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BORMS 
Ik keek naar de plaats des gericJils : 
daar was de boosheid. (Piediker UI : 16) 
Al uw minnaars hebben u vergeten (Jeieinias XXX : 14) 

Gij zijt mij vreemd geweest, vermetele oude Vriend. 
Maar dat gij Neerlands vaan manmoedig iieb gediend 
dat weet ik niettemin, zoals 't eenieder weet 
die nu in dit « ons » land zijn brood in sciiaamte eet. 

Voor rechters-soldeniers, beroepen door de st^iat, _ 
is het u dan vergaan zoals het dapperen gaat. 
En de Regent keek toe, stilzwijgend, onverstoord, 
maar nam zijn pen niet op voor 't schrijven van één woord. 

Uw gratie lag gereed : voor 't buigen van uw nek, 
voor 't beven van uw lip, voor 't eten van uw drek. 
Goddank, gij hebt dat tuig misprijzend genegeerd 
en noch uw dierbaar Volk, noch uwe naam onteerd. 

Dat kan, dat wilde of dorst men niet verstaan. 
Men riep het peleton.. en 't peloton trad aan. 
Maar dat het salvo dat finaal is losgebrand, 
ons allen heeft geraakt, dat voelt heel Vlaanderland. 

En dat geen enkele stem naar u is opgegaan. 
Toen ieder in zijn geest u voor die muur zag staan : 
De paus heeft niet geroerd, wij allen zwegen stil. 
Als was die snode daad des Heren eigen wil. 

Eenieder zwoer bij God : «Ik heb hem niet gekend, 
die oude door de pest geslagen krukkevent. » 
O lafheid ongehoord, o niet te delgen schand, 
waarvan 't infame merk ons op het voorhoofd brandt. 

Nog glom een laatste sprank : Oranje's vrome telg 
verlieft des Zwijgers stem en stut die stoere Belg. 
Uw nood, helaas, drong niet tot in de troonzaal door; 
wie eenmaal is gedoemd vindt nergens meer gehoor. 

Al werd uw oude romp in allerijl vermoordt, 
De echo van uw stem wordt door geen schot gesmoord. 
En wat van u resteert wordt éénmaal, naar de wet 
van Vlaandrens eergevoel met staatsie bijgezet. 

Voorop de kardinaal, gedost in vol ornaat 
herzegent en verkist zijt gij' zijn kameraad. 
Hij zal, na 't eersaluut. liturgisch henengaan : 
En zo heeft dan het Land postuum zijn plicht gedaan. 

O P D R A C H T 
Gij dacht, o lijdzaam volk. dat 't gruweliik getij 
der oude tyrannic voor immer was voorbij 
Weet nu dan dat uw stem door niemand wordt aanhoord 
zolang gij stamelend bidt, of bedelt bij de poort. 

Antwerpen 1947 Willem Elsschot 

De Volksunie heeft in het politieke spel, dat 
in de Brusselse Wetstraat aan de gang is, tijdens 
de lopende legislatuur een bijzondere en benij
denswaardige rol te vervullen. 

Als partij staat zij in de oppositie. Dat wil zeg
gen dat zij met de regering en de door haar ge
volgde politiek in de grote lijnen en in de alge
mene zin niet akkoord gaat en niet kan akkoord 
gaan. Waarom ? 

Ten eerste, omdat zij als partij niet gevraagd 
werd met de regering, noch met haar programma. 

noch met haar methoden, noch met haar perso
nen mee te werken. Voor de regerende partijen 
bestaat de Volksunie gewoon niet. Geen zinnig 
mens kan dan van ons verwachten dat wij onze 
instemming betuigen met die mensen, of met de 
manier waarop zij een politieke lijn volgen om 
het land te besturen, om de materiële en kultu-
rele welvaart van het land te verzekeren. 

Dat is het spel van de parlementaire demokra-
tie. Spelen onderstelt meespelers en tegenspe
lers. Wij behoren sinds mensengeheugenis tot de 

partij van de tegenspelers. Men heeft te Brussel 
nooit op ons spel gerekend om m het land eea 
bewind te voeren. We spelen het kaartspel van de 
regerende partijen niet mee, maar pogen hen zo
veel slagen als in onze macht ligt, afhandig te 
maken. 

En daar het kaartspel maar één doel kent, d.i. 
winnen, zullen we steeds zoeken, met inachtne
ming van het geringste minimum spelregels, de 
regering er onder te krijgen, haar winst weg te 
snoepen en het grootst mogelijk aantal slagen op 
ons hoopje te leggen. 

Meespelers en tegenspelers moeten elkander in 
het oog houden, elkander niet verder betrouwen 
dan wat de kaarten op tafel blootgeven, eikaars 
troeven tellen, berekenen wat er al uitgespeeld is 
en behendig met een klein troefje de ander de 
pas afsnijden, zodat bij de eindtelling het hoopje 
van 's tegenspelers gewonnen kaarten belachelijk 
klein uitvalt. 

En zo dit dan niet het geval is : zonder zijn 
teleurstelling of wrok te laten blijken, ten vlugste 
opnieuw beginnen met de glimlach ! Men moet in 
de politiek builen kunnen oplopen, maar nooit 
mag men zijn goede luim verliezen. Wie een 
slecht verliezer is, mag niet aan politiek doen. 

In de politiek telt één zaak : zijn tegenstander 
onder de tafel spelen; in de politiek zijn alle 

(lees verder op blz. 3 in kader) 
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STUDIEBEURZEN 

Graag wou ik even uw aan
dacht vragen voor een probleem 
dat onrechtstreeks van zeer 
gi'oot belang is voor de politieke 
mondigheid van ons Vlaamse 
volk, nl. de mogelijkheid voor 
iedereen die de bekwaamheid er
voor bezit, hoger onderwijs te 
volgen. 

Nu is het zo dat in ons land 
de studiebeurzen voor hoger 
onderwijs niet volstaan, om de 
kosten te dekken van een «kot-
student ». Wanneer wij dan nog 
vaststellen (R.M.Z.-statistiek '64) 
dat in ons land 50 % der arbei
ders minder verdienen dan 
8.000 fr., dan meen ik wel te 
mogen besluiten, dat de oorza
ken van onze achterstand hoofd
zakelijk op het financiële vlak 
liggen, hoewel wij er onmiddel
lijk aan toevoegen, dat ook ande
re factoren een belangrijke rol 
spelen. 

Wij weten trouwens ook, dat 
de lonen in Vlaanderen lager 
liggen dan in Wallonië en Brus
sel. M.i. zou het dus normaal zijn 
dat voor Vlaanderen een grotere 
financiële inspanning werd ge
daan door de staat. Maar wat 
zien wij : jaarlijks worden voor 
het franstalig hoger onderwijs in 
België honderden miljoenen méér 
uitgegeven dan voor het neder-
landstalig hoger onderwijs. 

Een eerste stap in de goede 
richting zou misschien kunnen 
zijn, dat de verdeling van de 
studiebeurzen voor hoger onder
wijs zou gebeuren zoals voor het 
secundair onderwijs : toegeken
de kredieten per provincie in 
verhouding tot het aantal jonge
ren. 

Het is toch duidelijk dat voor 
de minbegoeden een studiebeurs 
alle btekenis verliest, wanneer 
zij niet tenminste de werkelijke 
studiekosten dekt, d.i. 40.000 fr. 
of meer. 

V.F., St Niklaas. 

DRIE FRATERS 

Graag wou ik U een staaltje 
vertellen over de hulp en bij
stand van de C.V.P., tegenover 
een groot gezin. 

Ik heb 12 kinderen (nog alle
maal thuis) ; met mij en mijn 
man dus 14 personen. 

Wij bewoonden een huis (een 
krotwoning) met acht plaatsen, 
waarvan we ei drie konden be
wonen en de rest leeg moesten 
laten staan, omdat er geen zol
dering meer in was, omdat het er 
binnen regende van de zolder 
tot beneden en omdat wij zelfs 
in sommige vafi deze plaatsen 
nog niet beschermd waren tegen 
de wind. De W.C. stond boven 
aan de trap open en zonder be
schutting. De kelders stonden 
steeds vol water en de koer het
zelfde. Een riool of sterfput was 
er niet, zodat het altijd « vrien
delijk » rook. 

Tot daar in grote trekken, de 
verdeling van « ons huis >. 

Op aanraden van een dokter, 
deden wij een aanvraag bij de 
Antwerpse C.O.O., voor een 
nieuwe woning. Gesteund door 
onze dokter en nog een lid van 

de CO.O., die ons had ingelicht 
betreffende verhuringen van 
grote woningen door de kommis
sie. Iemand van de dienst kwam 
nazicht doen of het klopte en 
beloofde ons zijn best te doen 
voor ons, omdat we toch zo er
barmelijk woonden. Toevallig 
was er een goede woonst leeg 
voor ons en we zouden binnen 
enkele dagen wel iets horen ! 

We wachtten en wachtten en 
er kwam niets van. 

Voor een paar dagen kwamen 
we te weten, waarom we er niets 
meer van hoorden en niet in 
aanmerking kwamen. 

Het huis werd ons geweigerd 
door de C.V.P.-leden, die de 
woonst toegezegd hadden aan 
drie eerwaarde fraters, die er nu 
in wonen. Die heren zochten 
ook een woonst en ze hadden 
blijkbaar voorrang op een groot 
gezin. 

Denk nu niet dat ik tegen pa
ters iets heb, absoluut niet : 
mijn man en ik ?ijn christelijk 
grootgebracht en we geven onze 
kinderen dezelfde opvoeding. 
Maar dit vind ik toch wel wat 
erg. 

Intussen hebben we een goede 
woonst gevonden en zijn tevre
den, maar toch vertel ik aan 
ieder die het horen wil ons 
wedervaren. 

D.-C.J., Antwerpen.' 

HERINNERING 

Bij het « pleidooi > van Drs. 
Coppieters (zie WIJ van 2.4-1966 
- Blz. 8) zou ik volgende be
schouwingen willen maken. Het 
is wel duidelijk dat ieders eer
lijke gedragingen tijdens en na 
de oorlog ons respect verdienen. 
Al wie toen zijn bezit, zijn vei
ligheid en zelfs zijn leven op het 
spel zette om in geweten en naar 
beste inzicht zijn Volk te dienen, 
heeft recht op onze eerbied, ge
lijk aan welke kant hij toen 
stond. De vele walgelijke misda
den die toen werden gepleegd 
door ongure elementen, kunnen 
anderzijds enkel maar onze die
pe afkeer opwekken, onverschil
lig onder welke vlag ze werden 
bedreven. 

Gelukkig hebben onze kinde
ren - de jeugd van minder dan 
25 jaar - geen herinneringen aan 
deze pijnlijke tijd en kunnen zij, 
vrij-uit en onbelast, allen samen 
werken en ijveren om het Vlaam
se volk eindelijk zijn volle recht, 
zijn eenheid en zijn zelfstiindig-
heid te geven. De ouderen die 
besmet zouden zijn door een 
ghetto-mentaliteit zullen voor de 
jeugd moeten zwichten. 

Dit gezegd zijnde en om der 
waarheid wille moet ik toch ook 
even aan het dieptepunt van de 
naoorlogse Vlaams-Nationale be
weging herinneren. Ik bedoel ' 
juni 1958. 

Na een 4-jarige VI. Xationak-
vertegenwoordiging in het par
lement ; na een schoolstrijd 
waarin de ziel van het kind nog
maals en zeer grondig tegen de 
Vlamingen werd uitgespeeld ; na 
de misselijke brief van bisschop 
De Smedt, die op een walgelijke 
manier - en niet zonder stilzwij
gende instemming van alle bis
schoppen der Vlaamse bisdom
men - door de C.V.P. werd ver-

R U B E N S H O F 
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spreid en uitgebuit tegen de 
Volksunie ; na al deze gebeurte
nissen stond het Vlaams Nationa
lisme toen tegen de executiepaal. 

Dat het moordend salvo toen 
toch niet is losgebrand, hebben 
wij uitsluitend te danken aan de 
ruim 100.000 bikkelharde kei
koppen, die in de doorstane re
pressie-ellende de kracht hebben 
gevonden (of de moed der wan
hoop als je wil) om tóch voor de 
Volksunie te stemmen ! Zij, en 
zij alleen, hebben toen de Volks
unie gered en zonder hen zouden 
we nu geen stevige, progressieve 
en toekomstrijke partij hebben, 
maar» wellicht een verspreide 
hoop vrijschutlers en verbitterde 
die-hards als énige exponenten 
van het Vlaams Volksnationalis-
me. Dat is een historische waar
heid, waar we af en toe eens 

'aan moeten denken ! 

L.M., Antwerpen. 

SOCIAAL 

De fiskale medewerker van 
« De Standaard », A.T., wijdde in 
zijn bijdrage van 25 januari 1966 
een merkwaardige studie aan be
lastingen en bijdragen aan de 
maatschappelijke zekerheid door 
de werknemer, wanneer b.v. de 
brutobezoldiging 10.000 fr. per 
maand bedroeg, achtereenvolgens 

in 1050 en 1965. Wat een bedien
de betreft, is het percentage van 
belastingen en bijdragen bere
kend op brutobedragen, gestegen 
van 19,8 % in 1950 tot 31 % in 
1965. Voor een arbeider gaat het 
van 12,5 % in 1950 tot 36,7 % in 
1965. Dit zijn cijfers door de mi
nister van financiën verstrekt. 

De verhoging sedert 1950 be
tekent zomaar 24,2 % in een 
tijdsbestek van 15 jaar. Zo het 
met de afhoudingen aan hetzelf
de rythme voortwoekert, zal dit 
in 1980 60,9 % betekenen op de 
brutobezoldiging van een arbei
der. 

Van een verpolitiekt steriel 
systeem gesproken ! Misschien 
hebben Van Audenhove and his 
boys hier ook een oplossing ? 
Waarschijnlijk zullen deze vrien
den van het groot kapitaal er 
voor zorgen, dat de afhoudingen 
tot 80 % zullen stijgen ? 

De bezuinigingen gaan echter 
maar één enkele richting uit. 
Voor bezuinigings - inspekteur 
nummer één, minister Willy De-
clercq, komt het er reeds op aan 
zich een paar miljoentjes extra 
toe te eigenen. Zo is er voor de 
diensten van de vice-premier het 
niet te versmaden sommetje van 
2.215.000 fr. -bijgekomen. Verno
men uit onverdachte bron : 
V.D.B.-gezinde «Libre Belgique» 
van 31 maart. Van huichelaars 
gesproken ! 

B.A., Halle. 

MARXIST 

In uw blad van 2.4.66 ver
scheen een lezersbrief van N., 
Brussel, waarin sprake was over 
een kaderlid van de « Vlaamse 
Demokraten » die in « De Nieu
we Dag » van 10.3 schreef : «wij 
zijn echter geen nationalisten, 
maar socialisten in de eigenlijke 
betekenis van het woord ». 

Uw lezer heeft een buitenge
wone intelligentie, want uit die 
ene zin leidt hij af, dat de Vlaam
se Demokraten marxisten zijn, 
kameraden en konkurrenten van 

de heer Van Eynde en dat zij 
weldra (hij is ook toekomstvoor
speller) hun geloof in de Bel
gische eenheidsstaat gaan belij
den. Daar ik het kaderlid in 
kwestie ben, die deze zin in « De 
Nieuwe Dag » geschreven heeft, 
ben ik tamelijk goed geplaatst, 
om te weten wat met die zin be
doeld werd. 

Indien wij geen nationalisten 
zijn, wordt daarmee bedoeld, 
dat A\ii niet om etnische, dus 
racistische motieven voorstan
ders zijn van federalisme. Wel 
omdat wij als demokraten ook op 
dat vlak aan demokratische op
bouw willen doen. 

Indien wij socialisten zijn, in 
de eigenlijke betekenis van het 
woord, wordt daarmee bedoeld 
dat wij de samenleving in elk 
opzicht willen socialiseren. Wij 
zijn voorstanders van een demo
kratische plan-ekonomie, van de 
socialisering \an de ekonomie op 
een wijze die de geestelijke auto
nomie van de persoon niet aan
tast. 

Persoonlijk ben ik marxist, 
wat niet wil zeggen dat Marx' 
werken voor mij « heilige boe
ken » zijn of wat evenmin wil 
zeggen dat de « Vlaamse Demq-
kraten » zich marxisten noemenr 
Ondanks zijn fautieve prognoses, 
ondanks het feit dat zeer veel in 
zijn werk verouderd is (kan het 
moeilijk anders? ) , blijft Marx 
voor mij de grootste figuur van 
de XIX" eeuw die brak met de 
Duitse filosofie (welke van Kant, 
via Hegel, Nietsche en Heidegger 
tot het nazisme leidde) en die 
het positief, praktisch (noem het 
materialistisch) denken in de 
wijsbegeerte, de sociologie en de 
politiek inleidde. 

F.A., Deurne. 

De redaktle draag^t ceen verant
woordelijkheid voor de Inhoud der 
grepubliceerde leiersbrieven. Ze b c 
houdt lich het recht van beaze 
sn inkorting voor. Over de lezers
rubriek wordt eeen briefwisseling 
gevoerd. 

van de redaktie 

BrüÉSêl, 14 april i96é, 

Betr.j Solidariteitsfonds. 
De honderdèuizend ïijn binnen i Verleden week 
dc«derdaf fielen d« l&atate loodjes i de V.U.» 
afdeling Roose stortte 250 fr, die van Zwijn
aarde 500 fr en die van Vilvoorde eveneens 500 
fr. Een atjoffer uit Morteel en een heer uit 
Wilrijk itortten reipektieswUjk 300 en 500 fr. 
Dat braoht c«s donderdagavoad aan 99.980 fr, op 
20 fr na het ronde bedrag. Vrijdag waren we al 
over de 100.000. 
Dat is een prachtige prestatie t honderd tnaal̂  
duisend frank die door onse lesers werden b i j 
eengebracht voor het Solidariteitefonds Limburg. 
Van die 100.000 werden er tot op heden reeds 
•>0̂ Q00 uitgekeerd. Verleden woensdag besoohten 
ê te Diest Jef Heylen, die een kogel tegen de 

ruggegraat sltten heeft en sindsdien werkoabe-
kwaaa i s , «onder sekere vooruitaiehten. Ode in 
dat geiin met drie kinderen werd de gift van 
onae leiers ten «eerste op prijs gesteld én om 
het bedrag In om het gebaar. 
Hiermee dan sluiten wij het SolidariteitsfooJs 
Liraburg af, We houden onze lesers verder op de 
hoogte van het gebruik der gelden, doeh nadat we 
volgende week een laatste l i j s t stortingen Bul
len hebben gebracht, verhuist het dossier "Soli
dariteitsfonds" naar de archieven. 
Na de materiele, nu ook de morele steun I De 
honderden die gestort hebben en al onae overige 
leaers rullen er stell ig aan houden, op 1 mei 
de l-ieivierin in Limburg bij te wonen. 
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tussen oppositie 

en obstruktie 
(vervolg van blz. é & ) 

middelen goed daar toe . H e t schi t te rendste bewijs w e r d door de zoge
he ten nat ionale par t i j en geleverd in de senaat , bij de aanduiding van 
de provinciale senatoren van Oost-Vlaanderen. Een ding s tond vanaf de 
aanvang vast : Diependaele zou hangen. 

