetbalbloed.
Misschien ook een gloednieuwe Europese titelhouder.
Want het nuchtere Manchester United behoudt te Brussel toch een kans
op de eindoverwinning tegen favoriet
Inter Milaan. Of zou Partizan Belgrado
voor de verrassing zorgen ?
De mogelijkheden blijven talrijk. In
de voetbalsport heeft men nooit zekerheid. De onzekerheid is trouwens
één van de talrijke aantrekkingspolen
van de voetbal.
C Temmerman

50,000 ((socios)'i

Van Zamora
tot Aniancio

Een
kleine gemeente

Nog maai eens op de kampioenen-foto : Anderlecht spant weer de kroon in onze
nationale kompetitie. Het wordt eentonig...

Einde van een
heerschappij ?

Volgende week
en Manchester

Partizan

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

TUINAANLEG

VOOR HET SEIZOEN GEVRAAGD :

DORTMUNDER
Thierbrautiof 1
te Leuven.

goede kokin, plus jonge
hulp in keuken.

Alle zater- en zondagen
Opper Beieren orkest.
.Stemming • plezier.
Alle dagen, s middags en
's avonds hesie keuken,
niet duur.
Vanaf 's morgens
tot 's nachts
koud buffet en koffie.
Bijzonder ingericht voor
groepsreizen scholen enz...
Parking voor honderden
autobussen en autos.
Alles prima verzorgd
en goedkoop.

Te bevr. : WERE Dl, Middelkerke,

ONDERHOUD

Laan- en bosbomen, kanada's, sierdennen, rozen,
sierstruiken, maasrotsen, alles voor de tuin.

G E L D VANAF 3 , 2 5 %

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

HET

TWEEDE

Loontrekkenden tot 100.000 F ; zelfstandigen, landbouwers tot 500.000 F.
Auto, grond, eigendom, tot 100 %.
Krediet, geen voorscbot nodig.
20.000
50.000
100.000
100.000

AKT IV ISME

Een uitgave van de Volksunie.
88 biz 40 fr. — Te verkrijgen op ons sekretariaat door
storting op onze postcheckrekening 1476.97 Volksunie Brussel l.

= 60 X 376
= 60 X 940
= 60 X 1880
= 120 X 990

DORTMUNDER
Thierbrauhof II
Groenplaats 33 te Antwerpen
prima koud buffet.
Open dag en nacht.
Zalen voor vergaderingen,
enz.

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

DORT-BIERKELDER
Oude Markt 22 Leuven,
Schoonste bierkelder
van het land.

ALLES V O O R U W T U I N

Niet vergeten daf men in
de drie lokalen de echte
Dortmunder Thierbrau
drinkt met de 2 Hertjes.

Cazonmaaiers

Zwembaden
Motorzagen
Sproeiers
DORI l'HIERBRAl'HOF III
langs autosnelweg Antwerpen-Aken. Te.ssenderlo

Firma DE COCK

DORT THIERBRAUHOF IV
Autosnelweg Aalst.
Café rest flOOO pi.)
Ruime parkeergelegenheid.

Ant-werpsesteenweg 9 6 98. Kontich. Tel. 53.12.11

SCHl IMIU BBKIUKrH.ASSHN
met
Gebre\eteerde
bedelvkingslagen
RESSUHI M \ l HAS.SFN
(Bre\et : ,529738)
met
'lelirp^eteerde karkassen

HERMES

VOLLEDIGE
SEKHE'I ARIA ATKI KS US IN 2 JAAR.

ZF:LE

VAN DER PAAL - VQORBRAEGK EN C'
Jan Van Rljswijcklaan 62
T E L E F O O N : 03/37.54.38

WENTELPOORTEN
tn hout, staal, aluminium
o( plastiek.
Standaardultvoeiüig ol
'•*
naar |;ewenst model.
Systemen asngepaet aan de
fcard van het bouwwerk.
Hand- ot elektrische bedlening.

0l2/b7)
Dag

en avondlessen.

ZONHOVEN

De school waar Vlamingen
zicti thuis voelen.

IKS &, ZOHEH

Beter en voordeliger.

VOOR ALLE ONROERENDE
VERHANDELINGEN IN
BINNEN-

ANTWERPEN.

(O. VL.)

GEVVArTKHHDE BKDSPBKIEN
WOLLEN DKKK.NS
fel. (052) HH4I en 44642.
Indien l geen verkoper
in uw onitreli Uent, stuur
ons een kaarfie en we
de dirhtsi bngelegen verzenden I het adres van
koper Star Zele.

LEVEN

- AU I O
- H U I S
INBOEDEL'

Steno- en
daktj logiafie
in vier talen.
Boekhouden.
Sociale wetgeving.
Moderne talen
Handels
correspondentie.

STAK^
TE

-

S ü K w w L 54 Zuidlaao
'U\ M Lemonnierlaan
Tel 1100.33.
Brussel.

(Bievel

V E R Z E K E R I N G E N

nOLLUIKEN

ROIXÜIKEN
in hout, staal, aluminium of plastielc
Hand- ol elektrische
bediening.
AJlo systemen.
VENETIAANSB
ZONNEBLINDEN
Bediening met
koorden • of met
stang en windwerk

TEL 132 3 t

PV8A

^;fi/'EJi£TI AANS&BLI NDEN:

WmtA'-FLÊi

-.V,.";T£Ui9aS1

EN BUITENLAND:

kmmm^^^sMMmLiMi^i

RÜDI m DER PAAL
Jan Van Rijswiicklaan 62,
ANTWERPEN
Te!efoon

03/3891.24,

Vertegenwoordiger voor Antwerpen ( S t a d en p r o v i n c i e ) :
L. VANDEVELDE.
S i n t D a m i a a n s t r a a t 17 W o m m e l g e m - Tel : (03).5.3 67.27

De VUAMSE TOERISTENBOND en de VLAAMSE AUTOMOBfLISTENBOND

persspi

egel

Nu de blauw-gele regeringsschuit zich
"^oor de slorm(pjes) van de verlrouwensstemming in kamer en senaat geworsteld heeft en
h a a r eerste lading mosselen aan wal heeft,
versterven uiteraard de perskommentaren
vrat over haar leetmogelijkheden. Enkele beschrijvingen van kapitein Van den Boeynants
en toekomstplannen van reder Van Audenhove, tonen ons aan waarheen de volgende
tochten zullen gaan.

RAAK
Waren de rode stormen niet te gevaarlijk
voor de regering bij h a a r eerste kontakten
in k a m e r en senaat, dan kondigt de toon
ilie het blad van de KWB voert, iets gevaarlijker aan : muiterij aan boord.
« Tussen heel die rij merken we tot onze
en uw verwondering ook een zevental namen
van mensen die in meerdere of mindere mate iets met de christelijte arbeidersbeweging
te maken hebben.
Laten we er onmiddellijk aan toevoegen
d a t deze zeven mensen niet in de regering
zitten namens de arbeidersbeweging. Als ze
er zijn gaat het om een strikt persoonlijke
beslissing, die bij het publiek heel wat verwarring heeft gebracht. We menen echter in
de K.W.B, dat de arbeiders niet kunnen gediend zijn met een samengaan met een partij die als partij andere belangen heeft te
verdedigen dan de onze. Water en vuur gaan
inderdaad moeilijk samen. W e zijn ervan
overtuigd dat dit samengaan niet alleen_ in
de K.W.B., maar in de ganse christelijke
arbeidersbeweging betreurd wordt.
Hoe staat de K.W.B, tegenover deze reger i n g ? Deze regering kan noch op onze sym• pathie, noch op onze steun rekenen, o

DIE W E L T W O C H E
Oit vooraanstaande Zwitserse blad neemt
c VDB - Belgiens neuer TV-Star » onder het
vergrootglas. Wij vernemen er veel uit, ondermeer dat deze B middenstander » met
honderden gasten werkt. En ja het viel deze
Zwitsers ook op...
« liet Friins dat hij spreekt is niet schoon,
zijn Vlaams ook niet.
Hij spreekt beide landstalen met een hard
Belgisch aksent dat fijni,evoelige Fransen en
Nederlanders rillen doet. Maar de aan taalkundige mikmak gewoon zijnde Belgen stoort
dat klaarblijkelijk niet, integendeel, het
klinkt « echt », vooral in Brusselse oren.
\ \ ' a t VDB het volk te /eggen heeft is niet
steeds van betekenis of diepzinnig. Ziin
geestelijke bagage is eerder besclieiden. vergeleken bij de kennis van een professor Harmei en de vele terreinen bestrijkende vorming van Theo Lefèvre.
Maar VedeBe — koopman van beroep —
weet zijn waar te verkopen.
Hij verkondigt toogwaarlreden met zulke
o\erluIging dat iedereen hem gelooft. »
Niet iedereen, dierbare Zwitser.

SPECIAL
Een die we wel geloven is O-mère Van
Audenhove, schoonmoeder van de nieuwe
regering... Wat hij aan dit Brussels blad
zegde, moet ieder Vlaming in de oren knopen. Vooral over zijn anti-Vlaams « kompromis van Luik »,
« In elk geval, door het feit zelf dat we
nu in de regering zijn zullen we het kompromis van Luik kunnen verwezenlijken,
heel wat sneller dan wanneer we in de o\>positie waren.
Vooreerst gaan we het integraal verdedigen
in de kommissie die belast is met de verbetering van de betrekkingen tussen de gemeenschappen. Vergeten we niet dat de minister
van Binnenlandse zaken een der onzen is: 't
is weliswaar een Vlaming, m a a r ook — en
hij zal het tonen — het is een vurige Belgische patriot...
Ik geloof dat de mannen van de PVV die
aanvaard hebben minister te zijn, allen, voor
alles, zeer goede Belgen zijn.
Als voorzitter van de PVV. zeg ik het met
kracht : wij willen niet weten, noch van het
flamingantisme.
noch van het wallingantisnie. »

VRIJ LIMBURG
Een Limburgs PVV-propagandablad, dat
stinkt naar het geld van een zekere schoenfabrikant en -waarin deze zijn praat uit Spécial nog eens komt overdoen voor de « traditioneel kalme en minzame » Limburgers.
« Anderzijds moeten r-ok de vertrouwensbanden tussen de openbare mening en de
regering hersteld worden. Inderdaad, sedert
1961 en onder de invloed van het travaillistisch beheer werden deze banden steeds losser. Wij moeten ons dus inspannen om de
passionele crisissen te bedaren die systema-

tisch werden uitgebuit door de extremisten
met schadelijke doeleinden. Wie zou er buiten de P.V.V. — sterk verenigd rond haar
pact van Luik — aan het land een nieuwe
impuls kunnen schenken op het vlak van een
betere eenheid onder alle Belgen ? »

LE RAPPEL
De redenen van de houding van fransdolheid van de PVV ^vorden aangetoond door
dit blad uit Charleroi. Bij de anli-regeringsstemming van Mundeleer en De Muyter
schrijft het :
« Als de huidige regering moest mislukken
en wanneer men als gevolg daarvan terug
naar de stembus moet, is het de PVV van
Brussel die de mee.st bedreigde Is. Bij de
\orige verkiezing heeft zij veel stemmen ontnomen aan de B S P en verhinderde zij het
F D F de triomf te l>ehalen, die het verhoopt
had. Maar nu zijn B S P en F D F in de oppositie waar zij aan taaiopbod doen. Mijnheer
Mundeleer en zijn \ rlenden weten dit. »
De Vlaamse CVP weet dit blijkbaar niet,
of speculeert zij voort op de afgestomptheid
ven veel Vlamingen ? Afgestomptheid op
Vlaams gebied waarvoor zij, gezien haar positie in Vlaanderen, de hoofdverantwoordelijke is.

HET VRIJE WAASLAND
Door het feit dat schipper naast God op
de CVP-schuit Paul VDB, het ruimere sop
gekozen heeft, rijst de vraag wie de CVPmosselschuit zal moeten besturen. Dit blijkt
geen gemakkelijke opgave te zijn.
« Het zal niet gemakkelijk zijn, een goede
voorzitter te vinden. Hij zou moeten dinantisch zijn, tweetalig, voorrang geven aan de partijdoktrine zonder sektair te zijn en politiek zo ingesteld, dat hij boven de strekkingen e n ' s t a n d e n in de partij staat. Voorwaar
geen gemakkelijk te vervullen voorwaarden !
VDB scheen aan deze voorwaarden te voldoen, al schonk hij slechts matig voldoening
aan de Vlamingen. Hij zal dat als premier
waarschijnlijk ook niet doen.
Het is de vraag waar men deze ideale figuur zal vinden. De namen van de kandidaten, die reeds werden vernoemd, beantwoorden geen van allen aan deze vereisten. O m
ons m a a r tot senator Vande Kerckhove te
beperken; het feit alleen, dat hij kandidaat
is, bewijst zijn slapheid als vleugellelder van
de Vlaamse C.V.P. Moest hij strijdvaardiger
als Vlaming geweest zijn, hij zou niet acceptabel zijn als partijvoorzitter. Wat de Vlamingen vooral dwars zit in de C.V.P. is de
paritaire samenstelling^ van het bureau, waardoor de Waalse vleugel ondanks haar elektorale zwakheid evenveel (en door het bondgenootschap met Brussel : meer !) In de pap
te brokken heeft als de Vlaamse vleugel, die
nochtans 70 % van het C.V.P.-elektoraat vertegenwoordigt.
Zelfs een sterke figuur als voorzitter —
m a a r waar vindt men die ? — zal niet verhinderen dat de C.V.P. In de huidige sociologische herstrukturlng meer en meer met
deze dualiteit zal moeten rekening houden. »

DE POST
Teruggekeerd van een reportagereis m
Afrika, zegt Wout Wellinck hoe Ijistig het is
in het buitenland onze problemen uiteen Ie
zetten.
Maar zij zuUen steeds lastiger worden als
men de oplossing van het gezond verstand
ff federalisme B niet eindelijk begint toe te
passen.
« Ga nu aan mensen, die nauwelijks weten dat België bestaat, m a a r eens uitleggen
waarom dli land niet meer te regeren is. Ga
m a a r eens verklaren, dat hier de scheidingslijnen van belangen en doelstellingen al lang
niet meer langs de grenzen der politieke partijen lopen, m a a r kris kras er doorheen, zotlat er geen minister meer d e n k b a a r is die
nog steevast kan rekenen op de steun van
een eensgezinde parleinentsfraktle.
En toch is precies dat de ongeneeslijke
kwaal waaraan het unitaire België lijdt. De
staat is unitair, m a a r wij zijn het al lang niet
meer en de partijen evenmin. Met Vlaamse
en Waalse vleugeltjes, politiek knutselwerk
w a a r m e e de kiezer zand in de ogen wordt
gestrooid, valt niets te beginnen omdat deze
vleugeltjes altijd in tegengestelde richting
fladderen en het regeren dus niet van de
grond komt.
De regeringen van België kunnen eenvoudig geen werkformule meer vinden, die In
de praktijk zal marsjeren. O m d a t hun formules steunen op een fictie, op een produkt
van verbeelding — de eenheid, die niet bestaat en niet bestaan kan. Men kan twintig
nieuwe regeringen vormen en het zal niet beteren, zij zullen geen regeerkracht hebben en

KONSTRUKTIEWERKHUIZEN S T 0 K 0 T A
Stookolietanks in alle afmetingen.
VEUZÜRfJDE A F W R H K I N G .
GUNSTIGE PK IJ Z E N .
lel.
Antwerpen 03/ 37 95 89.
Gent 09/ 26 49 41.
Dtndertnonde 052/ 470 f.0.