Met wa t een eensgezindheid to t die hanger i j w e r d overgegaan, was 
adembenemend . Ik her inner mi j hoe vijf man , de Volksuniesenatoren, 
rech ts tonden om zich te verzet ten tegen het ongeldig verklaren van de 
verkiezing der Oostvlaamse procinciale senatoren . Maar als geëlektri-
zeerd door een onderaa rdse hoogspanning, veerde de vergader ing over
eind o m Diependaele d e ezelss tamp t e geven. Diependaele, en m e t h e m 
de Volksunie, moes ten hangen tegen alle sport ivi te i t in, m e t of tegen 
de kristel i jke moraa l . Men behoor t niet ongestraft to t de opposi t ie van 
zijne ma je s t e i t ! 

Dat de her r ie r o n d de door Diependaele gepleegde omkoper i j t hans 
tot beschaming van de ineenknoeiers d ier omkoper i j i s xiitgedraaid, 
dr ingt niet to t he t poli t ieke geweten van de grote dr ie door. Die sena
torszetel m^oest aan de V<dksunie ontfrutseld worden . Op welke manier , 
heeft geen belang. Alleen he t doel tel t te rzake : de tegens tander ten 
allen pri jze in he t zand doen bi j ten. 

Mij dunk t da t de Volksunie ihier w a t t e leren heeft. Zij moe t h a a r 
opposi t ie techniek goed b e ^ u d e r e n ; zonder schroom m o e t zij de politie
ke jvmglestrijd voeren. Men is in de opposit ie , of m e n is he t niet . In de 
Wets t raa t t roont één afgod, hij heet MachiaveUi; zijn aanb idders zi t ten 
in e lke pa r t i j , in de groots te pa r t i j z i t ten e r mees t e n z i t ten ook de 
groots te . 

Die ervar ing h a d ik al opgedaan één m a a n d n a kesamsmafcing m e t l iet 
senator ia le halfrond. 

Maar de Volksunie houd t een eigenaardige p laa ts in de opposit ie . Als 
ik mi j niet vergis, hebben zeven parti jrai zi t t ing in he t Belgische par le
m e n t : de Volksunie naas t zes andere , grote , gemiddeld grote, kleine, 
zeer kleine en u i t e rma te kleine. Die zes zijn eensgezind in de opposi t ie 
tegen ons, hoe ze ook onder e lkaar de meerderhe id van of de opposi t ie 
tegen de regering verdelen. 

He t geeft soms de i nd ruk van een nar renspe l : ondereen s t rubbelen 
en schelden als viswijven, m a a r vrede sluiten zodra h e t woord Volksunie 
ui tgesproken word t . Die eendracht m a a k t hun mach t tegen de Volksunie. 
H e t is een typisch verschijnsel in de Belgische demokra t ie . De oorzaak 
is niet ver te zoeken : elke m a n en v rouw me t een beet je doorzicht weet 
waar dat p a a r d gebonden s taat . 

Doch e r is opposi t ie en opposit ie . He t is mi jn overtuiging da t een par
lementai re opposi t ie niet mag on taa rden in steriele obs t rukt ie . E n hier 
is een gewetensonderzoek geboden. Ik wil he t doen voor de senaatsfrak-
tie van de Volksunie, o m d a t ik er toe behoor en me t mi jn kollega's scherp 
heb toegezien en gewaakt da t onze opposit ie in he t pa r lementa i re ra
derwerk niet doelloos, niet vruchteloos en derhalve niet adsu rd zou zijn. 

Wij ki jken e lkaar zeer broeder l i jk op de vingers, we verdelen he t 
werk van interpellat ies en tussenkomsten , we berekenen ons spel, zijn 
aanwezig to t he t e ind bij elk belangri jk debat , brengen eensgezind onze 
s t emming uit , roepen u i t één keel tegen zwakkelingen en huichelaars , 
lachen m e t dezelfde gri jns waimeer één tegenspeler zich vergaloppeert 
of e « i s tommite i t u i thaal t . 

Maar we ju ichen toe wanneer een CV.P.-senator ui t L imburg me t rea
listische oprechtheid de regering beschuldigt en t e r veran twoord ing 
roept, over wat e r r o n d de Zwar tberg t ragedie is geschied. De C.V.P. zat 
toen met ons applaus geweldig verveeld. Des te erger was het , daa r de 
meeste C.V.P.-ers de tussenkomst van hun kollega niet zeer waardeerden . 
Door sluwheid komt m e n er vaak toe, een meerderhe idspar t i j in een 
belachelijk pa rke t te maneuvre ren . De senaatsfrakt ie van de Volksunie 
voert geen dwaze obs t rukt ie zonder meer . Ze s t emt ook nie t systema
tisch tegen alles wat de anderen te r tafel brengen. We s t emmen niet 
tegen sociale wet ten. Dat deed de C.V.P. onder meer wel, toen zij een 
Volksunie-amendement ten gunste van de grote gezinnen op verzoek 
van C.V.P.-minister Eyskens eensgezind afketste . U ziet da t de sociale 
doctr ines van de Kerk de heren minder d ierbaar zijn dan regerings
doctr ines. We moeten he t over alle daken ui tschreeuwen. 

De senaatsfraktie van de Volksunie heeft al t ientallen wetson twerpen 
mgediend, bi jna ui ts lui tend me t sociale inslag. Dat de heren Vlaamse 
Demokraten ons niet komen verwijten dat we bl ind zijn voor de sociale 
zijde van de Vlaamse str i jd. Str i jdleuzen of progi-amma's hebben in 
onze ogen minder belang dan daden of verwezenli jkingen. Het studie
bureau van de Volksunie draai t onder volle s toom om wetsontwerpen 
in de passende vo rm te gieten, tot verbazing van het s tud iebureau der 
C.V.P., da t pas veel la ter gelijkaardige wetsontwerpen in haa r ovens te 
bakken zet. De Volksunie is de zeer d rukdoende heer R. Houben meesta l 
voor. Dat is onze « opbouwende » oppositie. 

Senator Van de Kerckhove zegt van ons da t we negativisten zijn. 
Negativisme is in de geneeskunde die abnormale toes tand waarbi j een 
patiënt het omgekeerde doet v^n wat men hem vraagt . Pas zulks toe op 
de regeringspart i jen en stel vast me t mij dat zij het omgekeerde dden 
van wat zij voorhouden ep beloven. 

Op een zekere dag diende Wim Jorissen een opposi t ie-amendement in 
om te Hasselt een nederlandstal ige kamer voor het Luikse beroepshof te 
laten zetelen; afgeketst door alle par t i jen op verzoek van justi t iemini
ster Wigny. Maar onlangs kreeg ik op mijn schrijftafel een identiek 
wetsvoorste] uit de C.V.P.-hoek. Wie houdt men voor de gek ? Maar wij 
zitten in de opposit ie; slechts wind voor d e regering, men ziet ons niet 
staan. Een psychiater zou zeggen : negativisme J 

En zo kan ik doorgaan. De Volksunie zal haa r opposi t ie voeren met 
al de polit ieke wapenen waarmede men o n s bestr i jdt . Eerli jk en spor
tief tellen niet mee in de politiek. Ik stel het dagelijks vast. Waarom 
zouden wij de maa t niet gebruiken wa^-mede d e Volksunie gemeten 
wordt ? Wie in de par lementa i re a r ena t reedt , moet slaan en terugslaan. 
En wij worden door onze tegens tanders bi j voorkeur onder de gordel 
geslagen. 

Sena to r L. Elaut . 

• Verroken op zijn best 

de motie 
van 
vertrouwen 

(n.v.d.b.) Eenieder die op de hoogte is van 
de parlementaire geplogenheden weet, dat 
een interpellatie noi-maal besloten wordt 
met het indienen van twee moties : een 
waarin de interpcllant de gegrondheid van 
zijn interpellatie beklemtoont en de geïn
terpelleerde minister verzoekt de aange
klaagde toestanden te herstellen, en een 
andere die gewoonlijk opgesteld wordt 
door een paar suppoosten van de regering, 
en waaruit moet blijken dat de interpel-
lant ongelijk heeft en de geïnterpellefildfi 
minister geen vervv'ijt treft; deze laatste 
noemt men daarom de eenvoudige motie 
van vertrouwen. 

Dit speOeïje is voat een paar wAen 
nogmaals in de Kamer der Volksvertegen
woordigers gespeeld, bij gelegenheid van 
de interpellatie van onze vriend Coppie-
ters tot de Hitnister-staatsecxetaxis van 
P.T.T., de liberale Waal Maisse, over de 
wrantoestanden op Vlaams gebied in het 
hoge kader van de postdiensten in het al
gemeen en van Brussel X in het bijzon
der. Deze wantoestanden zijn geen uit
vindsel van Coppieters : herhaaldelijk rijn 
zij reeds aangeklaagd in de Vlaamse CVP-
krant-en. 

Hoe gortig de nieuwbakken excellentie 
het er bij die gelegenheid heeft a%e-
bracht kunnen wij niet beter illustreren 
dan met enkele zinnen over te nemen uit 
de beschouwingen i\elke Manu Ruys daar
aan heeft gewijd in de « Standaard » van 
9 apriL Hij schrijft o.m. « Wij hebben 
ons gloeiend aan die vent (d.i. de minis
ter) geërgerd. Hij maakte een nota die hij 
ontvangen had van zijn (door Coppieters 
gewraakte) topambtenarai tot de zijne. 
Daarmede bewees hij dat de interpellant 
geUjk had, en dat de Posterijen èoderdaad 
verwaalst zijn.„ 

« Het was een griezelig onparlementair 
vertoon. Zelden hebben wij, » aldus steeds 
Manu Ruys, t een minister zo grijnsla 
chend partij zien kiezen tegen een rede
lijke en verantwoorde kritidc... ». 

U heeft wel gelezen : « redelijke en ver
antwoorde kritiek >. 

Tot besluit van de interpellatie werd 
door de V.U.-parlementariërs Schiltz en 
Mattheyssens een motie ingediend, waarin 
o.m. de wens werd uitgesproken dat de 
aangeklaagde wantoestanden ten spoedig 
ste zouden verholpen worden. 

En wie diende daartegen de eenvoudige 
motie in, de naotie van vertrouwen dus ? 
Niemand minder dan Jan Verroken, die 
aldus als zijn mening verkondigde dat 
Coppieters ongelijk had en dat de Waal
se minister ter zake alle vertrouwen ver
dient. 

En al de fiere Sicambers van de Vlaam
se C.V.P. schijnen er ook zo over te den
ken en te geloven dat bij Posterijen alles 
dik in orde is, -'Want zij hebben allen een
stemmig het vertïouwen in de minister 
goedgekeurd. 

En dan maar janken, jongens, als er in 
de Vlaamse opiniemakende gemeente al 
eens gesproken wordt over verraad en 
over verraders 1 

Prof. Dondeyne over Leuven 

de toekomst 
der 
universitiet 

(M. Lampaeit) De jongste lijd mogen wij 
er ons over verheugen dat vele eminente 
Vlaamse professoren openlijk in de bre» 

springen voor de volledige en volwaardige 
autonomie van de nederlandstalige sektie 
van Leaven en de overplanting der frans-
talige universiteit naar Wallonië. Deze tjïj-
dragen, verschenen in de Vlaamse pers, mo» 
gen als het zuiverste koren in de schureil 
van Vlaanderen geborgen worden. 

Alleen de artikels van prof. A. Dondeyna 
laten een wanklank horen. 

Zijn bijdrage-in-afleveringen begint al» 
vast met een zeer losse bewering, waar hij 
zo maar klakkeloos srli ijft d.it de katoiKk»» 
universiteit van Leuven een vitale lol i a 
de Vlaamse ontvoogdingstri jd heeft ge
speeld 1 Dromen wij dan soms ? Of is de» 
ze bewering niet in flagrante tegenspraak 
mM de welbekende historische waarheid ? 
Iedereen weet todi dat Leuven enkel en 
alleen onder druk der omstandigheden, 
o.m. de vervlaamsing der Gentse hogeschool, 
onder de stuwkracht van de Vlaamse open
bare opinie en dan nog grotendeels met do 
gelden der Vlamingen een Vlaamse « sdi-
tie » heeft bekomen. De bisschoppen, onder 
wiens gezag deze universiteit staat, hebbea 
tot in een nabij verleden — uit eigen be
weging of overtuiging — met uitzondering 
van wijlen Mgr. Coppieters van Gent, prak
tisch weinig oï niets gepresteerd om deze 
Vlaamse sektie tut te houwen. Trouwens, 
hic et nunc, bestaat er juridisch nog steed» 
geen katolieke nederlandstalige universiteit 
'te Leuven, maar alleen een « seküe » met 
zeer weinig spreekrecht, zonder eigen geld
middelen, zonder eigen rektor, steeds onder 
de vernederende en beschamende voogdij 
der franstalige universiteit en dit op eenta
lig Vlaams grondgebied. Enkel sedert de 
laatste vijf jaar evolueren wij vrij snel naar 
werkelijke autonomie. 

Al het werk in Vlaams opzicht is prak
tisch geleverd geweest onder impuls der 
vereniging « Vlaamse Leergangen ». Leuven 
heeft dan ook in de ontvoogdingsstrijd der 
Vlamingen niet alleen een wezenlijke rem 
geweest maar tevens een zeer nefaste rol ge
speeld en hierin dragen vooral de voor
gaande generaües der Belgische bisschoppen 
een loodzware schuld. De opbouw van een 
katolieke Vlaamse hogeschool hebben zij 
steeds, in de mate van het mogelijke, ver
traagd. De Belgische Kerkelijke Overheid 
heeft nooit aan het oude verlangen van vele 
vooraanstaande katolieken, zo leken al» 
geestelijken, willen tegemoetkomen met de 
stichting van een katolieke universiteit m 
Wallonië. Dr. M. van Haegendoorn schreef 
dan ook terecht in « De Vlaamse Bewe
ging nu en morgen » : « De Belgische Kerk 
heeft niet op tijd in Wallonië een centrum 
van hoger geestesleven in het leven willen 
roepen en daardoor de religieuse belangen 
van Wallonië opgeofferd aan het Belgisch 
centralisme > 

Prof. Dondeyne stelt thans de vraag of 
een franstalige katolieke hogeschool zich in 
Wallonië zal kunnen ontwikkelen en hand
haven. 

Salva reverentia Mgr. Dondeyne, lijkt 
ons dit een onverstandige vraag. 

Zouden de katolieken in Wallonië nog 
wel kerken bouwen want de dag nadien 
kunnen zij uitbranden. o£ zouden — ge
zien ia dit somber perspectief en voorzich
tigheidshalve — al de Waalse katolieke 
scholen niet het veiligst aaax Vlaanderen 
overgeheveld moetea worden f Heeft men 
er ooit aan gedacht ot Lovanium zich in 
Kongo zal kunnen handhaven ? Maar kom, 
laat ons ernstig zijn. Als wij ons goed her
inneren heeft deklaarziende Mgr. Jacques 
Lecleick, prof. emeritus van de Leuvense 
Alma Mater, destijds terzake behartens-
waardige bedenkingen neergeschreven en 
er o.m. op gewezen dat de katolieke Walen 
meer zelfvertrouwen dienen te hebben en 
zelf hard moeten werken om de katolieke 
invloed aldaar te verstó-ken, liever dan al 
maar door met gekruiste armen, heil te zoe
ken bil en bescherming te verhopen van 
anderen, in casu de katolieke Vlamingen 
of een rechts-georienteerde regering. 

Het zogenaamde katolieke Vlaanderen 
heeft altijd zo wat als buffei staat dienst ge
daan tegen het niet-kerkelijke Wallonië. 
Men vergeet hieibij het spreekwoord dat 
een gezonde appel bij een rotte gelegd ook 
lot wordt. Rond de jaren 1830 maakte het 
argument van het toenmalig overwegend 
protestantse Holland opgeld om de Bra
bantse omwenteling juridisch goed te pra
ten. En wat stellen wij vast ; dat inmiddel» 
de protestantse meerderheid van de jaren 
1830 en \olgende op heden een minderheid 

{Vervolg blz. 4) 
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la geworden en dus door een katolieke 
meerderheid is overvleugeld, dank zij ja
renlange strijd en moeizame arbeid van de 
Nederlandse katolieken. 

Prof. Dondeyne over Leuven 

," eenheid" der 
universiteit 

'(M. Lampaert) Voo.al de eenheid van de 
katolieke universiteit schijnt wel het zor
genkind van Mgr. Dondeyne. 

Ook onze bisschoppen herhalen dit re
frein tot in den treure. Wij hebben daar 
zeer veel begrip voor. Toch schreef Lods 
< in den uil » van de Standaard < dat de 
katolieke universiteit één is en één wil blij
ven is zodanig evident dat het van een gro
te zwakte getuigt dit telkens af te kondigen 
en te blijven herhalen >. Trouwens nie
mand denkt er aan, de katolieke hogescho
len aan het opperste gezag der bisschoppe
lijke o\erheid te onttrekken en dat impli
ceert reeds een fundamentele eenheid in de 
hoogste top. 

Doch er is meer : het is wel opvallend 
dat, voor zover ons bekend, niemand ooit 
deze eenheid precies heeft omschreven. 
Vaagheid leidt tot wantrouwen. Bedoelt 
men een geografische eenheid ? Waarom 
dan uitzwermen naar Kortrijk ? Houdt men 
het bij een administratieve, een financiële 
of een organische eenheid ? Dan lijkt ons 
het inrichten van een volwaardige autono
me nederlandstalige universiteit een her-
jensdiim of beter een onmogelijkheid. Het 
is vanzelfsprekend niet onze taak, terzake 
de ideale oplossing te vinden. In elk geval, 
«Is men geen boze bijbedoelingen koestert 
kan wel een veilige weg gevonden worden : 
waar een wil is, is een weg. Indien echter 
deze eenheid misbruikt wordt als alibi om 
de financiële en kulturele autonomie van 
Leuven-Nederlands te ontwrichten of de 
wetenschappelijke ontwikkeling der neder
landstalige hogeschool te stremmen, zullen 
de Vlamingen ernstige bezwaren opperen 
en zulkdanige eenheid uit alle macht be-
•trijden. Dus geen eenheid op zijn Bel
gisch, t.t.z. waar de Vlamingen steeds als 
knechten, als ondergeschikten, als burgers 
van tweede rang of als tolken worden mis
bruikt. Dat zal geen enkele Vlaming nog 
dulden. 

Prof. A. Dondeyne vraagt, klare wijn te 
•chenken nopens de bedoelingen der Vla
mingen met de franstalige univeisiteit te 
Leuven. 

Wij denken hieibij onwillekeurig aan 
het ontroerend evangelie-verhaal uit de mis 
van paasmaandag, waarin de discipel Cleo-
phas op weg naar Emmaus met grote ver
wondering aan zijn nog onbekende mede
reiziger vraagt : Tu solus peregrinus es in 
Jerusalem... zijt gij dan de enige vreemde 
ling in Jerusalem die onwetend zijt over 
alles wat hier gebeurt, en hoe de opper
priesters en oversten Christus hebben ge
kruisigd ? Men kan dezelfde vraag stellen 
aan Dondeyne : zijt gij dan de enige Vla
ming in België, die niets afweet van de 
eeuwenlange kolonisatie der Vlamingen, 
hun achteruitstelling, hun feitelijke mino-
risatie ? 

Heeft, wat Leuven betreft, prof. Don
deyne de artikelen niet gelezen van prof. 
Van Hee, Derine, Van den Broucke, Van 
Mechelen, De Greve, Van Hoof, Van Bou-
chout en van de geheimzinnige G.A. die 
de felle bazuinstoot gaf tot de algemene 
»tonTiloop tegen de ondraaglijke aanwezig
heid van een franstalige universiteit op 
Vlaamse bodem en voor de volwaardige au
tonomie der nederlandstalige universiteit} 
Weet hij dan niet dat deze strijd aange
voerd wordt door het puik der Vlaamse 
elite en gedragen door alle bewuste Vlamin
gen en nu reeds vastgeworteld is tot in de 
diepste lagen der Vlaamse bevolking? 
Geeft pi of. Dondeyne er zich goed reken

schap van dat deze eis niet meer te stuiten 
is en dat de Vlamingen geen verder getreu
zel meer zullen dulden ? Het moet snel 
gaan en zonder omwegen ! 

Is dit klare wijn, Mgr. Dondeyne ? 
Nu komen wij aan het punt dat prof. 

Dondeyne nauw aan het hart ligt, name
lijk het behoud der zogenaamde kerkelijke 
instituten : teologie, kerkelijk recht en het 
hoger instituut voor wijsbegeerte waar over
wegend buitenlandse studenten studeren 
< komende uit 38 nationaliteiten » voegt de 
geleerde prof. er zeer gewichtig bij, en 
waar in het Frans gedoceerd wordt ook ten 
behoeve van vele Vlaamse studenten. 

Dit alles is in hoofdzaak een eerder ker
kelijke aangelegenheid en hierover is er 
door de Vlamingen, voor zover wij weten, 
publiek nog geen stelling genomen alhoe
wel er een taalprobleem mede gemoeid is. 

Wij willen hier toch waarschuwen dat de 
Vlamingen omzichtig moeten zijn, opdat 
de huidige status geen < truc > worde om 
Leuven gedeeltelijk franstalig te houden. 

deze week in het land 
De burgemeester van Merksem verbiedt, waarschijnlijk na tussenkomst 
van de Antwerpse provinciegoeverneur, de traditionele Bormsherdenking 
te Merksem. 

In de Voerstreek zijn de Luikerwalen opnieuw met een kampanje van 
terreur en agitatie begonnen. 

In de F.N.-fabrieken gaat de staking der arbeidsters haar 2de maand in. 
V.D.B. kwam in opspraak omwille van een transactie tussen de Stad 
Brussel en een stromaatschappij van Philips, waarvan V.D.B, beheerder is. 
Onze minister van Landsverdediging doorbreekt, in het kader van de be-
zuinigingspolitiek, voor zijn genoegen even de geluidsmuur. 

Hier liggen wolfijzers en schietgeweren I 
Naar onze bescheiden mening kunnen 

meerdere oplossingen overwogen worden; 
zo bijvoorbeeld : eenvoudig vernederland
sen, altans teoretisch de-voor-de-hand-lig-
gende oplossing; ontdubbelen (nederlands
talige en franstalige sekties); geog[rafisch 
scheiden : een sektie te Leuven en een in 
Wallonië; internationale uitbouw met als 
voertaal één grote internationale taal, bijv. 

dr. august borms 
Neen, het was geen door seniliteit afgetakelde sukkelaar die op 12 april 

1946, steunend op zijn krukstokken, naar de executiepaal strompelde. Nu, twin
tig jaar na zijn dood, is het méér dan tijd om op te ruimen met deze vervloekte 
leugen-uit-hestwil, dit verzinsel van bange Vlaamse joernalisten die, gekonfron-
teerd met de heldhaftige dood van de ontzagwekkende Borms, er alleen de moord 
op de brave oude sukkelaar in wensen te zien. Een uitweg uit de eigen gesple
tenheid, een kompromis met het geweten, maar veel erger dan dat : het ont
luisteren van een dood die groots en schoon was, die in volmaakte éénklank was 
met de 68 jaren van het leven daarvoor. Op 12 april 1946 stierf niet een ouder
ling « die de vogelkens zo graag hoorde fluiten >; op die dag schreed manmoe
dig — dj het lichamelijk strompelend — de eeuwig-jonge Borms naar de paal. 
De eenvoud van zijn oude dagen was niet anders dan de eenvoud van zijn 
jeugd; de idee die hem kiacht gaf op het ultieme ogenblik was dezelfde idee die 
hem reeds een halve eeuw vroeger bezielde; de moed vóór de twaalf geweer-
monden was de vanzelfsprekende moed die hem ter verdediging van de heilige 
zaak van Vlaanderen steeds had gekenmerkt. Een grote dood! 

Groot door die eenvoud : < Ik heb een schone zon voor mijn laatste wan
deling >. Groot door die idee : < In houwe trouwe u, Vlaanderen, totterdood > 
en « Dietsland houzee! >. Groet door die moed : « Geen blinddoek! ». Zo sterft 
een held. Weest gerust : wij springen karig om met het begrip heldhaftigheid. 
Maar daar, onder die rosse ochtendzon in de Etterbeekse rijkswachtkazerne, ten 
overstaan van de verheven kalmte en de huiveringwekkende eenvoud in dit 
sinds jaren met overgave en offerzin tegemoet geziene ultieme uur, paste alleen 
het woord van de heldhaftigheid. 

Laten wij de beschaamde kleinheid de uitvlucht van de beweerde seniliteit 
en houden wij het liever bij de waardering van onze open en onvertogen vijan
den : op 12 april 1946 werd de ongekroonde koning van Vlaanderen in het hart 
geschoten. En kijken wij gerust een objektieve geschiedschrijving, die gebruik 
maakt van alle — ook de thans nog verdoken gehouden — bronnen, tegemoet : 
daaruit zal blijken dat de Borms van 40-45 dezelfde onafhankelijke, onverzet
telijk tegen verduitsing en voor Vlaams recht en Vlaamse mensen tegen de Duit
sers strijdende Borms van 14-18 was, dat de Borms van het tweede proces de lijn 
doortrok van de aktivist na de eerste wereldoorlog. En was de Borms van 1946 
een simpele, een reine dwaas in de fransiscaanse betekenis, dan vinden we het 
simpel recept van zijn grootheid reeds terug in zijn jeu^d : liefde. Eenvoud is 
het waarachtige kenmerk der grootheid; de reuzengestalte van Borms meet men 
best af aan de eenvoud waarmee hij liefhad. Neen, een groot ideoloog, een poli
tieker, een dialicticus is Borms nooit geweest. Niet uit onvermogen : de Waas-
landse polyglot had in zijn jonge jaren reeds de wereld gezien — als ontwik
kelingshelper (gelijk men het thans zou noemen) in Zuid-Amerika. Hij was een 
belezen en gekultiveerd man, met veelzijdige belangstelling zowel op kuliureel 
als sociaal gebied. 

Vóór alles echter was hij een ziener, een bezieler, een redenaar wiens woord 
recht naar het hart der massa ging omdat de massa besefte dat het woord recht 
uit het hart van Borms kwam. De « klok van Vlaanderen >.' Deze eretitel moge 
vandaag ouderwets klinken : men moet zich de slapende Vlaamse dorpen onder 
hun Vilain's aan het begin dezer eeuw voorstellen en daar middenin dan deze 
jonge gelee) de die de wereld gezien had en wiens krachtige, sonore stem de 
mensen wakkerschudde. « Mijn grote revolutionair », zegde zijn vader vertederd 
over de zoon die na de eerste oorlog gevangenzat. Dat is Borms geweest : van 
een revolutionair foimaat dat uiteindelijk maar de keuze tussen twee einden 
kent : de vrijheid of de dood. 

Gedragen door die onmetelijke liefde voor Vlaanderen en voor de Vlaamse 
mens — ook de tegenstrever! — kwam Borms tot de uiterste nationalistische 
onverzettelijkheid. Een De Valera van bij ons, die middenin twee wereldoorlo
gen het Vlaams Paasvuur dierf ontsteken omdat zijn liefde hem de uiterste kon-
sekwentie liet aanvaarden, zonder enige berekening : « Englands difficulty is 
Irelands opportunity >. De kwade dagen van de staat die ons verdrukt, moeten 
gebiuikt zvorden ten bate van Vlaanderen. 

Wij kennen in de Vlaamse beweging honderden medestrijders die over hon
derden andere medestrijders goed en kwaad zeggen, veel van het een en weinig 
van het ander, gelijk karakter en feiten het ingeven. Maar wij kennen niemand 
— letterlijk niemand — die Borms heeft benaderd en die niet onder de indruk 
is gekomen van de grootse eenvoud, de reuzengestalte van de ongekroonde ko
ning. 

Niet alleen de martelaar, niet de vermoorde eren wij vandaag. Maar het 
episch formaat van een liefde die één der onzen, de Vlaams-nationalist August 
Boims, optilde tot de hoogte van de bevrijder, de waarachtige staatsman. 

dio Genes. 

het Engels (de Franse taal is geen grote in
ternationale taal meer). Hier zouden de 
talrijke buitenlandse studenten best mee ge« 
diend zijn. 

• Prof. Dondeyne over Leuven 

het oude 
afgezaagde 
deuntje 

(M. Lampaert) In het tweede deel van zijn 
artikel bespreekt prof. Dondeyne de fakto-
ren waarmee dient rekening gehouden bij 
de reorganisatie van de Leuvense Univer
siteit. Alhoewel deze kwesties niet in het 
kader dezer bijdrage vallen, durven wij de 
voorgestelde regeling : oppervlakkig beke
ken en grosso modo, beamen. 

Alleen bij punt 5 dient er groot voorbe
houd gemaakt. Daarin komt namelijk het 
veilig stellen van de taalhomogeniteit van 
I^uven en Vlaams-Brabant ter sprake; hier 
zijn wij terug op specifiek Vlaams terrein. 
Mgr. Dondeyne schrijft nu nog, zegge anno 
1966, letterlijk het volgende : 

< Sommigen beweren dat de aanwezig
heid van een franstalige gemeenschap op 
Vlaams grondgebied een gevaar betekent 
voor Leuven en omgeving >. 

En dan de klap op de vuurpijl ; < Waar
om zouden de Vlamingen, die toch de 
meerderheid zijn in dit land, aan de taal
wetten laten ïornen ? » 

Het is het oude afgezaagd deuntje om de 
Vlamingen in slaap te wiegen. En wij die 
dachten dat Hertoginnedal er voor gezorgd 
heeft de amper 350 franstalige families te 
Leuven te « begiftigen > met een Franse 
parochie, met een franstalig administratief 
centrum en vooral met franstalige scholen. 
En zie eens, orakelt prof. Dondeyne, sedert 
de laatste decennia is Leuven in Vlaams op
zicht fel vooruitgegaan. 

Ogenblikje a.u.b. 1 Volgens dr. M. van 
Haegendoorn echter, die deze kwestie 
nauwkeurig en objectief heeft onderzocht, 
is het arrondissement Leuven het enige in 
Vlaanderen dat zo niet achteruitgegaan dan 
toch ter plaatse is blijven trappelen in 
Vlaams opzicht en dit in hoofdzaak door de 
schuld van de enorme invloed van de frans
talige universiteit op de bevolking. 

Het spijt ons zeer, maar wij hechten veel 
meer geloof aan het onderzoek van dr. van 
Haegendoorn dan aan de losse bewering 
van prof. Dondeyne. 

En wat die zogenaamde Vlaamse meer
derheid betreft verwijzen wij naar de be
doelingen van de Belgische wetgever om, 
bij herziening van de grondwet, onze nume
rieke meerderheid eenvoudig de nek om te 
wringen. U woont toch in België, professor, 
om te weten dat indien deze onzalige wet 
er zou doorgehaald worden, de 2-3-meerder-
heid der Vlamingen door 1-3-minderheid 
der frankotonen zou gemuilband worden en 
dit precies in de Vlaamse aangelegenheden. 

Dat Prof. Dondeyne de wapenrok aan
trekt om het behoud der franstalige uni
versiteit te Leuven te verdedigen is zijn 
goed recht. 

Dat de professor oude knollen van stal 
haalt (wij bedoelen doodversleten, uitge
holde, aftandse en duizendmaal weerlegde 
argumenten) prikkelt onze lachspieren. 

Dat Mgr. Dondeyne tenslotte met de 
waarheid — zelfs met de historische waar
heid — een loopje neemt, is zeer bedenke
lijk en werpt op deze anderzins hoogstaan
de figuur een zwarte schaduw. 

Het levende Vlaanderen kan hem dan 
ook in geen geval volgen. 
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EN DE GRONDWETS-

HERZJENING ? 

De grondwetsherziening 
berustte op twee grote pij
lers : de artiliels 3 bis en 38 
bis. 

Do P.V.V. blijft artiljel 3 
bis verwerpen omdat ze de 
taalgrens niet definitief vast
gelegd wil zien, daar ze voor
eerst nog een flink stuk van 
Vlaams-Brabant wil verfran
sen. 

Wot dan met 38 bis, waar
door de Vlaamse meerder
heid prijs gegeven wordt ? 

In zijn redevoering bij de 
bespreking van de regerings
verklaring heeft senator Jo-
rissen dit vraagstuk zeei dui
delijk gesteld voor de Vlaam
se C.V.P.-ers. Hij verklaarde: 

«Inzake het grondwets
vraagstuk noleren we het feit 
dat de P.V.V -ers artikel 3 bis 
verwerpen, natuurlijk niet 
omdat ze gestolen Vlaams ge
bied zoals Edingen, Mark, de 
Platdietse streek en de zes 
randgemeenten van Brussel 
een Nederlands regime willen 
bezorgen, maar wel omdat ze 
hun imperialistische klauw 
willen leggen op Vlaams-Bra
bant. ~ 

EN DE VLAAMSE C.V.P.? 

Wij hopen dat de Vlaamse 
C.V.P. nu de moed zal op
brengen om ook artikel 38 
bis, waardoor de Vlaamse 
meerderheid — onze enige 
potentiële troef — zou verlo
ren gaan, te verwerpen. 

Wij wijzen hen er op dat 
Jan Smidt in Rhodesië een 
soortgelijke grendelgrondwet 
wilde invoeren, maar dat de 
Engelse eerste-minister, Wil
son, dit voorstel onmiddel
lijk als anti-demokratisch 
verworpen heeft». 

Als de Vlaamse C.V.P.-ers 
nu toch nog volharden in de 
boosheid van de grendel

grondwet, verdienen ze vol
gende verkiezingen geen en
kele zetel meer. 

TWEETALIGHEIDS-

PROPAGANDA 

De vruchten van de nieuwe 
tweetaligheidskampanje van 
de huidige regering zijn al te 
zien in Vlaams Brabant. 

Men schijnt die tweetalig
heid op zijn P.V.V.-ers te in
terpreteren, d.w.z. dat de 
mensen van Vlaams-Brabant 
Frans moeten kennen om de 
franssprekende Brusselaars 
te verstaan. 

Op vrijdag 8 dezer liep te 
Tervuren een bediende van de 
waterbedeling rond. De man 
sprak Frans. 

Te Duisburg, eveneens in 
Vlaams-Brabant, bood zich 
op 12 dezer een opnemer 
voor elektriciteitsverbruik 
aan. De man sprak eveneens 
Frans. 

Het is zonder meer duide
lijk dat de nieuwe driestheid 
van deze heerschappen een 
rechtstreeks gevolg is van de 
regering Van den Boeynants 
met de P.VV. De franstalige 
Brusselaars menen thans dat 
hen alles toegelaten is. 

Senator Jorissen heeft aan 
de minister van Binnenland
se Zaken gevraagd of dit ge
beurt volgens een Brusselse 
interpretatie van de twee
taligheidskampanje ? 

Hij vroeg minister Van der 
Poorten eveneens wie het no
dige taaltoezicht uitoefent 
op de instellingen voor elek
triciteit en waterbedeling. 

BOEREN EN INDEKS 

In zijn jongste radiorede 
heeft de heer Van de Kerck-
hove, voorzitter van het Boe-
renfront, het vraagsuk van 
de indeks nog eens schei-p 
gesteld : 

« Het aandeel van de land-
bouwprodukten in de klein-

3.146. 
Een exekutiepelcton bestaat uit twaalf 

man onder een bevelvoerende officier, die 
ook het genadeschot geeft als de twaalf 
op enkele passen afstand hun « werk » 
niet goed hebben gedaan. Tussen oktober 
1944 en augustus 1950 is in dit land 242 
keer een exekutiepeleton aangetreden, 
212 keer hebben dertien mensen beslist 
dat « bevel bevel is » en dat deze mens 
daar voor hen, het leven door hun hand 
mocht ontnomen worden. Het zijn geen 
3.14G verschdlende mannen geweest ; er 
^\aren immers enkele massa-terechtstel
lingen. Het zijn hoofdzakelijk rijkswach
ters geweest, maar misschien niet in élk 
ge\ai. 