bieden U niet alleen een uitgebreide keuze zonnige vliegtuigreizen !
Ook regelmatige treinreizen naar uitgelezen plaatsen in
OCSTEXRIJK, ITALIË en ZWITSERLAND vindt U in onze
reisbrochure 1966 !
En U verblijft in hotels waar U, als lid van de V.T.B., een
« oude bekende » is !
Tiendaagse treinreizen
WELSCIINOFEN
MEIRIXGE.X
Dolomieten
5.270 fr.
Berner Oberland 5.265 fr
SPITTAL
ZERM.VrT
Karintië
4.995 fr.
Wallis
7.980 fr.
SAALBACH
TREMEZZO
Salzburgerland
4.690 fr.
Comomeer (9 dag.) 5.750 fr.
En steeds is, naar V.T.B.-tj'aditie, in deze reissommen alles
begrepen, ook verscheidene mooie autocaruitstappen !
Alle inlichtingen : het V.T.B.-sekretariaat, St.-.Takobsmarkt 45,
Antwerpen (tel. 31.09.95), de V.T.B.-kantoren en bij alle vertegenwoordigers.
bij het minste stootje weer omvallen. Totdat
men noodgedwongen de enige mogelijkheid
voor dit goede land zal willen aanvaarden :
federatie. O m d a t alleen federatie beantwoordt aan de werkelijke toestand in het
land, zoals die in de laatste vijftien jaar is
gegroeid onder de kiezers, in de partijen. »

HET LAATSTE NIEUWS
Het blad van Juul Hoste, die sinds enkele
jaren bestendig ronddraait in zijn graf, betreurt d a t het buitenland nu beseft dat er
twee soorten Belgen zijn.
« W a n n e e r m e n destijds in den vreemde
vroeg of men te doen had met een Vlaming
dan was het onder de Indruk van de Vlaamse beschaving en van de Vlaamse kunst die
eeuwenlang in de bescliaafile wereld een
>ooraanstaande plaats hebben bekleed en nog
steeds een gerechtvaardigde faam genieten.
T h a n s vraagt men aan Belgische reizigers
of zij Vlaming of Waal zijn, doorgaans wegens de berichten over onze binnenlandse
strubbelingen en het feit dat In talrijke artikels in buitenlandse weekbladen werd beweerd dat het voortlx;staan van België ten
zeerste bedreigd is. »

GAZETTE D E LIEGE
Dit Luikse konservatieve blad geeft anders
duidelijk de remedie.
Vijftig m a n de bak in en alles is weer
voor hel mooist in het nnooiste aller 's Heren landjes.
« De heer (ïuiot, Gents lid van het Comité « d'Actlon Nationale », heeft het bevestigd
donderdag in de loop van de conferenliedebatavond ingericht door de Luikse afdeling van deze beweging voor de eenheid van
het land en de taalvrijheld : het zijn vijftig
rust verstoorders van de Volksunie die heden
ten dage het goed en het slecht weer m a k e n
in België ! Voegen wij bij die stoottroep enkele verlofgangers, de vrouwen en de kin-

deren... en wij komen aan het cijfer van
tweehonderdvijftig extremisten en sympathiserenden, wier taak het is \ u u r te spuwen e a
onrust te zaaien. »

HET STRIJDERSBLAD
Door welke boze geest die vijftig hogergenoemd behekst worden, Ieren we nogmaals
uit dit onvolprezen heldenblad dat zijn strijd
op de barrikade onverpoosd voortzet, nu tegen de « reutelaars » van 't Pallietcrke, dio
het waagden Borms te verdedigen.
Stijl en fouten drukken we over van hel
oorspronkelijke.
« Wij zullen aan deze heerschappen d e
eer niet doen met hen te polemikeren. Daarvoor zijn ze te laag gevallen.
Het zal volstaan te doen opmerken dat ze
nevens de kwestie zijn zoals gebruikell}k
mensen van slechte trouw.
H a a t is de drijfveer niet van onze reaktle, m a a r de bevolking zal niet dulden d a t
een laffaard zoals Bornis, die bleek en bevend uit de Antwerpse beurs al struikelend
buiten k w a m , beschermd door de Duitse bajonetten, (anders had de bevolking hem gelynchd), dat een verrader die tweemaal terdoodveroordeeld werd zou doorgaan als een
martelaar van Vlaanderen.
Borms Is de echte karikatuur van de m a r telaar !
Voor het overige schieten de dwergen van
't Pallleterke met spek.
Er is nog een lange weg alvorens zij —
zoals zij het potsierlijk en met veel bombast
aankondigen, aanwezig zullen zijn op de nationale (!) Bormshulde in het sportpaleis.
Laat deze bende opgewonden extreinisten,
die de pretentie heeft Vlaanderen te vertegenwoordigen m a a r politiek lawaai doen.
uiteindelijk zal het neerkomen op veel geschreeuw, romantische aankondiging van een
Grote Hulde... en weinig wol.
Bormshulde Recht In het Putteke. »
Walter Luvten.

1 MEI FEEST VAN DE ARBEID
OLIDAIR MET 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 simpatizanten op om deel te nemen aan het Nationaal Feest van de Arbeid in
Limburg.

VOORLOPIG PROGRAMMA
/. AUTOSTERRIJ 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. / MEI-OPTOCHT TE HASSELT.
Tussen 16 en 17 uur : samenkomst te Hasselt, Te 17 uur : optocht
door de stad met vlaggen, spandoeken en V.U.-harmonie. Slotmeeting
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, verbroedering 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 vertrek. Dit bedrag geeft recht op deelneming aan de sterrit (opgave-map,
leeuwenvlagje voor wagen, enz.) en aan de l-Meiravond te Beringen.
Waardevolle prijzen ! Speciaal programma voor autobussen.

Tongeren • Maaseik

BRABANT

bewegi
ANTWERPEN
Antwerpen
Het vijfjarig bestaan van het
Vlaams Nationaal
Jeugdverbond
•wordt op 16 april ISGe te 16 u u r
herdaclit met de opening van een
tentoonstelling : « 400 jaar Antwerpen in originele grafiek ». Hendrik
D e Braekeleerstudio, VTB-gebouw
St. Jacobsmarkt, Antvi'erpen.
O p 23 april 1966 te 19.30 u. reusBchtige fakkeloptocht door het cent r u m van Antwerpen ; kampvuur
op het St. Jansplein : volksdans,
zang, muziek. Een romantisch verbroederingsfeest.
O p 24 april 1966 te 15 uur zinder e n d e feestnamiddag in zaal EIckerlic, Frankrijklei, 85, AntweJ-pen.
Standingvol lustrumbal van het

y.Nj.

Dworp
dering (of verzustering) met onze
plaatselijke Vlaamse Vrouwenvereniging Nele.
Veertig aanwezigen genoten zichtbaar van de prachtige kleurendias
over de opbouw van de nieuwe
IJzertoren.
Diezelfde avond werden vier nieuwe abonnenten op ons weekblad
gemaakt.
Worstenbrood
en appelbollen
hielpen ons verder de magen en de
avond te vullen. W a t overschoot
werd verkocht ten voordele van het
arrondissementeel boetenfonds, en
bracht het lieve sommetje van
1.125 fr. op.

Lier
Alle leden van de-afdeling Lier en
ook die van omliggende gemeenten
worden uitgenodigd op zaterdag 16
april om 20 u u r in feestzaal De
Hoorn. Het geestelijk aspekt van de
avond wordt verzorgd door gastspreker Toon Van Overstraeten, hoofdredakteur van Wij, die ons in première het Witboek over Zwartberg
voorstelt.
Het aangename aspekt van de
avond is ook verzorgd in de vorm
van een stevige Breiigel-maaltijd
waar voor een zeer schappelijk prijsje
boerenpens met brood en appelmoes
en een stevig stuk t a a r t wordt verschaft. Onze senator Wini Jorissen
beloofde voor een verrassing in de
vorm van een feestvarken. Breng
vrienden en kennissen mee.
KOLPORTAGES
Al vroeg de mobilisatie wel
moeite door het verstek van verschillende langslapers uiteindelijk
waren onze Volksunie-militanten
van het arrondissement Mechelen
met een flinke ploeg om deze maal
eens een randgebied aan te pakken
namelijk de gemeente Weerde. Gezien de beperkte tijd was een verkoopcijfer dat de honderd benaderde een flink resultaat.
Wij trekken er de aandacht op
diit gezien de aktie in Limburg op
17 april (zie elders in het blad) d e
kolportage voor die dag voorzien
wegvalt.