Waar zijn deze duizende mannen nu ? 
Ze waren jong, meestal vrijwilliger en 
hebben wellicht de bevordering gekregen 
die zij verhoopt hebben. Behoren ze nu 
nog tot de eliteschutters van de rijks
wacht die bv. te Zwartberg optraden ? Of 
zijn ze, wat ouder geworden, overgegaan 
tot de gemeentelijke politie die het in 
Brussel normaal vindt dat wie Neder
lands spreekt door een Belgisch militair 
in uniform in het gezicht wordt geslagen? 

Zijn het normale, goede, rustige mensen 
geworden die niet eens meer nauwkeurig 
weten wie ze hebben neergeschoten en 
wanneer ze een mens hebben terechtge
steld ? Of zijn er stille avonden, waarop 
ze de gedachte aan dié dag en aan dié 
mens niet kunnen kwijt geraken ? 

Wij kunnen ze langs de straten niet 
erkennen en zijzelf schijnen er niet aan 
te houden, erkend te worden. Er bestaat 
immers geen vereniging (die dan wel een 
koninklijke zou zijn !) die hen in het 
openbare leven vertegenwoordigt, die hun 
belangen verdedigt, die de eer opeist die 
hun toekomt. 

Er bestaat evenmin een vereniging van 
hen die de « terechtstellingen > van het 
verzet hebben uitgevoerd. Er zou noch
tans een vereniging kunnen bestaan van 
hen die bv. hele families, vrouw en kin
deren inbegrepen, ook de kleinste, hebben 
« gelikwideerd >. Er zou een speciaal 

kenteken, een eigen (koninklijk ingehul
digde) vlag kunnen zijn ! Er zou een vere
niging kunnen zijn van bommengooiers, 
waarbij fier de heren Stassaert en gezel
len uit Gent, die door het gerecht met 
zoveel voorkomendheid werden behan
deld, zich onmiddellijk zouden kunnen 
aansluiten. 

Dat zou nu allemaal heel goed kunnen ; 
het zou zelfs onmogelijk zijn het Belgisch 
gerecht ook maar in het minst lastig te 
vallen met klachten : na twintig jaar is 
voor alle gewone bandieten elke zaak in 
België verjaard... Voor hen is er geen 
verlenging van verjaring gestemd toen in 
december 1964 meer dan 1.600 bij verstek 
ter dood veroordeelden nog tien jaar straf 
(ballingschap of gevangenis) bijkregen. 
Mét de stem van Leemans en Kiebooms. 

Evenmin zijn tot nog toe de Londense 
verantwoordelijken opgestaan die deze 
« terechtstellingsbevelen » zouden gege
ven hebben. Ook hén zouden we willen 
kennen - want helden dienen geëerd te 
worden ; vergeten willen we hen in geen 
geval. Jan Moedwil is gestorven en de 
BRT heeft hem aandachtig geëerd, zoals 
diezelfde B.R.T. met zorg de hulde van 
duizenden aan de 90-jarige pater Stracke 
heeft verzwegen. Hij had nooit tot doden 
opgehitst. Hoe zou hij dan belang kunnen 
hebben bij het bevorderen van humanis
tische kuituur ? Hij was nooit koopbaar. 
Hoe zouden de gekochtén over hem heb
ben kunnen spreken ? 

De opvolgers van de 3.146 teoretisch 
althans, verschillende rijkswachters wor
den nog altijd opgeleid in diezelfde kazer
ne te Etterbeek, waar dr. Borms werd 
doodgeschoten. Wellicht stompzinnige 
Middeleeuwers spraken van een « geest 
van de plaats >... Zou het niet goed zijn 
dat zij, die wérkelijk getekend zijn door 
de geest van die plaats, altijd uiterlijk 
herkenbaar zouden zijn, dag en nacht ? 
Opdat we de goeden niet verontrust zou
den moeten bekijken 1 

Nemrod. 

handelindeks staat buiten 
verhouding tot hun werkelijk 
aandeel in de kosten van le
vensonderhoud. 

Inderdaad : 35 op 65 arti
kelen van de indeks zijn voe

dingsmiddelen en komen dus 
voor 54 t.h. tussen in de be
rekening van het indekscij-
fer, dan wanneer toch de 
kosten van vqeding en drank 
slechts voor ongeveer 35 t.h. 
tussenkomen in het budget 
van de meeste gezinnen >. 

De gevolgen liggen voor de 
hand ! 

De regering wil het indeks-
cijfer laag houden en oefent 
dus in sterke mate druk uit 
op de prijzen van de land-
bouwproduktie. 

De produktiekosten van de 
boeren stijgen echter voort
durend. De laatse 13 jaar ste
gen de produktiekosten in de 
landbouw met 57 t h . , de 
landbouwprodukten echter 
slechts met 10 t.h. 

Vandaar groeiend pauperis
me bi] de landbouwers en elk 
jaar gemiddeld 7.000 die hun 
bedrijf stoppen. 

België telt thans naar ver
houding beduidend minder 
landbouwers dan de ons om
ringende landen. 

BELL. 

N A A R W A L L O N I Ë ? 

De nieuwe minister van Landsverdediging. Poswick (hierboven met de Britse admiraal sir John 
Frewen), schijnt een sportieve jongen te zijn, gewezen para en snelst-gearriveerde ex-C.V.P.-er 
in de P.V.V. Van deze Waalse konservatief heeft Vlaanderen bitter weinig te verwachten en 
onze achterstand in het leger zal onder Poswick stellig niet vlugger opgehaald worden. In het 
parlement bantwoordde minister Poswick een nederlandstalige tussenkomst in het Frans, na 
vlug een paar «Vlaamse » zinnetjes aj gehaspeld te hebben. 

Hardnekkige geruchten blij
ven de ronde doen als zou 'n 
groot gedeelte van de Bell-
Telephone-fabrieken uit Ant
werpen verdwijnen en over
geheveld wurden naar Wal
lonië. De afdeling telefoon-
apparatuur zou naar Péron-
nes-lez-Binche verhuizen en 
meteen komen ongeveer 3.600 
arbeiders en bedienden te 
Antwerpen op de straat te
recht. Deze ongelooflijke 

maatregel zou beslist zijn 
onder het « beleid » van de 
socialistische minister Spi-
noy, die dreigde een bestel
ling van om en bij de drie 
miljard voor de P.T.T. te la
ten annuleren zo Bell niet in
ging op het verhuis-voorstel. 

Bell is één der « groten > 
in de Antwerpse nijverheid; 
er werken degelijk onderleg
de vakmensen in het bedrijf, 
die naar verhouding ook 
goed betaald worden. Bij de 
vakbonden en in de kringen 
van het Antwerpse magi
straat heerst sedert geruime 
tijd dan ook een vrij grote 
bezorgdheid omtrent de voor
genomen beslissing. Stappen 
om deze ongedaan te maken 
zouden tot nog toe tevergeefs 
geweest zijn. Om de Walen 
zoet te houden zou men te 
Brussel, indien dat mogelijk 
was, zelfs de Schelde omleg
gen naar het zuiden van het 
land ! 

« W I T B O E K » 

Het « Witboek over Zwart
berg » komt over enkele da
gen van de pers. Het zal in 
een speciale uitgave in tien
duizenden exemplaren over 
gans Limburg verspreid wor
den, op 1 mei gedurende de 
voormiddag. Bijeenkomst 
voor de propagandisten : tus
sen 8 en 9 uur in «Hotel War-
son » nabij het spoorwegsta
tion te Hasselt. 

De gewone uitgave zal te 
koop gesteld worden in gans 
Vlaanderen, op speciale kol-
portagetochten tijdens de 
maanden mei en juni. 
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AFBOUW 

STUDIEBEURZEN 

In zijn opgemerkte opposi-
tierede bij de regeringsver
klaring verklaarde onze frak-
tieleider Wim Jorissen in de 
senaat betreffende de plan
nen van de regering omtrent 
liet gedeeltelijk vervangen 
yan studiebeurzen door lenin
gen : 

< Wat we echter niet kun
nen nemen en wat we als een 
aanslag op de demokratise-
ring van het onderwijs be-
echouwen, is de herziening in 
ongunstige zin van het stel
sel van de studiebeurzen. 

Het verkiezingsprogramma 
van de P.V.V. stelde de ver
hoging van de studiebeurzen 
in de kandidaturen voorop en 
zelfs het invoeren van het 
pre-salaris in de licentiaten. 

Thans willen zij in deze re
gering de weg terug. 

48 % van de Nederlandsta
lige studenten zijn beursstu-
denten tegen 21 % bij de 
franstaligen. Dit c i j f e r 
spreekt 'n duidelijke taal wat 
betreft de sociaal-ekonomi-
sche achterstand van Vlaan
deren. Met het huidige stel
sel zou Vlaanderen zijn ach
terstand binnen de twintig 
jaar kunnen inlopen. Jawel, 
twintig jaar ! 

De vooropgezette anti-so
ciale en anti-Vlaamse maat
regel die de regering wil tref
fen om de demokratisering 
van het hoger onderwijs af 
te remmen zou het inhalen 
van die achterstand weer 
aanzienlijk vertragen. 

Deze vooropgezette maat
regel getuigt van een reak-
.tionair refleks en we zullen 

hem dan ook ten scherpste 
bekampen » . 

EEN EERSTE STAKING 

Dat de studenten deze aan
slag op de demokratisering 
van het Hoger Onderwijs niet 
zullen nemen, ligt voor de 
hand. 

Op 29 maart had senator 
Jorissen V. D. B. gewaar
schuwd, op 1 april (3 dagen 
later) brak te Gent al de 
eerste staking uit tegen deze 
voorgenomen maatregel. Het 
Gents Studentenkorps, het 
overkoepelend orgaan van al
le Gentse studentenvereni
gingen, riep ze uit bij een be
slissing van 30 maart. Op 31 
maar t werden pamfletten 
verspreid onder alle Gentse 
studenten. 

Het gaat hier klaarblijke
lijk om een eerste waarschu
wingsstaking. Het is een goed 
initiatief. Van den Boey-
nants, C.V.P. en P.V.V. zul
len niet kunnen zeggen dat 
de studenten niet tegen de 
reaktionaire hervorming ge
kant zijn. De strijd Is nog 
niet in een akuut stadium, 
maar om in België wat te be
reiken, moet men op tijd be
ginnen. De studenten schij
nen dit te weten. 

De Volksunie zal in elk ge
val 100 t.h. achter de studen
ten staan. V.D.B, en de PVV 
zullen in elk geval zo makke
lijk de demokratisering van 
het hoger onderwijs de nek 
niet omwringen. 

ANTI-ATOOMMARS 

Zondag 24 april wordt te 
Brussel de jaarlijkse anti-a-

Tijdens de voorbije Paasdagen doken aan de Vlaamse kust de ramen met stokvis weer in massa 
op. De droge en dorstverwekkende zeekost is een « vaste waarde » in ons toeristisch patrimo
nium. De overvloedige visserij-folklore aan de kust kan echter niet verbergen, dat de Vlaamse 
zeevisserij met ernstige moeilijkheden worstelt, w.o. nog steeds het ontbreken van een volwaar-
dig sociaal statuut voor de vissers. 

toommars gehouden, onder 
het motto « voor eenheid der 
jongeren in dienst van de 
vrede ». 

Voor wie het aanbelangt 
kunnen we meedelen, dat 
deze mars vertrekt te 14 uur 
vanop het Bastenakenplein, 
dicht bij de basiliek van Koe-
kelberg. 

Ons belangt het klaarblij
kelijk niet aan ! Met hard
nekkige stelselmatigheid 
blijft het inrichtend komitee 
het bestaan van ons week
blad negeren, alhoewel wij — 
op eigen houtje dan ! — her
haaldelijk ruime aandacht 
aan het initiatief schonken. 

We beperken ons dit jaar 
dan ook — zeer terecht, zou
den we menen ! — tot de een
voudige informatieve mede

deling van het bestaan der 
mars. In afwachting dat de 
inrichters ervan eens even
veel objektiviteit tegenover 
de Vlaams-nationale pers le
ren in acHt nemen. 

DE BRITSE BASIS 

TE EMBLEM 

Op een vraag van senator 
Jorissen aan de Minister van 
Arbeid en Tewerkstelling 
over de afdankingen en de 
loonsverminderingen op de 
Britse Basis te Emblem, gaf 
de minister een onthutsend 
antwoord. 

De minister zegt dat klach
ten hierover dienen ingezon
den bil het < Loonkomitee 
voor de Britse basissen», 

Pelikaanstraat 98 te Antwer
pen, maar dat daar geen 
klachten binnenkwamen over 
afdankingen of over loons-
vermindering ! 

Wij hebben met eigen ogen 
brieven waarm loonsvermin-
dering aangekondigd werd 
gezien. 

Wij vragen ons af of de 
vakverenigingen te Emblem 
werkelijk te lui zijn om die 
gevallen aan te klagen bij 
voornoemd « Loonkomitee >. 

Het valt dan ook te begrij
pen dat veel arbeiders ginder 
beweren dat het geen zin 
heeft, méér dan duizend fr 
per jaar aan een vakvereni
ging te betalen zo die toch 
geen voet verzef voor de be
langen van de arbeiders al
daar. 

LOOG 
Dit is de tweede bijdrage in onze nieu
we rubriek « Dialoog ». We nodigen 
alle lezers uit, aan deze rubriek mee 
te werken en ons hun eigen visie over 
taak en wezen der Volksunie te laten 
geworden. We herinneren er aan, dat 
mr F. Van der Eist een slotbeschou
wing bij deze rubriek zal schrijven. In 
afwachting echter is het woord aan 
hen, die menen een positieve en op
bouwende bijdrage of kritiek te kun
nen leveren ten overstaan van de 
Vlaams-nationale partij. 

De Volksunie staat - of ze dit wil of 
niet - voor de keuze : een drukkingsgroep 
blijven of zichzelf uitbouwen tot een vol
waardige partij, die er toe zal in staat 
zijn de rol op zich te nemen die zij nu 
reeds moet spelen, die van de enige wer
kelijke oppositiepartij in dit land. 

Inderdaad, hoewel het huidig sisteem 
•van twee-partijen regering afwisselen.! 
dan eens de P.V.V. en vervolgens de B.S.P. 
naar de oppositie verwijst, zijn deze beide 
partijen nooit werkelijke oppositiepar
tijen geweest en zullen dit nooit worden. 
De hele regeringsstruktuur van België is 
zo opgebouwd dat alle bestuursposten on
der de drie traditionele partijen netjes 
verdeeld worden, welk ook de besturende 
regeringskoalitie is. Zij verdelen de T.V.-
propaganda-uitzendingen, zij duiden de 
verslaggevers aan, zij verdelen volgens 
een zeer evenredig stelsel alle machtspo
sities. En van tijd tot tijd spelen zij een 
spelletje ten behoeve van de doorsnee-
kiezer, van regering naar oppositie en 
vice-versa. Maar in werkelijkheid bestu
ren zij voortdurend het land gezamenlijk 
- voor zover men natuurlijk van besturen 
kan spreken. 

De enige oppositiepartij - de kommu-
nisten uitgezonderd, maar daar ze bevelen 
uit het buitenland krijgen, kan men hen 
bezwaarlijk bij de nationale oppositie in
delen - is de Volksunie. 

Zij krijgt dus, of ze wil of niet, de be
langrij Ivc taak toegewezen alle mistoe
standen, elke korruptie die voortvloeit 
uit dit « arrangement » van de 3 groten, 
onverbiddelijk aan de kaak te stellen en 
te bestrijden. Zij krijgt in feit« een rol 
toegewezen, die ver boven haar oorspron
kelijk opzet gaat : namelijk de demokrutie 
in België te behoeden van een verzinken 
in het moeras der onderlinge afspraakjes. 
Want een demokratie is niet leefbaar zon
der oppositie en zonder de Volksunie zou 
er geen oppositie zijn. 

De Volksunie moet ons inziens om de/e 
reden zeer dringend zichzelf uitbouwen 
tot een werkelijke partij, met een volledig 
programma. En ze moet stelling nemen 
tegenover alle problemen die voor het 
land van belang zijn. Laat haar eerste 
doel zijn het federalisme te verwezenlij
ken, dan moet zij ook klaar en duidelijk 
zeggen wat zij van plan is eens dat fede
ralisme verwezenlijkt is. Want zo haar 
enig doel het federalisme is, zou zij zich 
logischerwijze na de verwezenlijking er
van moeten ontbinden. En nu geloxen 
wij niet dat het vooruitzicht in een fede
rale staat te leven die door dezelfde 
knoeiers en profiteurs bestuurd wordt als 
de huidige unitaire staat, de huidige en 
toekomstige Volksuniekiezers erg toelacht. 

De Volksunie moet er zich op voorbe
reiden tussen dit ogenblik en 8 en 12 jaar 
de meerderheidspartij in Vlaanderen te 
worden. Zij moet doelbewust stre\en naar 

een volstrekte meerderheid in hel Vlaam
se land, behaald bij de normale \erkie-
zingen. Waar dit vroeger nog een utopie 
mocht lijken (hoewel wij dit reeds hebben 
geschreven in een artikel verschenen in 
de V.U. van 1961) is dit nu de meest voor 
de hand liggende realiteit. Bekijkt L' zelf 
even de cijfers der vorige verkiezingen : 
1 zetel in 1958, 5 in 19()1, 12 zetels in 1965. 
Moesten er op dit ogenblik nieuwe wet
gevende verkiezingen gehouden worden, 
(dit is niet mijn pronostiek maar de voor
uitzichten van de schatters der trarliti-
onele partijen) dan zou de Volksunie tus
sen 20 en de 25 zetels behalen. HeUent l ' 
zelf even uit, dan ziet u dal de praktische 
mogelijkheid om in twee a drie verkie
zingen de volstrekte meerderheid Ie be
halen helemaal niet zo utopisch is. 

Eens dit objectief bereikt, beg nt echter 
een nieuwe fase. Dan komt de noodzake
lijkheid tol het nemen \an verantwoorde
lijkheden. Er zijn nog allijd optimisten 
die beweren : komt er ma.ir eenmaal een 
lederale staat, dan gaat al de resi van
zelf. Wij menen tegen deze irreële hou
ding niet genoeg te kunnen waarschuwen. 
Een federale siaat die slecht geregeerd 
wordt gaat evenzeer kapot als een uni
taire. Dat men niet denke dat de Vlamin
gen zullen tevreden zijn in een federale 
slaat waarin zij een zwaardere belastings
druk zouden te dragen hebben dan in hel 
huidig stelsel. Ook in een federale staat 
moet gepland worden, moeten ekono-
mische, industriële en sociale problemen 
op de luiste wijze benaderd worden. 

De Volksunie heeft reeds' een stap in 
deze richting gezet door de uitgave van 
haar Tienjarenpian \oor de ontwikkeling 
van de Vlaamse infrastrukluur. Zi) zou nu 
ook in de volgende maanden duidelijk 
haar sociale slahdpunten moeten omlij
nen. Dit zal niet zo moeiliik zijn, indien 
men uitgaat van het standpunt dat de 
Vlaamse beweging tenslotte is onistaan OiQ 

de belangen van de kleine man in Vlaan
deren te beschermen. De Vlaamse bewe
ging is reeds sociaal, uitteraard. .Maar 
men moet nu deze sociale betrachtingen 
in een vooruitstrevend programma vast
leggen. Verder moet men de houding van 
de partij tegenover het Europa van mor
gen vastleggen, tegenover de NATO, enz. 

En tenslotte wvirdt het ook de hoogste 
tijd om nu naar waardige gespreksjjart-
ners - « des inlerlocuteurs valables » -
uit te kijken aan de andere zijde van het 
taalgordiin. Ik heb met verbazing de kri
tiek van sommige Vlaams-nationale krin
gen gelezen op b.v. de houding van volks
vertegenwoordiger Hugo Schiltz, omdat 
hi| prof. Peirin zou gefelicileerd hebben 
na een sch.tierend pleidooi voor het fede
ralisme in het parlement. Zulke kritiek 
getuigt van een verrega.ind'onbegrip t.o.v. 
de noodzaak van een iegenhanger voor de 
Volksunie in Wallonië. Laat prof. Pernn 
op bepaalde ogenblikken een sfelling-
name verdedigen (o.m. inzake de Voer
kwestie) die lijnrecht tegen de onze in-
drui.'̂ f, dan zijn dit tenslotte détailkwes
ties waarover later tussen Vlaamse en 
Waalse federalisten kan gepraat worden. 
Maar eerst moeten er Waalse federalisten 
zijn, die ook op parlementair vlak wat te 
betekenen hebben. En een prof. Perrin 
bezit zeker het niveau om hier de eerste 
sloot te geven. 

Ik meen dit overzicht te mogen beslui
ten als volgt : vanaf heden geen druk
kingsgroep meer, maar een volwaardige 
politieke partij, met als eerste objectief ; 
de voislrekle meerderheid in Vlaanderen, 
ter verwezenlijking \an het federalisme 
in België. En als tweede objectief : liet 
uitwerken van een volledig programma 
om het federale Vlaanderen na de wette
lijke machtsovername tot de grootst moge
lijke welvaart te voeren 

K. Van .vlarcke, iiclioten. 
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VIJFTIEN JAAR ^ 

Sinds vijftien jaar wordt 
door het Bormsherdenkings-
komitee te Merksem, dat 
voorgezeten wordt door Cy-
riel Rousseau, in april een 
Bormsherdenking georgani-
zeerd. Nooit heeft deze her
denking aanleiding gegeven 
tot enige moeilijkheid of tot 
incidenten; het gemeentebe
stuur van Merksem heeft 
zich nimmer over de inrich
ters op enigerlei wijze te be
klagen gehad. 

Dit jaar zal de herdenking 
doorgaan morgen zondag, 17 
april. Er was voorzien dat er 
een optocht zou gehouden 
worden en een plechtigheid 
aan het graf. De toelating 
daarvoor was reeds op 21 de
cember jl. aangevraagd en 
werd op 17 februari trouwens 
verleend. 

Zonder enige verwittiging 
of zonder kontakt met het in
richtend komitee besliste de 
burgemeester van Merksem 
plots verleden week, op 3 
april, dat de plechtigheid op 
het kerkhof en de optocht 
niet mogen doorgaan. 

MOTIEF 1 

De burgemeester motiveert 
zijn verbod als volgt : « Vast
stellend dat het uit de hem 
thans bekende inlichtingen is 
gebleken dat het piëteitsvol 
opzet der bedoelde manifesta
tie dreigt te ontaarden, zodat 
de waardigheid, van deze 
herdenking, zoals ze door het 
komitee is vooropgesteld, 
hoogstwaarschijnlijk zal ge
schonden worden en teloor
gaan... ». 

Nadat de burgemeester van 
Merksem op 3 april het ver-
bodsbesluit op papier had ge
zet, vertrok hij even plots 
naar Spanje zodat iedere 
mogelijkheid om nadere op
heldering te bekomen verij
deld werd. Het verbod werd 
immer pas twee dagen later 
aan het komitee betekend. 

De burgemeester van Merk
sem vervoegt aldus het gilde 
der dappere burgervaders die 

de traditie van verbodsuit-
vaardiging, gevolgd door een 
plotse reis naar het buiten
land, hebben geschapen : 
Lode Craeybeckx in 1958 met 
de V U.-amnestiebetoging en 
Janneke Piers verleden jaar 
nog. 

DEMOKRATIE 

Omdat enkele beroepspa
triotten en zogenaamde va^ 
derlandslievenden — die ove
rigens liefst niet hun neuzen 
laten tellen omdat ze met 5 
man en een paardekop zijn 
— van hun oren maken, ver
biedt de burgemeester een 
plechtigheid die in zijn ge
meente kan bogen op vijftien 
jaar fatsoenlijk, ordevol en 
incidentloos verloop. 

Dat is demokratie op zijn 
averechts, dus op zijn Bel
gisch. De burgemeester heeft 
het recht en de plicht, op te 
treden tegen de ordeverstoor
ders en herrieschoppers; dat 
zijn in dit geval de « vader-
landslievenden». Hij heeft 
eveneens het recht en de 
plicht, de vrije meningsui
t ing en het betogingsrecht te 
handhaven. Hij veegt echter 
feestelijk zijn hielden aan 
zijn rechten en plichten en 
verdwijnt met de noorderzon 
naar het buitenland. 

Morgen zal waarschijnlijk 
eens te meer blijken, dat be
togingsverbod niet alleen on-
demokratisch, maar tevens 
hoogst onverstandig is en dat 
een dergelijk tergend ver
bod eerder van aard is om 
incidenten te verwekken dan 
om ze te vermijden. De bur
gemeester mag het rezultaat 
dan op zijn aktief schrijven. 

O U D - A K T I V I S T 

Op zijn aktief en op dat 
van de Antwerpse provincie-
goeverneur, Richard De-
clercq. Naar alle waarschijn
lijkheid heeft deze neo-frans-
kiljonse salonkater een aktie-
ve rol gespeeld in het verbie
den van de Bormsherdenking. 
De < vaderlandslievenden », 

weïend welk willig vlees ze 
in de kuip hebben, richtten 
zich tot hem en hij beloofde 
dat hij bij de burgemeester 
van Merksem zou tussenbeide 
komen. Zulks is blijkbaar ge
schied. 

Het is allerminst overbodig 
er aan te herinneren dat Ri
chard Declercq een oud-akti-
vist is, een gewezen volgeling 
van Borms, een renegaat. 

Inmiddels laat alles voor
zien dat een zeer groot aan
tal Vlamingen er zullen aan 
houden, de niet-verboden 
herdenkingsmis te 10 uur in 
de Sint Bartholomeuskerk te 
Merksem bij te wonen. 

VERBOD 
VAN DE KARDINAAL 

Te Mechelen kwam er van
wege Kardinaal Suenens ver

bod voor een zielemis die ter 
nagedachtenis van dr. August 
Borms zou worden gehouden. 

We gaan aan deze kardina
le flater geen woorden ver
spillen; we beperken ons tot 
een verwijzing naar Willem 
Elschot's Bormsgedicht op 
pagina één. Als de wind in de 
staat ooit zal draaien, draait 
de hoogste kerkelijke staats
ambtenaar wel mee ! 

LOF VAN HET 
NATIONALISME 

Heeft u het ook gehoord ? 
In de T.V.-nieuwsuitzending 
van 6 april liet men even Oe 
Thant, de UNO-sekretaris-ge-
neraal, aan het woord. De 
man legde daar een nationa
listische belijdenis af van 
eerste klas en verklaarde 
o.m. ; «Het nationalisme is 

een der sterkste krachten die 
een volk vooruitstuwen >. 

Hoe heeft de censuur zo 
zo iets kunnen laten door
gaan ! 

STAKING BIJ F.N. 

De stakende arbeidsters bij 
F.N. hebben een dankbaar ar
gument gevonden in de per
soon van de vrouwelijke mi
nister van het gezin. Zij stel
len de vraag of mevrouw De 
Riemaecker ook minder ver
dient dan haar mannelijke 
ministeriele kollega's. 

Het argument van de fa-
brieksdirektie daarentegen — 
het beweerde frekwente 
werkverzuim der vrouwen — 
houdt geen steek. Volgens dit 
argument worden ook vrou
wen, die nooit afwezig zijn. 
minder betaald. Een al te 
doorzichtige drogreden l 

Zuiderse begrafenisscene ? Neen, begrafenisplechtigheid in het oer-Vlaamse St Vlriks-Kapelle, 
waar deze week een zigeuner koning door zijn stamgenoten ten grave werd gedragen. 

1 MEI IN LIMBURG 
Hier in Limburg draait de or-

ganizatie voor de Eén Mei-viering 
op volle toeren. Iedereen die er 
bij betrokken is, doet zijn uiters
te best om van deze eerste grote 
Vlaams-nationale manifestatie in 
onze provincie een onvergetelij
ke gebeurtenis te maken. 

Wij durven er dan ook vast op 
rekenen dat vanuit gans Vlaan
deren duizenden op één mei naar 
Limburg zullen komen. In het 
licht van de dramatische gebeur
tenissen te Zwartberg en t.o.v. 
de grote problemen die zich in 
onze provincie stellen, menen we 
dat nergens beter dan hier, deze 
eerste grote Vlaams-nationale 
Metviering kan doorgaan. Daar
naast is Limburg de enige pro
vincie, die nog geen Volksunie
mandatarissen naar Kamer en 
Senaat stuurde; de doorbraak 
moet hier bij de eerstvolgende 
verkiezingen de Vlaams-nationale 
triomf bekronen en in het teken 
van deze doorbraak kunnen onze 
vrienden uit gans Vlaanderen ons 
een grote dienst bewijzen, door 
op 1 mei naar Limburg te komen 

en met ons mee op te stappen in 
een grootse betoging die indruk 
moet en zal maken. 

Wij hebben gemeend er goed 
aan te doen om op deze feestdag 
aan iedereen de gelegenheid te 
geven, onze schone provincie en 
haar mensen beter te leren ken
nen. De autosterritten zullen u 
doorheen de fraaiste landschap
pen van Limburg voeren; eenvou
dige toeristische opdrachten zul
len u de gelegenheid schenken 
om het kultuurschoon en de men
sen te leren kennen. Aan deze 
sterritten zijn prachtige prijzen 
verbonden die de moeite lonen 
dat ook u, die nog nooit aan een 
toeristische sterrit hebt deelgeno
men, uw kans eens komt wagen. 

Ook aan de velen die per auto
bus naar hier zullen komen, heb
ben wij gedacht. Ze worden te 
Hasselt opgewacht door een ont
vangstcentrum, dat hen onder 
deskundige leiding de keuze laat 
tussen een hele reeks ontspan
ningsmogelijkheden : toeristische 
verkenning van Hasselt met een 
gids of verblijf in een Limburgse 

ontspanningsgelegenheid of be
zoek aan een Limburgs bedrijf 
met receptie. 

De bekroning van dit alles 
wordt natuurlijk de betoging : 
een frisse, jonge en moderne be
toging voor een fris, jong en mo
dern sociaal programma door
heen de hoofdstad der provincie. 
Op een der Hasseltse pleinen 
wordt de betoging besloten met 
een openluchtmeeting, waarop 
het woord zal worden gevoerd 
door volksvertegenwoordiger drs. 
M. Coppieters en door een Lim
burgs mijnwerker. Tijdens deze 
meeting zal in een korte, stijlvol
le plechtigheid hulde gebracht 
worden aan de slachtoffers van 
Zwartberg. 

Na de betoging nodigen wij al
len — en vooral de deelnemers 
aan de sterritten — uit op een 
gemoedelijke verbroederings
avond te Beringen. De inwendige 
mens wordt er versterkt met het 
traditionele Limburgse kermis-
eten tegen demokratische prijs : 
vlaaien. De prijzen voor de ster-
rit worden er uitgereikt en er is 
natuurlijk een puik orkest je dat 
de nodige stemming er in zal 
blazen. 

De deelnemers aan de sterrit 
en aan de toeristische uitstappen 
der busretzigers krijgen in de 
.verschillende onthaalcentra een 

map met opgaven en met doku-
mentatie over onze provincie. 
Verder zal ook niets onverlet 
gelaten worden om het motto 
«De Limburgers heten u welkom» 
tot een werkelijkheid te maken : 
onze tientallen kaderleden en 
propagandisten beschouwen het 
als een punt van eer, te zorgen 
voor een hartelijk en vlot ont
haal. Zij durven dan ook op u 
rekenen. Op de propagandisten 
die reeds in de voormiddag de 
baan opgaan om overal het «Wit
boek» te verspreiden. Op de 
honderden die op één mei het 
nuttige aan het aangename willen 
paren door in familiaal verband 
of als vrienden ondereen een 
prettige verkenningstocht door 
onze provincie te maken of ken
nis te maken met onze hoofdstad 
of onze industrie. Op de duizen
den die in de betoging mee zul
len opstappen om duidelijk te 
maken dat het ons ernst is met 
een modern sociaal programma 
en met de Vlaams-nationale soli
dariteit van de Noordzee tot over 
de Maas. 

Limburg, de provincie van de 
dramatische januaridagen én van 
de toekomst, rekent op u allen 
en heet u nu reeds welkom. 

Jaak Cuppens 

V.U. Limburg 
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ESLUITEN PR0GRAMIIIATIEDA6 

EN FISKAL 
We brengen hieronder de besluiten inzake sociale en fiskale politiek, zoals ze 

werden geformuleerd na het referaat van volksvertegenwoordiger M. Babyion 

op de V.U. programnmtiedag van zaterdag! april jl. 

De spijtige afremming der werkelijke 
sociale wehaa i t werd veroorzaakt door 
het slecht beheer der openbare finan
ciën, wat meebracht een \erhoog(le en 
onsociale fiskale druk. 

Voor de versterking van de reële so
ciale welvaart en vooruitgang zijn der
halve in de huidige omstandigheden 

||PjfR:!!''ïwi™iiiii!a 

l Mik Bab)lon 

geen toverformules voorhanden. De si-
nering van het beheer der openbare fi
nanciën is daartoe echter een essentiële 
voorwaarde. Daarom eist de Volksunie 
een versterkte kontrole op het beheer 
der openbare finantiën. 

1. De wetten op de rijkskomptabili-
teit moeten in eerste instantie gecrbie-
digd en nageleefd worden. De kontrole 
van liet rekenhof moet worden ver
sterkt. Telkens de minister besluit tot 
uitgaven, die niet op zijn begroting zijn 
ingeschreven (de bijkredieten niet te na 
gesproken, die binnen bepeikte grenzen 
moeten worden gehouden) moeten die 
voorgenomen uitgaven aan een vertrou-
wens'-ieniming aan de parlementskom-
missics voor financiën worden voorge
legd. 

2. De uitgaven en het beheer van de 
parastatalen, die elk jaar ongeveer 150 
miljard te verhandelen krijgen, moeten 
onder de kontrole van de minister van 
financiën komen. De parastatalen moe
ten een jaarlijkse begroting aan de 
parlemeniskommissies voor financiën 
voorleggen. 

3. Om het ondoeltreffend beheer van 
de centrale diensten en de parastatalen 
te voorkomen, dat thans heerst door 
partijpolitieke benoemingen in die 
diensten, wat wanbeheer en verspilling 
door onbekwaamheid meebrengt, zullen 
alle benoemingen in de centrale admi
nistratie en de parastatalen slechts ge
beuren na een eksamen, dat onder de 
kontrole staat vaii de vaste Wervinosse-

o 
krclai is. 

4. I-.r moet hij het voorleggen van de 
begrotingen een einde worden gesteld 
aan het inschrijven van posten op de 

buitengewone begroting, die normaal 
op de gewone begroting moeten figure
ren, maar die op de buitengewone be
groting worden ingeschreven, oin de 
gewone begroting kunstmatig in even
wicht te brengen. 

5. De leningen, die door bepaalde or
ganismen (regies, parastatalen, fondsen 
en overheidsbedrijven) worden uitge-

ireven onder staatswaarborg; de terug-
rderbare voorschotten, die worden 
rleend, en waarvan het bepaald twij-
achtig is of ze ooit zullen of kunnen 
ruggevorderd worden, moeten door 

het parlement worden goedgekeurd, na 
door de parlementskommissies voor Fi
nanciën te zijn behandeld. Deze maat
regel zal de verspilling afremmen en 
uitschakelen, en tevens de spanningen 
op de kapitaalmarkt, waardoor de pri
vate investeringen vs'orden afgeremd, 
doen afnemen. 

6. Bij het opmaken van de begrotin
gen, moet er streng de hand worden 
aan gehouden, dat de globale stijging 
der rijksuitgaven de voorziene stijging 
van het Bruto Nationaal Produkt met 
1 % niet te boven gaan, zodat de in
flatoire tendens wordt vermeden. 

Al deze maatregelen, die behoren tot 
de stelregels van een normaal staatshuis-
houdkundig beheer, zullen, indien ti] 
toegepast worden, de weg vrij maken 
voor een doeltreffende en reële sociaal-
vooruitstrevende politiek en een vermin
dering van de fiskale druk op de klei
nere inkomens. 