Orkest : Roger Declercq en zijn
c o m b o en de zanger-drummer TVnnalist Eddy Leclair. Zaal Palladium, Offerandestraat 42, Antwerpen. Zaterdag, 16 april 1966 te 20
u u r 30. Fnkom : 40 fr.
UIT H E T VERLEDEN
Zaterdag 16 april, lokaal P e t e r
Benoit, Frankrijklei 8, Antw. te 20
uur voorlichting : oc Wie
was
Borms ». Afrollen van de films Dr.
Bormsherdenking Antw. en landdag
te W e m m e i 1931. Onthulling Bormsfoto volksopbeuring ».
Zondag 17 april : van 14 tot 20
u u r Bormstentoonstelling
(bovenzaal).
O m 15 uur benedenzaal film
Bormshulde Antw. landdag W e m mei 1931.
O m 17 uur benedenzaal film Fratternellendag te Antwerpen.
Om 19 uur benedenzaal film VI.
Nat. landdagen te Kester V.N.V.
landdag Gent.
Voorts ligt er interessante dokumentatie ter inzage, bizonder voor
studenten en volwassen jeugd. Aanbevolen.
BORMSVRIENDEN S P A N J E
Onze bannelingen vergeten Dr.
Borms niet.
Opdat dit Bormsjaar niet onopgemerkt moge voorbij gaan.
Zelfs niet wanneer men op vakantiereis is, wordt op de eerste zond a g van de m a a n d e n mei tot en
met October te 10 uur de heilige mis
voor Dr. Borms opgedragen door de
banneling eerwaarde pater Franciskaan Jozef Nemri in de parochiekerk der paters Franciskanen Cain ino del vado. Zaragoza.
Door het parochiaal knapenkoor
worden Vlaamse liederen gezongen.

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 »; eerste dans : 21 uur; inkom : 50 fr.
Kaarten te bekomen of te bestellen : café « De Zwarte ftuiter », tel.
014-426.80 of V. Beaufays R.

Antwerpen-Stad

Wilrijk

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

BESTUURSVERKIEZINGEN
De statutair voorziene tweejaarlijkse bestuursverkiezingen
zullen
in onze afdeling plaats vinden op
dinsdag 19 april 1966 te 20 uur 30
in de « Lange Wapper ». Negen bestuursleden dienen gekozen te worden door de algemene ledenvergadering. Leden die zich geroepen
voelen om mede bestuursverantwoordelijkheid op te nemen worden verzocht zich kandidaat te
stellen voor het bestuur. Kandidaturen worden ingewacht bij onze
secretaris, A. De Beul, Cederlaan
18, tot zondagmiddag 17 april a.s. te
1.^ uur. Ze dienen schriftelijk te
worden gesteld.
DR. BORMSAVOND

Berchem
Vrijdag 15 april e.k. algemene
maandelijkse leden- en simpatisantenvergadering.
Ditmaal op het programma : de
Vlaams Nationale Jeugd vroeger en
nu. Spreekbeurt gehouden door
dhr. Jan Van Hoogten, opgeluisterd
met dia's over de jeugd.
Deze vergadering gaat door, zoals steeds, in ?aal « Rubens », Statiestraat 175, te Berchem.
Wij verwachten een talrijke opkomst. Uitnodigingen volgen.
Iedereen welkom !

Borgerhout
Op vrijdag 15 april te 20 uur .30
heeft de maandelijkse ledenvergadering plaats in het lokaal « Nieuwe
Carnot », Carnotstraat 60, te Antwerpen.
Oj) deze vergadering woiden de
statutair voorziene tweejaarlijkse besfuurs\erkiezingen gehouden. Kandidaturen kunnen schriftelijk ingediend worden uiterlijk tot dinsdag
12 april aan het secretariaat, Buurtsi)oorweglei 87, Ie Borgerhout.
Op zondag 17 april zijn al on/.e
leden aanwezig op de Nationale Dr.
Donnsherdenkiiig te Merkseni.

Burcht
Onze maandelijkse alijemene ledenvergadering stond dinsdag, 22
maart, in het teken van de verbroe-

Turnhout

Op 29 m a a r t j.1. vond in de « Lange Wapper » een Dr. Bormsherdenking plaats die in(h-ak m a a k t e op
de aanwezigen. Wij danken langs
deze weg nogmaals Kare! Dillen.
Amedee Verbruggen en Bert Van
Boghout voor de stijlvolle herdenking die zij ons gebracht hebben.

Na een lange periode werd er
weer vergaderd in het lokaal.
W e r d besproken : grondige werving en verspreiden over de hele
gemeente van oude « Wij «-nummers. E r werd gestart met een
doortastende werking. Ook werd er
al gesproken over het ANZ.
Verdere inlichtingen volgen.

Molenbeek
O p 23 april kantonale vergadering d e r afd. Jette; Molenbeek en
kern Koekelberg-Ganshoren.
Alle leden dezer gemeenten houden deze d a t u m vrij.
T e Molenbeek overleed plotseling
onze goeie vriend en h a r d e werker
Comeel Beeris, propagandaleider
van onze afdeling. Wij bieden de
familie hiermee onze blijken van
oprechte deelneming aan.

O p donderdag 31 m a a r t kwamen
in lokaal De Valk, Oude Baan, Eisden, het arrondissementsbestuur en
de arrondissementsraad van Tongegeren-Maaseik samen.
Volgende vergadering van het arr.
bestuur donderdag 14 april. Volgende vergadering van de arr. raad
donderdag 21 april.

Voerstreek
TOERISME
Tijdens de Paasvakantie en kom e n d e feestdagen zou iedere Vlaming een bezoek moeten brengen
aan de Voerstreek.
Personen die van zeer gezonde
lucht houden, die een mooi landschap willen bewonderen, die de
hoogste top van Vlaanderen willen
bereiken, stemmen ongetwijfeld af
op dit mooie plekje waarover zoveel reeds is geschreven. De V.V.V.
Voerstreek, Withuis te Moelingen
verschaft U gaarne alle gewenste
inlichtingen.

CJrote en Jonge Gezinnen m de
Kursaal.
De Limburgse ranger J a n Markus
en zijn orkest «The Dixy Brothers»
zongen m a a r steeds franse en engelse liedjes; dit veroorzaakte herhaaldelijk gejouw in de zaal. Alhoewel deze avond volledig buiten d e
politiek staat zouden de organisatoren in 't vervolg wel voorafgaandelijk een inzage kunnen nemen in
het programma dat opgevoerd wordt
teneinde het publiek niet te ontstemmen. Wij zijn er van overtuigd
dat ook bestsellers in de muziekweleld te vinden zijn in de Nederlandse taal en zeker bij de Vlamingen.
« Tante Terry » wist vooral de
zeer jeugdige aanwezigen wakker
te houden.
Aan allen, zowel organisatoren als
opvoerders proficiat voor deze geslaagde showavond.

•S GRAVENVOEREN .

Ganshoren - Koekelberg
Wilt u medewerken tot bloei dezer kern ? Inlichtingen : K n a b b e n
Guido, Simonisplein 6, Koekelberg
of rechtstreeks tot de kanton, gevolm. De Eerlanger J., Leopoldstr.
354, Jette.

SHOWAVOND
Meer dan 1200 Voerenaars woonden een gezellige avond bij die ingericht werd door de Bond van

Dienstbetoon
Dilbeek
Het is alombekend in het kanton
Anderlecht dat wie dezelfde dag als
« Wij » een avondfeest inricht heel
wat risiko op welslagen op de koop
neemt.
Het werd eens te meer bewezen
bij het 2de lentebal verleden zaterdag in de zaal Modern. Wij moesten beslist niet onder doen, integendeel, voor de « Mauve et Blanc »-bal
en een ander tweetalig aangekondigd feestje. Onze dank aan alle
werkende en steunende simpatisanten, zeggen niet vaarwel m a a r tot
de volgende afspraak op ons herfstKnal-feest.