In een voortgezet stadium wordt een 
werkelijke sociale vooruitgang mogelijk, 
door : 

I. — de geleidelijke loonsverhoging 
verder door te zetten, in finiktie van de 
verhoging van de koopkracht. Dit ver
eist echter een drukking van de infla
toire tendenzen. Daarom moet gestreefd 
worden naar : 

1. Stijging van de produktie der ge
bruiksgoederen in evenredigheid met de 
stijging der lonen. O p die wijze wordt 
de koopkracht der mun t behouden en 
leidt de loonsvethoging tot een weike-
lijke koopkrachtverhoging en sociale 
vooruitarans;. 

2. De begroting moet zo opgeval 
worden, dat de investeringskredieten on
geveer 20 % bereiken van de niet-pro-
duktieve overheidsuitgaven. O p die wij
ze wordt het B.N.P. geharmoniseerd 
met de stijghig \ a n de kooplust, gevolg 
van de loonsstijging. 

II . — door de veidere doorzetting 
van de sociale voorzieningen, maar dan 
in die zin, dat de afhoudingen op wed
den en lonen en de bijdragen voor so
ciale voorzieningen niet meer onproduk 
tief worden aangewend door allcilci be
heers- en adniinistratiekt)sten. 

1. Het onrechtstreeks loon \t>o\ s(>-
ciale voorzieningen heeft /ijii niak-,i-
mum bereikt. Er moet gestreeld >\<>i<lcn 
van een verhoging van het rechtstreeks 
loon tegenover het onrechtstreeks loon. 
Dat brengt mee : 

Een onmiddellijke stijging dei koop
kracht, bij vervidling van de voorwaar
den hoger voorgesteld. 

Een stimulans voor hen, die het 
rechtstreeks loon « voelen ». 

2. De indeks der kleinhandelsprijzen 
moet een werkelijke meter der levens
duurte zijn. De produkteij, die ei m 
worden opgenomen, moeten een wcci 
spiegeling zijn van het gemiddelde der 
konsumptieve produkten De voorgeno 
men detaksaties van bepaalde produk
ten mogen niet doorgevoerd worden in 
funktie van een vervalsing van de in 
deks der kleinhandelsprijzen. 

3. De roeiende vooihcflin" moet "c-
o o 

POLITIEK 
drukt worden voor hen, die voor een 
deel hun spaargelden tot levensonder
houd gebruiken en wier levensstandaard 
door een te hoge voorheffing, gepaard 
met de muntontwaarding van de frank, 
worden benadeeld. 

De ziekte- en invaliditeitsverzekering 
is de zieke plek in het geheel van oii/e 
politiek der sociale voorzieningen. Par
tiële en fragmentaire oplossingen, zoals 
ze de laatste jaren werden toegepast, 
brengen geen klaarheid zolang die sek-
tor door poliii tkc of groepsbelangen
overwegingen vsordt geleid en georiën
teerd. 

Geen enkele der reeds vroeger geno
men en nog te nemen maatregelen, kan 
het probleem oplossen zonder vooraf-
gaandelijke maatregelen, die een reële 
sanering mokelijk maken, te treffen. 
De maatregelen, die de V.U. voorstelt 
zijn « prealabelen », « voorafgaande 
maatregelen » die een uiteindelijke sa
nering van alle aspekten mogelijk 
maakt. 

Derhalve stelt de Volksunie voor : 
1. O m de onverantwoorde beheers

en administratiekosten, die in funktie 
van de partijpolitieke belangen worden 
opgedreven te nadele van de verzeker
den en van de staatskas, zal het verzeke
ringswezen tegen ziekte en invaliditeit 
gedepolitiseerd worden door de oprich
ting van een Rijksverzekeringsfonds te
gen Ziekte en Invaliditeit, dat de be

staande mutual i tei ten zal vervangen en 
op dezelfde wij/e door de Staat zal ge-
kontroleerd worden als de parastatalen 
doch met behoud van het pluralisme in 
de verzorging. 

2. Voor de dokters zal een sociaal sta
tuut worden uitgewerkt. 

3. De doktersassistenten en doktcrs-
specialibten, ful l t ime aan bepaalde kli
nieken verbonden, moeten op sociaal 
verantwoorde wijze kunnen werken. 
Daarom zal onder staatstoezicht een uni
formiteit in de werkkontrakten tussen 
klinieken en dokters, hierboven ver
noemd, worden bewerkstelligd om : 

de dokters-assistenten een nonnaa l 
en behoorlijk inkomen te verschaffen. 

te vermijden, dat bepaalde dokters-
specialisten, naast h u n praktijk in het 
/iekcnhuis aan bepaalde dumpingprak
tijken op piivaat vlak gaan doen. 

4. Zoals de staat optreedt tegenover 
zijn schuldenaars-werkgevers, die beboet 
worden met moratoire interesten bij 
achterstallige betalingen voor de RMZ, 
zal de staat, bij achterstallige betalin
gen aan klinieken, hospitalen en apote-
kers, moratoire interesten betalen waar
van de voet gelijk zal zijn aan die van 
de moratoire interest voor RMZ-bijdra-
gen. 

5. I n afvs'achting van het tot stand 
komen van de bepaling onder p u n t 1 
zal, om de overkonsumptie af te rem
men : 

het remgeld dwingend ingevoerd wor
den in de poliklinieken en dienen als 
basis voor de forfaitaire uitkeringen van 
de staat aan bedoelde poliklinieken. 

Een kontrole worden doorgevoerd 
door onafhankelijke staatsa,genteri o p 
het beheer en de administratie van de 
bestaande mutuali tei ten. 

6. Voor de geneesheren die een kon-
ventie hebben afgesloten, mogen de 
honoraria de aanpassing aan de indeks-
stijging niet te boven gaan. 

V . ü . WETSVOORSTELLEN 
VAKANTIEGELD 

Door onze senaatsfrahlie werd 
ofj 21 maart jl. een voorstel van 
xuet ingediend, lol u ijtiging van 
het Wetboek det Inkoinstejibelas-
iingen. We brengen hieionder de 
toelichting. 

Artiker26, 1» van het Wetboek 
der inkomsten belastingen rang
schikt bij de bezoldigingen die in 
principe belastbaar zijn ten name 
van de loon- en weddetrekkenden. 
gepensioneerden, enz., het jaar
lijkse vakantiegeld (betaald ver
lof) en de verhogingen van bewust 
vakantiegeld. 

De indieners zijn van oordeel 
dat de/e vergoedingen beantwoor
den aan een sociaal en menselijk 
doel, namelijk de werknemers in 
staat te stellen om nieuwe krach
ten op te doen. 

Bovendien lel^'.•ijl er spraak van 
is om aan sommige gepensioneer
den een vakantiegeld uit te keren 
schijnt het ongepast dat deze be
gunstigden wanneer ze nog over 
andeie belastbare inkomsten be-
schiLLi n icn tleel van het door de 
Slaat toegekend vakantiegeld aan 
dezelfde Staal zouden moeten te
rugbetalen in de vorm \aii belas
tingen. 

In die omstandigheden stellen 
de indieneis voor de vakaniie<>el-
den te voegen bij de vrijstellingen 
van sociale en kulturele aatd. op 
gesonid in artikel 41 van hel Wet
boek der inkomstenbelastingen. 

Hel eigenlijke u'etri'oo)slel 
luidt als z'olgt . 

Artikel 41, § 1, van het Wet
boek der inkomsten-belastimren 

O 

wordt aangevuld als volgt : 
« 7" het vakantiegeld en de ver

hogingen hiervan, zoals die uitge

keerd worden ingevolge wets- of 
reglementsbepalingen, echter tot 
beloop van maximum 12.000 frank 
per jaar, verhoogd met 1.500 frank 
per kind ten laste. 

» Deze bedragen worden gekop
peld aan het index-cijfer en onder
gaan dezelfde aanpassingen als de
gene die gelden voor de wedden 
van het Rijkspersoneel. » 

REISKOSÏEN 
Door onze senaalsfiahtie xi'erd 

Cf) 30 maait jl. een x'oorstel van 
Wel ingediend tot wijziging van 
art. 41, 1, 6', van het Wetboek 
der Inkomstenbelastingen. We 
brengen hieronder de toelichting . 

Artikel 41, § 1,6', van het Wet
boek der inkomsten-belastinsren 
stelt vrij van personenbelasüng de 
vergoedingen die aan de loon- en 
weddetrekkenden door hun werk
gever worden toegekend als terug
betaling van hun persoonlijke leis-
kosten van de woonplaats naar de 
plaats \aii ic-wcrkstelling voor zo
ver /e iiicL meer dan 5 000 fr.ink 
per jaar bedragen. 

Dit bedrag van 5.000 frank 
werd voor meer dan tien jaar be
paald en bleef sindsdien otigev\ij-
zigd ondanks de belangrijke stij
gingen van de vervoerkosten. 

De indieners menen dan ook 
dat onverwijld dient te worden 
overgegaan tot de verhoging van 
dit bedrag en ze stellen voor het 
te brengen op 10.000 frank. 

Het eigenlijk wetsvooistel luidt 
als volgt : 

In het artikel 41, § 1, 6", van 
het Wetboek der inkomstenbelas
tingen wordt het bedrag van 
e 5.000 frank » vervangen door 
'. 10.000 frank ».' 
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BESLUITEN PROGRAMMATIEDAG 

OVERHEIDSZORG VOOR VLAAMSE EKONOMIE 
We brengen hieronder de bestuiten inzake het probleem der overheidszorg voor 
de Vlaamse ekonomie, zoals ze werden geformuleerd na het referaat van Gies 
Eeckhaudt, alg. verantw. dienstbetoon, op de V.U.-programmatiedag van zater
dag 2 april jongstleden. 

1. De ekonomische aktieve bevolking 
van Vlaanderen zal aangroeien van 
2.044.000 in 1966 tot 2.269.000 in 1976. 
d.i. met 225.000 eenheden. De verwach
te aangixtei van de aktieve bevolking, in
gedeeld per provincie, is als volgt ; 

L imburg : 65.000. 
Antwerpen : 57.000. 
West-Vlaanderen : 45.000. 
Oost-Vlaanderen : 29.000. 
Vlaams-Brabant : 09.000. 
Voor al deze bijkomende jongeren 

moet nieuwe werkgelegenheid worden 
geschapen. 

2. O m de ongeordende uit tocht van 
de landbouwers a£ te remmen, is het 
noodzakelijk da t de landbouwprijzen 
op een betrekkelijk hoog niveau wor
den gehouden gedurende de eerstvol
gende 10 jaar. 

3. Niet enkel moeten alle bijkomen
de aktieven kunnen werk vinden in ei
gen streek, maar daarenbo\ 'en moet de 
ekonomisch krankzinnige pendelbewe
ging naar Brussel tot het strikt nood
zakelijke worden teruggebracht. 

De middelen daartoe zijn :» 

1. De Brusselse en Waalse bedrijven, 
die Vlaamse arbeidskrachten tewerkstel-
len, in die mate in de vervoerkosten van 
de pendelaars doen tussenkomen dat de 
spoorwegkosten volledig gedekt xvorden. 

2. De pendeltijd, die meer dan 80 mi
nuten per dag bedraagt, doen aanvaar
den als effekiieve werktijd en deze als 
dusdanig aan de arbeider doen uitbe
talen door de ondernemer. 

3. Doeltreffende maatregelen om 
Brussel te decentraliseren en te dekoa-
gestioneren. 

4. De industrialisatiepolitiek in het 
Vlaamse land moet met krachtdadig
heid worden doorgezet. De ekonomi
sche ekspansie, die wij in meerdere 
Vlaamse gewesten de laatste tijd heb
ben gekend, heeft overduidelijk bewe
zen dat het stimuleren van ekonomische 
ontwikkeling in achtergebleven streken 
mogelijk is, wanneer de overheid de no
dige infrastruktuurwerken ten uitvoe
ring brengt, industriezones bouwrijp 
maakt en financiële tegemoetkomingen 
verleent aan investeerders. 

5. Voor Limburg is het s tandpunt 
van de Volksunie kort en klaar en om
vat drie punten ' 

stopzetten van de afdankingen in de 
mijnen tot wanneer de nodige nieuwe 
werkgelegenheid geschapen is; 

steun aan de landbouwers om de af
vloeiing van aktieven uit de landbouw 
af te remmen; 

bouwrijp maken van 1500 ha indus-
triegronden in Albertkanaalzone, Oost
en Noord-Oost Limburg. 

6. Voor West-Vlaanderen dringen 
zich vooral bijzondere maatregelen op 
voor de Westhoek, waar voor het ogen
blik een werkelijke ontvolking plaats 
grijpt. In deze streek zouden moeten 
15.000 tot 20.000 nieuwe werkgelegen-
heden worden gekreëerd. 

7. In Oost-Vlaanderen moet ten over
staan van de kwijnende tekstielindus 
trie de rekonversie van de streek Oude-
naarde-Ronse worden aangepakt en 
moet de pendel van de Denderstreek 
naar Brussel tot redelijke verhoudingen 
worden teruggebracht, door bepaalde 
Brusselse bedrijven naar de Dender 
streek over te hevelen. 

De voorziene havenekspansie op de 
linker Schckleoever biedt grote moge 
lijkheden voor het Waasland. 

De praktische vorm en verwezenlij
king ervan moet beslist worden tussen 
de betrokken gebieden en bevolkingen 
Alleen een eensgezind Vlaams optreden 

zal het mogelijk maken van het centrale 
gezag de grote kredieten te bekomen die 
voor de uitvoering nodig zullen zijn. Ie
der lokaal of provinciaal partikularisme 
is in d i t verband uit de boze. 

De scheepvaartverbindingen tussen 
Gent en Antwerpen moeten verbeterd 
worden en geschikt gemaakt voor de 
duAN'^aart. 

8. I n verband met het probleem van 
de vreemde arbeidskrachten in Vlaan
deren zelf, is he t s tandpunt van de 
Volksunie het volgende : 

Vooreerst heeft het geen zin laag ge
kwalificeerde vreemdelingen aan te 
werven om marginale bedrijven in 
stand te houden. De tekstielnijverheid 
moet haar produktiviteit dermate op
voeren dat zij lonen kan uitbetalen, die 
evenwaardig zijn aan deze in de andere 
sektoren. De bedrijven, die da t niet 
kunnen, moeten uitwijken naar Euro
pese streken, waar de arbeidskracht goed
koper is. 

T e n tweede : waar het plaatselijk zou 
nodig blijken vreemdelingen aan te 

trekken, moet hun aantal beperkt wor
den in die mate dat deze vreemdelin
gen in de Vlaamse gemeenschap kunnen 
geïntegreerd worden met dezelfde rech
ten (arbeidvergoeding, huisvesting, enz.) 
en plichten (onder meer op taalgebied) 
als de Vlamingen zelf. Word t het aan
tal vreemdelingen zo groot, dat zij niet 
behoorlijk kunnen worden geïntegreerd, 
dan zullen zij onvermijdelijk gaan sa
menhokken in achterbuurten. Aldus 
kunnen in de Vlaamse steden apart-
heids-situaties ontstaan zoals die nu 
reeds aanwezig zijn in Zwitserland en 
Frankrijk. 

Ook op sociaal-ekonomisch gebied is 
Vlaanderen nog steeds eisende partij : 
dr ingende overheidsmaatregelen zijn 
noodzakelijk; enerzijds, om een defini
tieve oplossing te brengen aan de oude 
verder aanslepende problemen, ander
zijds om het hoofd te bieden aan de 
nieuwe problemen, die zich aan Vlaan
deren zullen stellen. 

Daar vele aspekten van de sociaal-
ekonomische toekomst-problematiek to
taal verschillend zijn in Vlaanderen en 
Wallonië onder meer in verband met 
de nataliteit , de pendel, het probleem 
der buitenlandse arbeidskrachten, de 
infrastruktuuraanleg, enz. kan in Vlaan-

G. Eeckhaudt 

deren slechts een gezonde en doeltref
fende sociaal-ekonomische politiek wor
den gevoerd, wanneer Vlaanderen over 
eigen organen beschikt, die daadwerke
lijke beslissingsmacht hebben op het 
vlak van de planning en de vaststelling 
van de prioriteiten. 

Slechts onder deze voorwaarden kan 
Vlaanderen een konstruktieve bijdrage 
leveren tot een harmonische uitbouw 
van de welvaart in Europa. 

BESLUITEN PROGRAMMATIEDAG 

KULTURELE PROBLEMATIEK 
We brengen hieronder de besluiten inzake de kulturele problematiek, zoals ze 
werden geformuleerd na het re dat van volksvertegenwoordiger M. Coppieters, 
op -ie V.V.-pfogrammatiedag van zaterdag 2 april jl. 

par tement van Nationale Opvoeding 
moeten ontdubbeld worden. 

3. De « kultuurraden » — steeds op»-
nieuw door de kleurpartijen theoretisch 
vooropgezet als een instrument van kul
turele autonomie — zijn hic et nunc een 
onnut t ige zaak, omdat zij : 

a. geen politieke macht zullen hebben 
i.v.m. taalwetgeving en kulturele aan
gelegenheden, 

b. de Vlamingen nog meer zullen ver
delen. 

4. Kulturele integratie met Noord-
Nederland is slechts mogelijk in een 
stelsel van volledige kulturele autono
mie. De daartoe vereiste voorbereiden
de « organen « moeten dringend in het 
leven worden geroepen, meer in het bij
zonder de « Belgisch-Nederlandse Hoge 
Raad voor de Nederlandse Kui tuur ». 

Een innige onderwijssamenwerking, 
koórdinatie en -integratie dringt zich 

op. 
5. Duitstalig BeLgie maakt geen deel 

u i t van Wallonië. Dit gebied moet van 
een volstrekte kulturele autonomie ge
nieten. 

6. a) He t ministerie van Nationale 
Opvoeding moet ontdubbeld tot en met 
het sekretariaat-generaal en de minister. 

b) Door een « autonoom statuut » 
moet het onderwijs onttrokken aan de 
politizering, die het verlamt en ont
wricht. 

c) Een algemene « schoolstop n (rege
ringsverklaring) is onzinnig. In geen 
geval mag getornd aan de wettelijke 
verplichting (wet van 1963), jaarlijks 10 
rijkshogere Nederlandstalige scholen op 
te richten te Brussel-hoofdstad. 

7. a) Dr universitaire ekspansie werd 
tot een politieke koehandel verlaagd. 