Itterbeek
Zoals verleden week in « Wij »
aangekondigd vond op 1 april (en
het was geen april-vis) in aanwezigheid van arr. bestuurslid Van Wijmeersch en de kantonale verantw.
Vie De W i n n e de stichtingsvergadering van de zesde afdeling van
het kanton Anderlecht plaats. Een
jong dinamisch bestuur heeft daar
nu het roer in handen. Gelieve
langs deze weg de verontschuldigingen van onze hoofdredakteur te willen aanvaarden. Hij beloofde dit
weer goed te maken. Begrijpen, jongens, Limburg heeft op dit ogenblik
\olledig voorrang.

Hofstade - Muizen
Onze afdeling won haar vaandel
in een kantonale wedstrijd voor ledenwerving. Dit vaandel wordt te
Hofstade plechtig ingehuldigd op 1
april a.s. Massale optocht m e t de
Volksunieharmonie, deelname van
de kapel van de Volks-Unie-Militanten, autokaravaan, kolportage, openluchttoespraken door Mr. Fr. Van
der Eist en dokter Vic Anciaux
zijn voorzien. Begin : te 14 uur. Na
de feestelijkheid is er gezellig samenzijn met eet-, drink- en dansgelegenheid.

LIMBURG
Lauw
Oi) 15 april te 20 uur wordt in
café Bij de Koster, Dorp, een grote
\olks\ergadeiing ingericht.
Sprekers : volksvertegenwoordiger R.
Mallhevssens en K. Raskin.

(C Vlaams Gemeentebeleid »
Het eerste n u m m e r van dit driemaandelijks tijdschiift bestemd voor de mandatarissen van provincie, gemeente en
K.O.O. is verschenen.
Ook de plaatsvervangende mandatarissen en zij die zich
van nu af reeds willen voorbereiden voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1970, zullen hierin de gewenste informatie en
voorlichting vinden.
Gij die nog geen lid zijt, aarzel niet langer, doe zoals velen
van uw kollega's en stort zonder verwijl uw bijdrage (100 fr.)
op de postrekening nr 51.40.69 van J Torfs-Mertens. Berlaar
(bij Lier).
Proefnummers kunnen bekomen v\oiden op het sekretariaat van het Vlaains-N:ition:ial SliidiecenIriiMi voor Provincieen (jemeentfiii.iinl.icn Is'-cii, jMflKoiivvciisIccriwet; 1"1. Hi'ilnar
(bij Lier).

Babyion M. (volksvertegenwoordiger) :
Roeselare : ten huize Westlaan
145, ook op afspraak, tel. 20208; elke m a a n d a g 17-19,uur; R u m b e k e :
eafé Het O u d Stadhuis, Markt; 3de
zaterdag 9-9 u u r 30; Izegem ; café
Plaza, Kruisstraat, 3de zaterdag 1011 uur; Ingelmunster : café De Gouden Leeuw, Markt, 3de zaterdag 11
uur 30-12 uur; Meulebeke : café De
Kring, Stationstraat, 3de zaterdag
14-15 uur.
Coppieters
M.
(volksvertegenwoordiger) :
Beveren-Waas : café St. Martinus, 3de zaterdag 11 uur; St. Niklaas : Dr. Verdurmenstraat 6, 3de
donderdag 10 uur.
Goemans H. (volksvertegenwoordiger) :
Berchem : ten huize. Grotesteenweg 86, dagelijks 9-10 uur.
Leys P . (volksvertegenwoordiger):
Zedelgem : bij veearts Leuridan,
tel. 29082, 3de vrijdag 19-20 uur;
Torhout : bij apotheker Vlieghe,
Holstraat 9, tel. 22556, 3de vrijdag
20-21 uur.
Lootens E. (volksvertegenwoordiger) :
Koekelare : ten huize, Oostmeetstraat 56a, op afspraak, tel. (051)
58031.
Mattheyssens R. (volksvertegenwoordiger) :
Mortsel : ten huize Liersesteenweg 326, op afspraak, tel. (03)
513599.
Schiltz H. (volksvertegenwoordiger) :
Antwerpen : ten huize Wetstraat
103, tel. (03) 357284, maan- dins- en
donderdagen 17 uur - 18 uur 30.
Van der Eist F. (volksvertegenwoordiger) :
Neder-over-Heembeek : ten huize
fieizegeinstraat
20, op afspraak, tel.
(02) 162333.
Van Leemputten R. (volksvertegenwoordiger) :
Velzeke : dagelijks, ten gemeentenhuize 11 uur - 12 uur, of ten huize op afspraak, tel. (09) 700832.
Wannijn J. (volksvertegenwoordiger) :
iVlachelen (Leie) : café Leiezonen,
Stationstraat, .3de vrijdag 19 uur.
Wouters L. ( volksvertegenwoordiger) :
Gent : Roeland, Korte Kruisstr.
3, elke vrijdag 18 • 20 uur; ten huize, Krijgslaan 118, op maan- en vrijdagen 14 - 17 uur na telef. afspraak
(09) 223942.
Ballet H. (senator) :
Antwerpen : ten huize J. Van
Rijswiicklaan 74, op afspraak tel.
(031 380377.
De Paep G. (senator) :
Beveren-Waas : ten huize, tijdens
spreekuren.
Elaut L. (senator) :
Gent : ten huize, Sf. Pietersnieuwsliaat 130, eike zaterdag 14 - 16 uur.
Jorissen W. (senator) :
Lier : De Hoorn, K. Albertstraat,
3(le manndag 20 - 21 uur; Mechelen:
(iiilden Huis, Veemarkt, 3de zaterdag 11 uur 30 - 12 uur 30; Nijlen :
lionte Os, Kerkplein, 3de m a a n d a g
19 - 20 uui; Duffel : Welkom, Handelstraat, 3de maandag 21 - 22 uur
Roosens R. (senator) :
Antwerpen : ten huize, Markgravelei 28. Alle dagen "s morgens tijdens siireekuien of oj) afsjiraak tel.
(03) 370138, maaixlag, woensdag en 1
vrijdag ook van 19 uur - 20 uur 30. '
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WIJ

bewegi
LIMBURG
Eigenbilzen
Voortaan houden Jori^ Hardy en
E. Raskin de 1ste en 3de m a a n d a g
van 19 tot 20 uur zitdag in lokaal
De Kroon, Brugstraat. Moeilijkheden in verband met belastingaangiften (voor loon- en weddetrekkenden) en andere problemen kunnen
aan deze personen gratis voorgelegd
worden.

Limburg
VRIENDENBANDBAL
Provinciale
lustrnni-sliowen
dansavond. Dancing « Luna » te
Koersel. Op zaterdag 23 april 1966
Ie 20 uur 30. Vedetten en orkesten :
Rachel Robbins, The Lowland College Band. Miei Cools, Jos Boudewyn. Bert Minten.
Toegangskaart 50 fr.
PROVINCIAAL ZANGFEEST
De inrichters verzoeken ons mee
te delen dat er ruime parkeergelegenheid in de onmiddellijke omgeving van de zaal « Faniilia » te
Genk. Wie per autobus toekomt
gelieve de halte « Hoevezavel-Waterschei » te vragen. De deuren van
de zaal zullen gesloten blijven tot
kwart na twee; het einde van het
Zangfeest valt te voorzien rond
kwart voor vijf.
WITBOEK-ZWARTBERG
Op zondag 17 april wordt het
Witboek Zwartberg over gans de
provincie
verspreid. Kaderleden
wolden verzocht aan deze verspreiding deel te nemen.

« Voor een gezond p a a s v e r lof aan de V l a a m s e kust, zijn
nog p l a a t s e n b e s c h i k b a a r bij
het
Kindertehuis
WIKING,
.\ieu\vpoortsesteenweg
370,
O o s t e n d e (tel. 059/72269).
P r i j s : 140 F . p e r d a g . - Van
15 a p r i l tot 30 juni a a n v a a r den wij ook k i n d e r e n tegen
120 F . p e r dag. - U i t e r s t ges c h i k t bv. v o o r n i e t - s c h o o l plichtige j o n g e n s en meisjes ».

OOST-VLAANBEREN
Delsteibergen
« Oog in oog met de vogels op
him nest » is een voordracht door
eer-w. broeder Tarcitius, onderdilecteur van het Sint-Amandusinstitiuil te Gent, met 250 prachtige dia's
en klankbanden van vogelzangen
waarop de Vlaamse vriendenkring
\ a n Destelbergen u vriendelijk uitnodigt op zaterdag 16 april a.s. om
20 uur in de gemeentelijke feestzaal
te Destelbergen. Inkom gratis.

KOLPORTAGES
6-3 St. Denijs-Westrem; 4 man :
112 n u m m e r s ; 12-3 Veldstraat Gent,
3 man 80 numiners; 26-3 Veldstraat
Gent, 3 man 72 nummers; wanneer
wat meer mensen de oproep van
onze propagandaleider beantwoorden, bereiken we gemakkelijk het
dubbel.
Wij verwachten hier vooral de
ieden van de Volksunie-jongeren.
KALENDER
Zaterdag 16-4 : Dr. Wouters
spreekt voor de VIJJO over Dr.
Bornis. Sympathisanten zijn steeds
welkom.
Zaal Roeland : 14 uur.
Vrijdag 22-4 : bestuursvergadering; zondag 24-4 : kolportage te
Drongen. Intussen gaan onze wekelijkse
zaterdagnamiddag-kolportages in Veldstraat en centrum van
de stad verder door.

Voor a l l e O C C A S I E W A G E N S
van alle m e r k e n
en b o u w j a r e n : w e n d U tot

L, Dè Schrijver zorgde ïn rekordtijd voor de afhandeling van de administratieve problemen.
Verder werd de leeuwenaktie
oc 300.000 leeuwen » op 11 juli met
geestdrift onthaald en mocht vastgesteld dat het abonnementental
van c< Wij » met 200 t. h. steeg.
Het einde, de verloting van de
leeuwenvlag, werd met spanning
gevolgd. Onze vriend G. Geerts was
de gelukkige winnaar en liet zich
niet pramen om onze nieuwe penningmeester gunstig te stemmen.

WEST-VLAANDEREN
Menen
V.V.B.-MENEN
O p donderdag 14 april a.s., richt
de V.V.B.-Menen een avond in over
de lokale ekonomische problemen :
« Menen waarheen ». Als spreker :
F. Theys, medewerker van de Westvlaamse Ekonomische Raad, en
schrijver van de ekonomische studie over Menen. W a r m aanbevolen.
Royal Palace, Schoolstraat, Menen. Begin om 8 uur.

West-Vlaanderen

GARAGE VERDONCKT
LOUISE-MABIE.
RONSE.
D e g r o o t s t e zaak van
Z-O-Vlaanderen.
Telefoon : 05/522774

Herzeie
25 m a a r t werd een memorabele
dag. Meer dan 50 leden, een flinke
belangstelling voor de algemene
\ergadering en de statutaire verkiezing van een jong en dinamisch bestuur :
Voorzitter : Daem L.B., sekretaris : Fock P., propaganda : Kiekens E., penningmeester : De
Trover E., organisatie : Brilon F.
Door ons provincieraadslid U. De
Graeve werd interessante uitleg
verstrekt over belangrijke punten
uit het provinciebeleid en een duidelijk beeld opgehangen van het
onrecht op gemene wijze bedreven
tegen onze senator Renaat Diependaele.
Na lovende woorden over de
mooie resultaten van de plaatselijke
afdeling, wees hij nog o]> de noodzaak voor de leden aan alle Vlaamssociale aktie deel te nemen.
Onze volksvertegenwoordiger Dr.
R. van Leemputten, weerhouden in
het Parlement, was vanzelfsprekend
verontschuldigd. Door de uittredende voorzitter werd zijn persoonlijkheid in korte trekken in 't licht gesteld.
Bert De Cremer, als afgevaardigde van het arrondisseinent, verleende uitleg over de statuten en

G R O O T S E BETOGING VOOR
W E R K G E L E G E N H E I D EN
W A T E R B E H E E R S I N G IN
WEST-VLAANDEREN
Te Veurne, op zondag 24 april
a.s. vanaf 14 uur 30, organiseert de
Volksunie een betoging voor rekonversie en waterbeheersing in de
Westhoek. De betoging wordt gevormd vanaf 14 u u r op de Zannekinlaan (Brugse steenweg) te Veurne. De betoging wordt ontbonden
op de H o u t m a r k t te Veurne, waarna voorlichtingsvergadering in de
zaal <c Retorika », Houtmarkt, Veurne.
W a a r de steeds terugkerende watersnood onze landbouwers roor
problemen stelt, w a a r a a n van overheidswege geen oplossing wordt gebracht, en aangezien het hoog aantal werklozen, seizoen- en pendelarbeiders op het stuk van de rekonversie een prioritaire behandeling voor de Westhoek noodzakelijk maakt, mag verondersteld dat
deze betoging belangstelling zal
wekken tot buiten de grenzen van
West-Vlaanderen.

FROV. KADERDAG
Op zondag 17 april e.k. wordt
door de V.Ü.-West-Vlaanderen een
prov. kaderdag georganiseerd te
Roeselare, « P a r k Rodenbach »,
Lange Brugstraat 5. Het wordt een
ontmoetingsdag en tevens een studie- en vormingsdag.
Daarom wordt gerekend op de
aanwezigheid van de bestuursleden
op alle vlakken. De kaderdag begmt te 10 uur stipt met een welkomsgroet door de prov. voorzitter;
te 10 uur 15 beknopt overzicht van
de werking in de vijf arrondissementen door de onderscheidelijke
voorzitters; te 11 uur toespraak

BETOGING TE VEURNE

DR BORMS HERDENKING
Ter gelegenheid van de Dr Bormsheidenking op 17 april e.k., legt de
\ MO Gent een autobusreis in. Vertrok aan ons lokaal Rubenshof, Borluulstr. 13. (Jent,-te 8 uur .30 stipt.
Deelnameprijs 60 fr. tooi inbegrepen. Terug te Gent rond 18 uur.
Inschrijven in het lokaal.

Inkomprijs : 25 fr. W a r m aanbevolen !

VRIJHOUDEN
Zondag 24 a p r i l :
Betoging voor de Westhoek te Veurne.
1 m e i : Feest van de Arbeid in Limburg.

door T. van Overstraeten over propaganda en aktie; te 11 uur 40 bespreking w a a r n a gezamenlijk middaginaal. De namiddagzitting begint
te 11 uur 30 stipt met een toespraak
door Leo van de Weghe over « organisatie en administratie » waarna een bespreking volgt. E r kan
voor het middagmaal ingeschreven
worden tegen de prijs van 90 fr.

Betogjn^^ 24-4
1- Parkeren

Op zondag 24,april e.k. \ milt te
Veurne een betoging plaats te 14
uur voor de rekonversie van de
Westhoek. Volgende
praktische
schikkingen « e i d e n reeds genomen :
Opstelling van de betoging : Zannekinlaan (Brugsesteenweg: zie nr
'•'. op kaart); begin te 14 uur .30. Gevoi.nde weg : Zannekinlaan, Brugse
sltenweg, Stationstraat, Ooststraat,
Alarkt, Noordstraat, Pannestraat,

2-

Vo r m 1 ng

3-

Meetiïig

y.\\:\ilf
.Nonnenstraat,
Vleeshouwersstiaat, Zuidstraat, Lindundreef,
K.. Coggelaan, Houtmarkt alwaar
het slot plaats vindt met een meeting in de zaal « Retorika » (zie nr
3). Hr is stationeergelegenheid op
het Stationplein (zie nr 1).
Het sekretariaat van de betoging
is gevestigd : Predikherenrei 20, Ie
Biugge; telefoon : 050-37.599; op 24
april : zaal « Retorika », Houtmarkt
te Veurne.