De echte knsi^punten werden niet in 
(>\ ei weging genomen. 

b) De K vtije » universiteiten worden 
dooi de rijksmiddelen in zo hoge mate 

M Coppieters 

1. Daar de Vlaamse ontvoogdings-
strijd een veel bredei opzet heeft dan 
alleen maar de oplossing van taal- en 
kultuurvraagstukken, biedt een zelfs 
effektieve kiiluirele autonomie geen gel 
dende oplossing. 

2. KuUtuele autonomie kan maar één 
betekenis hebben de Vlaamse gemeen
schap moet voor het ganse kul tuurdo 
mein beschikken over ; 

a. eigen wetgeving, 
b. eigen overheidsorganen, 
c. eigen geldmiddelen. 
Het onderwijs is de voornaamste lak 

van het politiek Cultuurbeleid Mie di 
lekties, kommissies en raden bij het de 

gespijsd, da t zij aan de meest strikte 
parlementaire kontrole moeten onder
worpen worden. 

c) Deze rijkssubsidies mogen aan de 
K.U.L. en de V.U.B slechts verstrekt, 
mits een gesplitse boekhouding, aan het 
Parlement op voorhand meegedeeld. 

d) Leuven en Brussel moeten elk be
schikken over een autonome Nederland
se Universiteit. 

De Waalse Katolieke Universiteit zal 
zich reeds vanaf 1967-68 in Wallonië be
ginnen vestigen. 

e) ledere eenzijdige franstalige uit
zwerming in Vlaams-Brabant moet ver
worpen. 

8. Het uitstel van de « verlengde 
leerplicht » moet gebrandmerkt als een 
sociaal schandaal. 

9. De door de regering voorgestane 
politiek van « studiebeurzen » voor het 
hoger onderwijs (gedeeltelijke omzetting 
in leningen) moet met kracht verworpen 
als een reaktionaire maatregel, die voor
al de Vlaamse gemeenschap treft. 

10. a) Brussel moet — dank zi) bij
zondere maatregelen — over drie |aar 
beschikken over een volwaardig neder-
landstalig onderwijsnet, iowel van het 
rijk van de gemeenten als van het vrij 
onderwijs. 

b) Drie punten moeten vooi Brussel-
hoofdstad onmiddellijk verwezenlijkt : 

1. Kontrole op en sank ties inzake de 
taalverklaring; 

2. Erkenning van alle nederlandstali-
ge lagere scholen als hebbend volwaar
dig graad-onderwijs, ongezien hei aan
tal leerlingen; 

3. Effektieve splitsing van de school-
direkties. 
Algemeen besluit : 

De kulturele autonomie, de kulturele 
integratie en de onderwijspolitiek mo
gen met worden opgevat binnen een 
Belgisch administratief perspektiet maar 
moeten uitgebouwd in het raam van 
Benelux en van een Europese integra
tie. 
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de wereld 
Nog nooit sinds de militaire junta onder leiding van maarschalk Nguyen Cao Ky 
aan de macht is in Zuid-Vietnam, zijn de opstootjes en burgeroorlog-relletjes zo 
erg geweest als tijdens de jongste drie weken. Sinds tenminste drie jaar heeft 
men in Zuid-Vietnam eigenlijk nooit meer zoveel interne politieke problemen 
zien woekeren als thans in deze krisisweken. De weerslag van deze jongste krisis, 
•waarin de Boeddisten de hoofdrol spelen omdat zij in plaats van de militaire 
regering een burgerlijke regering wensen, is niet alleen voor Ky bijna het einde 
van alles. Ook de Amerikanen krijgen het deze weken hard te verduren. Want 
boven de militaire en financiële Vietnam-politiek kwam deze weken de zorg 
voor het interne bestuur van Zuid-Vietnam nog nachtmerries bezorgen aan de 
Amerikaanse verantwoordelijken. 

James Reston schreef in de « New-
York Times» dat de belangrijkste 
kwestie niet ging over hetgeen er ge
beurde in Vietnam, doch over hetgeen 
er aan het gebeuren is in Washington 
tengevolge van deze krisis. « Noch de 
Boeddisten, noch de studenten, noch 
de kweddelende leiders van de Zuid-
vietnamese regering, noch de kommu-
nisten die voordeel trachten te halen 
uit deze moeilijkheden, zijn stuk voor 
stuk sterk genoeg om iets te verande
ren aan de politieke of militaire situa
tie van dat land. Slechts Washington 
is daartoe in staat». 

Dat is waar! De mensen die in Was
hington en in het Pentagon de militai
re taktiek uitdenken in verband met 
de Vietnamese oorlog, zijn alleen bij 
machte om enige beslissende verande
ring te brengen in de politieke en mi
litaire problemen van Zuid-Vietnam. 
En we mogen er zeker van zijn dat er 
in deze dagen ernstige binnenskamer-
se debatten gehouden worden, die van 
belang zullen zijn voor de verdere evo
lutie in Vietnam. 

In de eerste plaats, omdat de G.I.'s 
het niet meer begrijpen. De militairen 
zijn verbolgen en geïrriteerd omwille 
van deze warboel. Alsof zij nog niet 
genoeg hun handen vol hebben met de 
strijd tegen Noord-Vietnam, komt nu 
opnieuw die rotte binnenlandse poli
tieke toestand de zaak nog verergeren. 
Zij zijn verbolgen, en dat is te begrij
pen, over de onenigheid die vastge
steld wordt in het politieke kamp in 
Zuid-Vietnam. Doch bovenal moeten 
zij nu zeker vaststellen, welk latent 
anti-Amerikaans gevoel er schuilgaat 
onder deze politieke onenigheden. De 
militaire leiders hebben deze weken 
aan de G.I.'s moeten vertellen dat zij 
van de straat moesten blijven, voor 
zover zij er geen job te doen hadden. 
Amerikaans personeel moest verwij
derd worden uit Da Nang. Zij hebben 
moeten toezien hoe de militaire rege
ring, die er is bij de gratie van de Ame
rikanen zélf, het onmogelijke moest 
doen opdat de Zuidvietnamese solda
ten de Amerikanen niet gingen aanval
len. 

Het is dan ook begrijpelijk dat er 
in het Pentagon generaals zijn die de 
hele « rotzaak » in de steek willen la
ten. Zij redeneren als volgt : wij moe
ten de hele politieke en militaire situa
tie in de hand hebben, anders kunnen 
wij onze militaire job niet uitvoeren. 
Het gaat niet op dat de troepen van 
de Zuidvietnamese regering de — tus
sen haakjes : Amerikaanse — wapens 
gebruiken, niet om tegen de «vijand » 
te strijden, maar om anti-regeringsbe
togers en de anti-Amerikaanse Vietna-
mezen in te tomen in de straten van 
Saigon. 

Het is begrijpelijk dat generaals in 
het Pentagon en in het commando van 
generaal Westmoreland het dilemma 
stellen : ofwel de zaak van de Zuidviet
namese regermg in handen nemen, of
wel eruit trekken en de boel laten stik
ken. 
Dilemma zeggen we. Want inderdaad, 
het heeft de vorm van een dilemma. 
Eruit trekken kunnen de Amerikanen 
niet zonder hun gezicht te verhezen. 
Want dan zouden zij de principes 
waarvoor zij tot nu toe gezegd hebben 
te strijden, moeten opgeven. 

De militaire én politieke macht in 
Saigon in handen nemen gaat aan de 
andere kant ook niet, want dan zouden 
zij niets andc:s doen dan de huidige 
kri/.isiituatie nog verergeren. De 
Boeddisten zouden nog méér redenen 
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DE ROTZAAK OPNIEUW 
vinden om te protesteren. De Noord-
Vietnamezen zouden van hun kant nog 
duidelijker redenen hebben om te 
strijden tegen de « Amerikaanse impe
rialisten », die niet alleen de Zuidviet
namese regering met raad en daad 
bijstaan, maar klaarblijkelijk kom
pleet de macht zouden hebben overge
nomen. Zelfs zou men kunnen gewa
gen van een in Chinese ogen al te 
mooi argument! 

In feite ligt de beslissing opnieuw bij 
president Johnson. En zover als men 
dat kan nagaan is president Johnson, 
tezamen met zijn adviseurs, al even 
gefrustreerd door de politieke warboel 
in Saigon als de militaire bevelhebbers. 
Hij is nochtans tot nu toe zeer voor
zichtig gebleven. Voor Johnson resu
meert zich tussen de keus om Viet
nam op te geven — hetgeen hij niet 
kan — of nog méér soldaten naar Viet
nam te sturen, hetgeen hij ook niet 
bijzonder op prijs stelt. 

Zolang er nog een schijn van kans 
is dat de huidige militaire junta de 
zaak in handen kan houden, houdt 
ook president Johnson zich bij een af
wachtende houding. 

En die schijn van kans is èr. 
Maarschalk Ky schijnt blijkbaar be

wust te zijn van het feit dat hij bijna 

voor dezelfde situatie op binnenlands 
politiek gebied staat als president 
Diem. Hij ziet zich verplicht, beloften 
te doen. Maar tegelijkertijd doet hij 
niet wat Diem deed in 1963, het jaar 
waarin hij door Amerikaanse hulp van 
zijn troon werd gesmakt. Hij heeft tot 
nu toe geen geweld gebruikt of geen 
bloed doen vloeien, zodanig dat de op
positiegroepen hun martelaren niet 
krijgen. 

Tenminste op één enkel ogenblik na. 
Was maarschalk Ky de kluts kwijt 
toen hij verleden week bij de demon
straties op grote schaal in de steden 
Da Nang en Hué ingreep ? Hij liet aan
kondigen dat Da Nang in handen was 
van de kommunisten, hij zou alle 
« kommunistische » demonstranten — 
de burgemeester van Da Nang mcluis 
— laten neerschieten en hij beloofde 
tevens dat hij duizenden soldaten naar 
Da Nang zou brengen om de stad te 
« bevrijden ». Daarmee zat hij volop in 
de burgeroorlog Doch op het randje 
af kreeg maarschalk Ky zijn koelbloe
digheid terug. Hij deed inderdaad 
troepen overbrengen naar Da Nang, 
maar de rebellerende troepen beletten 
de hele onderneming • zij bevrijdden 
hun burgemeester en de militaire com
mandant die ondertussen ontslagen 

deze week in de wereld 
• De Griekse minister van buitenlandse zaken nam ontslag. 

• De Amerikanen weigeten, hun strijdkrachten bmnen het jaar uit Frank

rijk terug te trekken. 

• In Vietnam werd de politieke toestand met de dae, verwarder, terwijl in 

Washington de verwarring over de oorlog m Zmdoost-Azië ten top stijgt. 

• Eindeloos diplomatiek en militair steekspel rond twee peti oleumiankers 

die een lading voor Rhodesié aan de wal willen brengen. 

was. Ky was echter wijs genoeg om 
zijn vergissing in te zien. Hij vloog 
zelf naar Da Nang, trok zijn beschuldi
gingen over « kommunistische » over
heersing in deze stad in en maakte 
tenslotte dat zijn troepen niet over
gingen tot de aktie. 

Het moment van burgeroorlog was 
voorbij, maar de problemen bleven de» 
zelfde. 

Ky heeft generaal Nguyen Chan Thi 
uit de junta ontslagen, omdat hij maar 
al te goed wist dat heel de Hué-Da 
Nang-streek door deze generaal als 'n 
soort oorlogsconsul wordt beheerst en 
dat zijn onafhankelijkheid een bedrei
ging werd. Het is m ditzelfde gebied 
dat de Boeddisten-leider Thich Tri 
Quang — de man die indertijd de 
boeddistenrebellie leidde tegen Diem 
— de religieuze skepter zwaaide. 

En het is toevallig dat beide poten
taten van mening zijn, dat het natio
nalistisch element in het Nationaal Be
vrijdingsfront verzocht zou moeten 
worden, wanneer er een niet-kommu-
nistische koalitieregering zou komen in 
Zuid-Vietnam, daaraan deel te nemen. 

Het was precies daarom dat zij zich 
tegen de Ky-junta keerden. 

De enige mogelijkheid voor maar
schalk Ky zal tenslotte toch slechts 
bestaan in het vormen van een burger
lijke regering waarin alle religieuze, so
ciale en politieke leiders vertegen
woordigd worden. Dat zal een enorm 
kompromis vergen. Dit kompromis 
wordt nu doorspeeld door het feit dat 
er in Zuid-Vietnam een bestendig 
groeiende inflatie aan de gang is. die 
de oorzaak is van veel ontevreden
heid. Een van de voornaamste oorza
ken van de huidige, maar reeds lang 
latente, oppositie is immers te vinden 
in het voortwoekeren van deze inflatie. 
Tot nu toe hebben de anti-inflatie-
maatregelen van Ky niet geholpen en 
juist daardoor krijgen de Amerikanen, 
niet alleen militair, meer en meer in
vloed op alle mogelijke aspekten van 
het Vietnamese leven. . 

E.H.M. 
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TE VOET 
Toen generaal Saboer, 

hoofd van Soekarno's lijf
wacht, op 11 maart jl. aan 
zijn meester kwam meedelen 
dat de troepen van generaal 
Soeharto in de prezidentiéle 
rezidentie waren binnenge
drongen, verliet de Indone-
zische prezident in zo'n haast 
het paleis dat hij vergat, zijn 
schoenen aan te trekken. 
Barvoets stapte hij in zijn 
helikopter en vloog naar zijn 
Bogor-paleis buiten Djakarta. 

Sindsdien heeft Soeharto 
de helikopter naar een leger
vliegveld gestuurd onder 
voorwendsel dat hij hersteld 
moest worden. Prezident Soe-
karno moet het voorlopig 
maar te voet doen. Ook zijn 
telefoongesprekken worden 
duchtig gesnoeid; men liet 
hem slechts één enkel appa
raat dat dan nog ostentatief 
op een luistertafei is aange
sloten. 

VRIJE TIJD 
Kwame Nkroemah verze

kerde in februari jL, toen hij 
door een militaire staatsgreep 
in Ghana uit zijn prezidenti
éle funktie werd verwijderd, 
dat hij niets onverlet zou la
ten om ten spoedigste terug 
in volle eer en glorie in zijn 
hoofdtsad te zijn. 

Veel moeite schijnt hij 
daarvoor echter niet te doen. 
Zijn voornaamste bezigheid 
sindsdien : gezelschap^spel-
letjes. Nkroemah's spelpart-
ner : zijn privé-sekretaresse. 

PROVO'S 

De < North American 
Broadcasting Corporation » 
betaalde aan enkele Amster
damse provo's 300 dollar om 
een «huwelijksincident op 
bestelling » te kunnen ver
filmen. De provo's verbonden 
zich er toe, als prestatie voor 

Naar aanleiding van de Paas
feesten werd te Berlijn voor 
een paar dagen weer eens een 
spleet gemaakt in de Muur. 
Daarmee is het IJzeren Gor
dijn echter niet minder dicht 
geworden. In het dorpje 
Moedlareuth, waar de demar-
katielijn dwars door de dorps-
kom loopt, begonnen Russi
sche soldaten verleden week. 
een 2,80 meter hoge betonnen 
muur te bouwen die de vroe
gere prikkeldraad vervangt en 
die nu ook iedere blik over de 
«grens» onmogelijk moet 
maken. Westduitse grenssol-
daten staan werkloos toe te, 
kijken. 

hun ereloon enkele bomme
tjes te werpen voor de koets 
waarin prinses Beatrix en 
Claus von Amsberg hadden 
plaatsgenomen. De overeen
komst bepaalde «dat de 
paarden moesten steigeren». 
Op de onderling afgesproken 
punten stonden de camera-
men gereed om opnamen te 
maken van de «spontane» 
reakties der Amsterdamse 
« bevolking». De paarden 
vertikten het echter, te stei
geren. 

Ook twee Duitse, een Zwit
sers en een Frans sensatie
blad bezoldigden een |iantal 
provo's op de huwelijksdag. 

HULP 

In Vietnam werden sinds 
februari 1965 niet minder dan 
660 Amerikaanse piloten 
neergeschoten. Bijna 400 
daarvan konden terug opge
pikt worden door hulpvlieg-
tuigen. Alle piloten zijn uit
gerust met lichtspoormuni-
tie, een radiozender, zwem
vest, vlot, tabletten tegen zee
ziekte, afweermiddelen tegen 
haaien en een drinkwater
voorraad. De kost van dit 
nogal omvangrijke E H.B O.-
kastle beloopt 130.000 fr per 
piloot. 
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Polen nog altijd overwegend katoliek, ondanks de plagerijen en 
de tegenkanting van het regime Gomoelka. Het Paaskruis dat 
nog altijd de Poolse vlakte beheerst, lijkt wel een simbool in 
al zijn eenzaamheid én onvci zettelijkheid. 

STEFAN WYSZYNSKI 
DU jaar vieil Polen de duheudste ver-

jaaidag van zijn keislemng. De vienng van 
dit millenium is aanleiding geivoiden van 
een scheip konfbkl luiscn keik en slaat. 

Het lag in de, bedoeling van de Paus, 
naar aanleiding van de keikehjke plechtig
heden rond het millenium, een bezoek aan 
Polen te brengen en daaidoor duidelijk Ie 
stellen dat de Keik er niet aan denkt haar 
gelovig£n achter het IJzeren Gordijn af te 
schrijven, doch tevens dat de Keih bereid 
is om rekening te houden mei dt lezuij-
zigde situatie in Oost-Ewopa. De Poolse 
regering scheeii, aanvankelijk met geneigd, 
stokken in de wielen van het pauielijk be
zoek te steken. We maken ons geen illu-
zies : geen enkel kommunistisrh legime 
hecht ook maar de getingste waaide aan de 
pauselijke loaai dighcid. 

Het regime Gomoelka moet echter nog 
steeds rekening houden met het jeit dat de 
overgrote meeideiheid der Polen gelovige 
katolieken zijn. 

Een open konjlikl mei de kalolieke meer
dei heid is iets, .waar de kommunislen te 
Warschau toch nog even voot terugschrik
ken. Daaienboven had Gomoelka redenen 
om te verwachten dat aan het pauselijk be
zoek politieke winst zou vastzitten. De 
Poolse regeling zou namelijk met voldoe
ning vernemen dat, naast kardinaal Stefan 
Wyszynski, nog een tweede Pool tot kardi
naal zou wolden verheven, nl. de bisschop 
van Wrocslaw — het vroegere Duitse Bres-
lau. Een tweede Poolse kardinaalshoed — 
en wel m het bisdom Breslau — zou beteke
nen dat de Keik openlijk en plechtig de 
Oder-Neisselinie erkent. Vervolgens zou er 
in de Poolse kerkelijke hiërarchie een te-
gengewicht geschapen zijn voor kardinaal 
Wyszynski, aartsbisschop van Warschau en 
primaat van Polen. 