Dame, 40 j . vraagt werk. Besch.
over groot huis, dienstig voor b a .
reel, telefoon, schrijmach.
Wie biedt werk ?
Telefoon : 03-715181.

Bediende 60 jaar zoekt werk i
Nederl. - Frans - noties Eng. - Duita
(geen steno). Guy Alb. Reynderstr,
30, Antw.

ZOEKERTJES
Jonge man, diploma wetenschappelijke humaniora zoekt passende
betrekking (bediende of handelsreiziger) : provincies Antwerpen, Brabant of Limburg. Schrijven kantoor blad D 41.
Europlast - autopolish. Reinigt
uw wagen grondig van alle vuil en
vet. Geeft een hoogglanzende, beschermende laag voor minstens
drie maanden. Niet tevreden, geld
terug. Europlast - Eugeen Dierckxlaan 21. Schilde. Tel : 03-791223.
Zelfstandige verkopers - sters gevraagd voor verkoop aan alle autobezitters en garagen, van nieuw
Duits autopoliermiddel, als hoofd- of
bijverdienste. Schrijven : Europlast
Eugeen Dierckxlaan 21, Schilde.
Café te Vilvoorde, zeer goede
ligging in centrum, met grote
feestzaal en verschillende vergaderzalen, w a a r een twintigtal maatschappijen gevestigd, over te nemen. Grote
parkeermogelijkheid.
Zeer gemakkelijke
betalingsvoorwaarden. Schrijven naar dit blad
dat doorgeeft.
Bloeiende VU-afdeling in midden Brabant zoekt voor goed gelegen café Vlaams-nationalistische
uitbaters. Schrijven bureel blad onder n u m m e r 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 o, Hand.schoenm a r k t 9, Antwerpen (bij de O.L.
Vrouwkerk). Verzorgde keuken.
Aanvaard alle vertalingen Ned.,
Fr., Eng., Duits. Ook alle typwerk.
Verzorgd werk. Interessante voorwaarden. Schrijven bureel blad
D 37.
(ievraagd ; goede steno daktylo ol
daktylo die werkt met diktafoon.
Fr.-Ned. Zich wenden Etn Vervaecke. Grondwetlaan 108, Jette.
Gemeub. kamers
VI. studenten
of
16.97.95.

te huur lielst
personen Tel.

Over te nemen café in toeristisch
centrum te Antwerpen. Zeer goede
zaak en rijke broodwinning, bestaat uit zeven gemeubelde kamers
en twee vrije kamers beschikbaar
voor uitbater. Indien nodig kunnen
al de kamers vrij gemaakt worden.
Oorzaak
van overgave : ouder
domsgrens en ziekte van de man.
Onmiddellijk beschikbaar. Haast
Li, 't seizoen begint. Café Helder.
Suikerrui 21, Antwerpen.
Een longe bouwkundig tekenaar,
zeer bekwaam, flinke ervaring van
alle werk, zoekt werkgelegenheid
in Limburg, liel.st rond of in Hasselt.
Is ontslagen wegens politieke redenen. Dringend a.u.b.
Zich in verbinding stellen met I
Cuppens, Hoogstr 3, Beringen.

Gent

PROVINCIAAL ZANGFEEST
Op zondag 24 apftl 1966 te 14
uur .^0 stipt, vindt voor de 15de
maal het provinciaal
zangfeest
plaats in de zaal « Oud België »,
\ eldslraat te (ient Het is een inlichting A.N.Z.-V.T.B. en Vlaams
Kontaktcentrum. Treden op : de
zangeres C. Moerdijk, het Volksl-unstorkest o.l.v. Jana Verrept, het
nuisieskoor Gheve Di, de dansgroep Siniko, en de voordraclitkunstenaar Koen Van Meenen ! Als
dirigenten kunt U toejuichen Jef
Tinel, Jos. Mertens en Juliaan Wilmots. Als feestredenaar viel de
keuze dit jaar op advokaat .1. De
Schaepmeester, provinciaal voorzitter V.V.B.-West-Vlaanderen

DATA

Eigenaar van een mooi calé zoekt
een Vlaams nationalist als lokaalhouder.
Ligging Midden-Liinburg. Flinke
opbrengst.
Zich in verbinding stellen met J.
Cuppens, Hoogstr. 3, Beringen.
Zoek koper voor bromfiets Ziindapp. Perfekte staat 3.000 fr. Schrijven naar Gust Geens, Trekkerstr.
18, Sint-Stevens-Wolu we. Bromfiets
ook te bezichtigen op dit adres.
Twee jongens (18 en 20 jaar) zoeken twee lieve, deftige, Vlaamse
T-.ieisjes uit het Brusselse of omstreken om samen zaterdag- of zondagavond door te brengen. Schrijven
naar dit blad onder n u m m e r D 43.
• Vlaams binnenhuis-archilekt te
Brussel, om overtuiging gebroodroofd, zoekt passende betrekking.
Dringend schrijven redaktie blad
onder nummerD-42.

DEZE WEEK
OP UW SCHERM
ZONDAG
10.00 : Protestantse Paasdienst —•
11.10 : Plechtige Hoogmis van Pasen
uitgezonden vanop het St-Pietersplein te Rome — 15.00 : Boer e n
tuinder — 15.30 : De Plintstones
(128e afl ) — 16.00 : Biljarten.
Rechtstriekse reportage van de Belgische kiAipioenschappen kader 71/2
— 16.2t)
Music Maestro please.
Schlagers uit de periode 1930-1960
— 17.20 : Munster. Journalisten u i t
verscheidene landen trekken per
fiets door het Munsterland
—
17.45 : Biljarten — 18.40 : Klein,
klein kleutertje — 19.00 : Een trein
op drift, avonturenfilm voor do
jeugd — 19.55 : Weerbericht —
20.00 : TV-nieuws — 20.15 : Sportweekend — 20.40 : Mijn geweten en
ik, Musical op tekst van Staf K n o p
en met muziek van Freddy Sunder
en Jean Evans — 22 10 : « De liefhebbers », tweede programma gewija
aan het liefhebberstoneel — 22.40 a
TV-nieuws.

MAANDAG
15.30 : Volleybal : België-Nederland
— 15.55 : Wonderen van de n a t u u r
— 17.25 tot 17.55 : Volleybal : België-Nederland — 19.00 : Zandmannetje — 19 05 : Engels, 28e les : A
visit tot a new university — 19,20 :
Internationaal jeugdmagazine
—
19,30: De Plintstones. 129e afl. : Fred
waarnemend sheriff — 19,55 : Do
Weerman — 20.00 : TV-nieuws —
20,30 : Twaalf gezworenen, tv-spel
van Reginald Rose — 22 30 : TVnieuws

DINSDAG
16 30 : Met volle zeilen, avonturenfilm voor de jeugd — 19,00 : Zandmannetje — 19.05 : Filmmuseum
van de schaterlach. De kleren maken
de man — 19.20 : Tienerklanken —
19.55 : Hier spreekt men Nederlands
— 19,59 : Weerbericht — 20 00 :
TV-nieuws —- 20,25 : De Dick van
Dyke-show. 8e afl, : Oktoberavond
— 20,50 : Deltawerken Periode februari 1965 - februari 1966 — 21 23:
Play Bach. Een synthese van muziek
en dans — 22 00 : Gastprogramma.
De liberale gedachte en actie —
22 30 ; TV-nieuws.

WOENSDAG
17,00 : Televisum — 19.00 : Zandmannetje — 19,05 ; De wereld IB
klein. Roemenië (II) — 19,30 :
Arena — 19 55 : De Weerman —
20 00 : TV-nleuws — 't Is maar een
woord — 20,55 : Speelfilm : Hopla
CJonny I Muzikale komedie van Heinz
Paul met Conny Proboess, Rudolt
Vogel en Susi Nicolettl — 22,25 a
TV-nieuws.

DONDERDAG
15,00 : Kunstrijden op de schaats
— ±16.00 ; Wielrennen, Rechtstreekse reportage van de aankomst van
de laatste etappe van de Ronde van
België te Bosvoorde — 19,00 :
Zandmannetje — 19.05 : Het bchat>teneiland. 7e episode : Op drift —
19,20 : Kijk omhoog — 19,45 : Film
en wetenschap. Mijn vriend Max,
een film van Ion Bostan (Roumenië) — 19.55 : Hier spreekt men
Nederlands — 19 59 : Weerbericht
— 20,00 : TV-nieuws — 20,25 : Thalassa, thalassa, thalassa..., een document over de mens, oud en jong, aan
zee — 20,50 : Die Stadt, variétéprogramma van Dieter "'innem — 21,15:
Première — 21,40 : Penelope —
22 05 : Gastprogramma. Het vrije
woord : Lekenmoraal en -filosofie —
22.35 ; TV-nieuws.

VRIJDAG
16,30 : Bravo Keketz, avonturenfilm
voor de jeugd — 19.00 : Zandmannetje — 19.05 : Teletaalles : Engels
— 19.20 : Tienerklanken — 19 45 :
Zoeklicht — 19,55 : De Weerman —
20,00 : TV-nieuws — 20,25 : Op de
*nan af — 21,15 : Polk and Blues
(I). Optreden van Esther en Abraham Ofarlm — 21.40 : TV-nleuws
— 21 45 : Jeugd in onze tijd. Sowwetunie : Ik wandel door Moskou,
van Georgy Danelia.

ZATERDAG
16,00 : Zwemsport ; Zeslandenwedstrijd gehouden te Straatsburg —
17,25 : Schooltelevisie — 18.55 :
Zandmannetje — 19 00 : Luceat,
katholiek-godsdienstige
uitzending
— 19,30 : Pinguïns — 19.&5 ; Hier
.spreekt men Nederlands — 19.59 :
Weerbericht — 20,00 : TV-nieuws —
20.30 : Intergezin — 21,40 : Echo —
22,10 ; De man van U.N C L E 7e afl.
« Het lokaas » met Richard Vaughn
— 23 00 : TV-nieuws.

DE MOOISTE V I L L A ' S IN GENT

GENK

ANTWERPEN

—

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN N. V.

werden gebouwd door

Maar ons aanbod in burgershuizen,
halve villa's en appartementen
overtreft alle verwachtingen.
te
H

•

GENT
« PATRICIA RESIDENTIE > - Desfelbergen
12 ruime luch'ige appartementen —
3 slaapkamers
AAN SLECHTS 599 000 F.
Zeer mooie villaperceJen te MariakerLeDrongen.

te

te G E N K
•

RESIDENTIE « MIDDENSTAD >
6 ruime appaitementen met 3 slaapkamers AAN SLECHTS 900 000 F.

•

VERK WELING < SCIIEMMERSBERG >
72 percelen in prachtig heuvelachtig heidelandschap VANAF 95.700 F.
VRAAG
ONMIDDELLIJK
INLICHTINGEN :

ANTWERPEN

•

< PRESIDENT KENNEDY RESIDENTIE »
9 zeer luxueuse appartementen — 1 slaapkamer AAN SLECHTS 602 000 F.
VERKAVELINGEN « PAASBLOEMHÜF > en < PRÜNKENBORG »
te Kontich, met tientallen percelen voor meesterwoning, burgershuis
1/2 \illa of villa V' NAF 105.000 F.

•

ANTWERPEN

GENT

GENK

MEIR, 18
TEL. : 03/32 92 18

ONDERBERGEN, 43
TEL, : 09/25.19.23

MOLENSTRAAT, 39
TEL. : 011/54442

LET WEL
ALLE ADVERTENTIES VOOR
DIT BLAD
d i e n e n toegestuurd aan onze
PUBLICITEITSDIENST :
S. De Lie. cPapenhoek», Berendrecht TeL (03)73 66 59
Ook de
zoekertjes kunnen naar dit adres gezonden worden.

DE

WIE helpt mee ?

BECO

DE

BESTE

•

DE

GOEDKOOPSTE

VIJFWEGENSTRAAT, 13, IZEGEM

Aktie 300 000 LEEUWEN
Vraag dadelijk per bnefkaait
of telefonisch inlichtingen
bi| L. Verhoeven Liefkenshoek 23, Ilalle (Kempen).
Tel. : (03) 79.01 24.

32.02.10

•

Tuinen DEMEYERE

EEN LEEUW

TEL : (03) 32.04.77

MOOISTE

EXCLUSIEF
VOOR
BELGIË
VRAAG INLICHTINGEN
:

Gans Vlaanderen in het
teken \an de LELLW
Op 11 juli 1966, gans
Vlaanderen van de Noordzee
tot de Maas.

brandsfoffen

ZWEMBADEN E.S.

Es;;

Telefoon : (051)316 23 . w e r k u r e n (051)303 44
V e r t e g e n w voor de provinciën A n t w e r p e n en L i m b u r g :
p v.b a. LAMBRECHTS — B e s t u u r d e r F e y a e r t s - Beerzel

GEDURENDE 14 DAGEN : KOOPJESKERMIS AAN FANTASTISCHE LAGE
PRIJZEN OP RADIO'S, TELEVISIE'S,
BANDOPNEMERS, ENZ., ENZ,

Ik

bij uw specialist
Elektro Akoustiek

ben
uitgeslapen
wanl-...

«DE GELUIDSBRON»
Lange Leemstraat 32 • ANTWERPEN
Telefoon

: 33 04 95.

RIIVOORBEELD :

OP MAGNEETBANDEN 35 TOT 40 %.

EPEDA

DIEPVRIESBEWAARDERS

s h ir i /

f
DunlopiIIo

330 : 13 950 fr.

STRR

400 • 14 950 fr.

met Bnelvrlesschakelaar i
tot - 3 2 ° C

550 : 17 100 fr.

GROOTHANDEL

Wl M

Boneputstraat 28, BREE

M AES

DIANALAAN. 10, BERCHEM - Antwerpen. • TeL : (03) 39.69.34.
—

stelt /i]n kandidatuur bi] alle Vlamingen in de
dei en, voor alle verzekenngs-»ormen : Brand provinciën Antwerpen Brabant en Oost VlaanLe\en
Persoonlijke
Familiale
Auto
Wet Burg \ansprakeliikheid
— Komt op htt terste verzoek voor :
Overname van bestaande verzekeringspolissen.
Nieuwe zaken bii huweliik oplichten zaak, enz.

^'
. . . ik koop bij

MAJWIBm 9ëDPeN90PWF

Walter ROLAND

ELECTRA - BREE
Tel. 651 88

Gfole Ic
GLAZEN en HOM'ü'iEH.
Gffll ï voor ve ïeUrcert
Herile! ngen T e^en v.e l u ï

T l J R N H O U T S E t A A N 1 0 2 , • O R G E R H Ö U T - TEL. 35.17.f3

•— Ged plomeerd Opt elier •—
Kerkstraei 58 — Antwerpen
(L»l 4ub op fiei Ku srunmer J
Telefoon 35 U hl
10 9fe iorf rg cp vfi 'oci 6t7tf,

• IJ.MUIZEN .-bié'lrtislraal • 4 . » * , Aniw. T.i. 31.01.11
••aiinenslraii 3..4I, An>v/. Tel. 33,47.24 - G>itif*rllei éO, Daurn»,-[•!. 3».3S.22

KREDIET EN FINANCIERINGSVENNOOTSCHAP
-

FINANCIERINGEN
-

LENINGEN
-

Jan Van Rijswljcklaan 62

-

HYPOTEKEN

ANTWERPEK

-

Ie en 2e rang

Telefoon : 03/37.54.38

24

juan de anarchist

wu