Kardinaal Wyszynski zit de kommunisti-
sche machthebbers namelijk onlzetlend 
dwars. Het is over kardinaal Wyszynski dat 
het pauselijke bezoek aan Polen gestruikeld 
IS. Of juister gezegd : de Poolse regeling 
heeft de houding van de piimaat tegenover 
de Duitse bisschoppen als welkome aanlei
ding gebruikt om het pauselijk bezoek — 
dat ZIJ anders uiterst lastig kon afwijzen 
— onmogelijk te maken 

Einde november van vorig jaar hadden 
de Poolse bisschoppen, die toen Ie Rome op 
het koncihe verbleven, onder leiding van 
hun kardinaal een brief gestuurd aan de 
Duitse bisschoppen waaibi-j deze uitneno-
digd werden naar de plechtige viering van 
het millenium in het Poolse bedevaartoord 
Ts}enlochowa. De brief bevatte enkele pas
sussen die betrekking hadden op hel iunda 
menteel geschil tussen Duitsers en Polen : 
de vroegere Duitse zgn. Ostgehtete. Wys
zynski en de Poolse bisschoppen verzeker
den dat de ellende van de miljoenen Duit
sers die uit de oosigebieden verdreien wer
den veroorzaakt werd door de beslissing van 
de geallieerden en dat de Polen geen an
dere keus hadden dal binnert te stromen 
tn de ontruimde gebieden, omdat zijzelf 
beroofd xuaren van grote gebieden in het 
oosten. 

Deze passus kan niet anders uitgelegd 
worden dan het uitsteken van een broeder
lijke hand naar de Duitse katolieken, ge
paard aan het verzoek om eens en voor al

tijd — ondanks de tragedie van hel verle
den — de huidige grenstoesland te doen 
aanvaarden. Het kommunistisch regime te 
Warschau wenste het echter niet zo te ver
staan; het bescJiuldigde de bisschoppen en 
vooral de primaat ervan, de Poolse belan
gen te hebben verraden en de Duitse « re-
vanchisten > nieuwe argumenten in de 
hand te hebben gegeven. Deze officiële 
zienswijze werd op grote schaal verkondigd 
en meteen was het duidelijk, dat het pau
selijk bezoek aan Polen groot gevaar liep. 

De Poolse regering kon nochtans haar be-
^schuldigingen niet handhaven. De reakties 

bij de Poolse bevolking war en zeer scherp : 
de pers en de radio werden bedolven on
der verbolgen brieven en kardinaal Wys
zynski werd te Warschau demonstratief geo-
vationeerd. Gomoelka krabbelde dus terug 
wat de beschuldigingen betreft, doch ma-
noevreerde verder in de richting van een 
afwijzing van Westerse — en pauselijke — 
deelneming aan de milleniumfeeslen. 

Kardinaal Wyszynskt maakt het hem 
daarbij niet al te moeilijk. De Poolse pri
maat behoort tot de generatie en de geeste
lijke richting van die beide andere felom-
streden kerkvorsten van achter hei IJzeren 
Coidijn : Beran en Mmdzenty. Van de drie 
is Wyszynski wellicht lange tijd de soepel
ste geweest tegenover de kommunistische 
machthebbers, hij kon zich de soepelheid 
ook makkelijker veroorloven met achter 
zich de macht van een grotendeels kornbat-
tief-katoliek geblex'en natie. In de grond 
echter ts hij — net als Beran en Mmdzen
ty — nooit verzoend geraakt met het hui
dig statuut van zijn kerk, die in Polen meer 
nog dan elders een machtskerk ts geweest. 

Het ts duidelijk dat tussen Rome en deze 
drie Oosleuropese kerkvorsten sinds lang 
een fundamenteel verschil van opi atlmg be 
staal Het Vatikaan is kennelijk bemoeid 
om Mmdzenty uil zijn opsluiting in de 
Boedapester Amerikaanse ambassade naai 
Rome te halen, net zoals het nigr. Beran 
naar Rome terughaalde om de weg vrij te 
maken voo: een nieuwe modus vtvendi met 
de Tsjeechse kommunislen De ietwat raad
selachtige Ooslspecialist van'het Vaticaan, 
mgr Agostino Casaroh die destijds de on
der handelingen met de Tsjechen voeide, is 
onlangs ook te Warschau gaan pralen — 
u aai schijnlijk met de bedoelmg om kardi
naal n \sz'\nski lot een gematigder houding 
aan te zetten en hel (pauselijk bezoek aan 
Polen toch nog te laten doorgaan. Hel ziel 
ei naar uil, dat htj dilmnat mislukt is. 

Moet Stefan H yszynski moei Minazenl^, 
moest destijds lieran gelaakt u orden vooi 
een onverzettelijke houding die blijkbaar 
lot en met te Rome mei gemengde gevoe
lens bekeken wordlJ Het ts gema'^helijk, 
zulks te doen Hei ararna x^an dl kalolieki 
kerk in Oosteuropa wordt er echter mei 
geringer om Wie heeft gelijk f Myszymki, 
die blijkbaar nog vasthoudt aan de vioe 
gc?e machtspositie van ztjn kerk^ OJ iij 
die — te Rome en m Polen zelf — het 
essentiële willen redden : overleven ten 
koste van heel wat ' 

Het antwoord ts hier vanuit het veilige 
n eslen zéér gemakkelijk te geven ! Maar 
dan ? 

A A'. Tovano. 
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DE WESTHOEK 
Toor hen die het niet juist zouden weten : de Westhoek omvat dat stukje Vlann-
de, en dat genepen zit tussen de Nooidzee, de Fianse grens en de h]7i Oostende-
Sladen-Menen. Er liggen enkele mm of meer belangrijke plaatsen in als : Veuine, 
Diksmuide, leper. Menen en Foperinge. 
Hel is een halve eeuw geleden het terrein geweest waar de eerste wereldoorlog 
fel werd uitgevochten en ivaawan de littekens lot vandaag toe nog Ie zien zijn. 
Hei is de streek van de stille stadjes, vaak met een groot verleden, die dioinen 
vi'dde?r een vlak landschap van Polders, wateringen en grote boerderijen. Het 
jï ook de streek van de pendelarbeiders, de seizoenwerkers, de mannen die mel-de-
week van huis gaan, een gewest dat afgelegen is en voorbijgegaan... 

O 

• KENNISMAKING 

Laten we even kennis maken met en
kele der voornaamste ceniia. Daar is 
^ooleelst Veurne, de hoofdplaats van 
Veurne \ rabacht . Het telt 7.359 inwo
ners; bet bezit piachtige gebouwen en 
overblijfselen uit het verleden, getuigen 
\ a n vroegere bloei. Vandaag kan alleen 
nog vermeld worden dat er een belang
rijke landbouwmarkt is, dat het een 
knooppunt vormt van enkele kanalen 
die echter praktisch uitsluitend voor 
waterafvoer dienen en dat er een kunst-
vezelfabnek gevestigd is. 

Diksmuide is in Vlaanderen ruim be
kend vanwege zijn IJzertoien en de 
jaarli|kse bedevaart. Het telt 3.969 in-
woneis, heeft eveneens een landbouw
markt en werd tijdens de oorlog 14 18 
tot een vormeloze pumhoop herscha
pen Nadien is het m zijn oorspronke
lijke toestand heibouwd geworden. Van 
enige belangrijke nijverheid is hier geen 
sprake. 

leper was in de middeleeuwen Vlaan-
derens welvarendste stad, dank zij de 
lakennijverheid, die kooplieden uit alle 
landen van Europa aanirok. Vandaag 
getuigen nog de enig mooie gebouwen 
van die rijkdom, die echtei volledig te
loorging. Er zijn nog slechts 18.300 in
woners, waar er in de zestiende eeuw 
200.000 waren. Ook de/c stad werd tij
dens de eerste weieldoorlog volledig 
V ei woest en de ingezetenen vei dreven. 
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Men heeft wel met veel (overigens pi i j -
zenswaardige) moeite de restauiatie aan 
de kunstschatten gedaan en voltooid, 
maar van enige moderne, sociaal-ekono-
mische uitbouw, die men tezelfdertijd 
ter hand had kunnen nemen, is er geen 
sprake geweest. 

Menen is de stad van vlas en tabak; 
zij ligt aan de Leie en de Franse grens 
en telt 22.540 inwoners. Als handels
centrum bij de « schreve » is zij niet 
onwelvarend, maar van een werkelijke 
en wenselijke industiiele s t ruktuur is 
er niets te bemerken. Poperinge leeft in 
dezelfde zin. He t heeft 12.453 inwoners 
en ligt in de Westvlaamse hopstreek, 
waarbij het tevens de toegangspoort 
voimt tot de Westvlaamse heuvelen. 

• VERWAARLOOSD 

Over het algemeen bekeken zien we 
dus dat de Westhoek in zijn voornaam
ste plaatsen niet erg veel te bieden 
heeft wat betreft nijverheid en tewerk
stelling, wat overigens meestal gepaard 
gaat men een algemene bloei, ook en 
vooral in het handelsleven. Gevolg : 
weinig inwoners, weinig vooruitgang, 
integendeel vaak een terugloop in het 
aantal ingezetenen omdat deze naar an
dere gewesten uitwijken, (nog niet op
gemerkt dat bijvoorbeeld te Biussel, zo
veel « kleine luyden » de taal van de 
W^eslhoek kouten ?). 

fî , x̂ *'l 
M M K ' 

**?, llli''^^V'"" 'iJ'*fete..!l '7*̂  
-JT f»-

uJüirurlffllÉÉia I' *A, 

^'wmi 
De landbouw in de Westhoek heeft vaak met oveii-nonim 'cf i^ kampen. 

De regeringen boden tot nog toe weinig aandacht... 
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Buiten de centra die wij hoger be
schreven, zijn er in het gebied een aan
tal vrij ver uit elkaar liggende gemeen
ten die hoofdzakelijk leven van de land
bouw, welke ontegenzeggelijk goed zou 
floreren, ware het niet dat de boeren 
nagenoeg doorlopend te kampen heb
ben met overstromingen, die de vrucht 
van hun arbeid komen aantasten of ka
potmaken. De arbeidende bevolking 
vindt in de landbouw een gedeeltelijke 
(zij het slinkende) tewerkstelling. Voor 
de rest is zij in overwegende mate aan
gewezen op werkzoeken buiten het ei
gen gewest, bui ten de eigen provincie 
en zelfs bui ten de landsgrenzen. 

In wat voorafgaat liggen dan ook de 
voornaamste eisen besloten die vandaag 
het akt iepunt vormen van een kampa 
gne die de Volksunie ten bate van de 
Westhoek heeft ondernomen : het aan 
de kaak stellen van de ongelooflijke na
latigheid van de opeenvolgende rege
ringen ten overstaan van de Westhoek 
en het benadrukken van de maatiege-
len jdie dienen genomen in het belang 
van de landbouw, de tevveikstelling en 
de uitbouw van nieuwe nijverheden ter 
(laatse. 

• PENDELAARS 

Reeds heihaaldelijk heeft de West
vlaamse Ekonomische Raad er op ge
wezen dat in de Westhoek de teweik-
btellingsomvang in hoge mate onvol
doende is om de eigen bevolking weik 
te verschaffen, dat deze toestand er toe 
leidt dat tal van arbeidskiachten over 
sociaal onaanvaardbare tijdsafstanden 
moeten pendelen (dat wil zeggen over 
en weer naar hun werkplaatsen reizen) 
>i werkloos blijven. 

Het Studiebureau van de Westvlaamse 
t.konomische Raad heeft in het tijd 
schrift « West-Vlaanderen werkt » nog 
eens sjjeciaal de aandacht gevestigd op 
het feit dat de resultaten van de volks
telling van 31 decembei 1961 nogmaals 
de bijzonder ongunstige toestand wat 
betreft de pendel en de weikloosheid m 
de Westhoek, ondei strepen. 

Een treffend beeld \ai 

W a t het blad schrijft is o.i. zeer leer
rijk : « De arbeidskrachten die ten min
ste 1 uu r 30 nodig hebben om het werk 
te bereiken of die niet dagelijks de ver
plaatsing kunnen doen (de arbeiders die 
een volle week uithuizig blijven n v d r ) 
samen met de werklozen, maakten op 31 
december 1961 niet minder dan 23,1 % 
ui t van de totale aktieve bevolking in 
het arrondissement Diksmuide, 13,5 % 
in het arrondissement Veurne en 13,t 
% in het arrondissement leper; in de 
Westhoek in zijn geheel — giosso modo 
omschreven als de drie voornoemde ar
rondissementen — waren er aldus 12.700 
personen op een aktieve bevolking van 
81.700 personen, of 15,5 % die over 
tijdrovende afstanden dagelijks of we
kelijks moesten reizen of werkloos ble
ven ». 

Het blad merkt daaibij terecht op 
dat onder de Waalse arrondissementen 
er slechts één is — namelijk Borgworm 
(15,3 %) — waar het overeenkomstig 
aandeel 12 % overtreft, tegenover vier 
ariondissementen uit West Vlaanderen, 
drie uit Oost-Vlaanderen en het airon-
dissement Leuven. 

• VOORRANG 

Van alle arbeiders die buitenhuis 
werken, zijn er in de Westhoek niet 
minder dan 3.400 personen of 11 ten 
honderd van het totaal die anderhalf 
uur of meer nodig hebben om het werk 
te bereiken. Men noemt die de lange-
afstandspendelaars. Daaibij zijn er 4.040 
personen of 13 ten honderd die niet 
dagelijks de verplaatsing doen, omdat 
ZIJ te ver van huis dienen te gaan. Het 
zijn de mensen die men kan aantreffen 
in versleten woonwagens of houten 
woonketen op de bouwwerven aan de 
autosnelwegen of de grote openbare 
werken, elders in hei land en voorna
melijk in Wallonië. Het zijn de arbei
ders die in de gore achterbuurten van 
de grote steden een <( logement » ge
zocht hebben waar zij de nacht kunnen 
doorbrengen. Bovendien waren er ein
de 1961 nog 5.270 werklozen in de 
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vmip^laibeid. De donkere vlekken op de kaart liggen nagenoeg alle in de Westhoek. 

thoek wat 6,5 ten hondeid u't-
kt van de totale beroepsbevolking. 
e Westvlaamse Ekonomische Raad 
t bij deze cijfers aan dat in de West-

de mogelijkheden voorhanden zijn 
de overdreven pendel terug te drin-

wat bewezen werd door de rezul-
;n die bereikt werden na inspannm-

door de Raad geleverd. De erva-
3; — aldus de W.E.R. — wees echter 
dat het tekort aan inTrastruktuur 2n 
aan goedkope en uitgeruste indus-

iterreinen hinderlijk is; vooral op dit 
jnoet de regering de Westhoek uit 
ilop helpen. Een prioritaire behan-

ïng van het gewest zou op vrij koite 
ijn toelaten de Westhoek een nieu-

toekomst te bieden. 
Dat zijn geen woorden van «ekstie-
sten » zoals de regering de Volksunie 
l doodverven, dat zijn de nuchtere 
ichouwingen van een wel zeer on-
rdachte en naai de werkelijkheid kij-
ide organisatie, zoals de Westvlaara-
Ekonomisthe Raad er een is 1 

heeft het hogergenoemde ministerieel 
komitee slechts 410 miljoen voorzien op 
de begroting van 1964. Van deze toe
lage werd geen cent uitgekeerd en in 
1965 was zij op de begroting niet meer 
te vinden ! 

Om een goede infrastruktuur in de 
Westhoek te verkrijgen dienen niet al
leen de industrieteireinen als zodanig 
uitgerust, daar moet ook een brede in
frastruktuur tot stand komen. Wat dat 
allemaal zou dienen te omvatten ? Voor
eerst de waterhuishouding en de water
voorziening, insluitende het subsidieren 
van gemeentelijke rioleringswei ken, als 
voorbereiding tot de verbetering van 

rijks en provinciewegen, de subsidiee-
r ing van gemeentelijke rioolwerken 
langs de veibindingswegen naar de in
dustrieterreinen. He t wegennet in het 
algemeen dient verbeterd, meer bepaald 
de rijksvsegen op de as Aimentières-
Oostende, de as Westkust-Frankrijk en 
de verbindingswegen West Oost. Daar
bij komen nog verschillende verbete-
ringswerken aan provinciale wegen en 
gemeenthjke banen, benevens enkele 
spoo^v^ egbruggen. 

• VERGETEN 

Intussen is de Westhoek voor de op
eenvolgende regeringen echter een ver
geten gebied gebleven, tiekken de ai hel
ders naar Noord Frankrijk, naar Brussel, 
Gent, Antwerpen en Wallonië. Nog da
gelijks kan men de tientallen pendel
bussen in dit gewest zien vertrekken en 
toekomen. Vooial de grenspost Menen 
biedt een klaar beeld op dat gebied. Ook 
de seizoenarbeiders zijn nog vrij talrijk 
in de Westhoek : het zijn de mannen 
die naar Frankrijk in de landbouw gaan 
werken bij het bietenrooien, hakken en 
het vlasslijten. Nagenoeg de helft van 
de afreizen naar Frankrijk werden in 
1964 opgelekencT in het arrondissement 
Diksmuide bij een totaal van 2 220 sei
zoenarbeiders uit Wesl-Vlaanderen in 
Frankiijk. 

Wat de sociale stand van de pendel-
arbeiders betreft, hier dient opgemeikt 
dat er in West-Vlaanderen naar v ei hou
ding veel bedienden onder de pende-
laais geiegistieerd worden, namelijk 
40^3 ten honderd. Dit zijn vooral men
sen die verplicht zijn naar Brussel te 
gaan werken. Anderzijds is in de West
hoek het aantal bedienden iets minder, 
namelijk 33 ten honderd, wat dan weer 
te verklaren is door het feit dat er een 
grote uitwijking is van mensen die ge
studeerd hebben en die zich lievei bui
ten het eigen gewest gaan vestigen, dan 
de lange reizen naar en van het weik te 
ondememen. Ouder de pendelaibeiders 
vindt men ook zeer veel boiiwvakkeis, 
in de Westhoek stijgt dit aandeel — dat 
in het overige deel van Wesl-Maandereii 
31 % Ijediaagt — tot ruim 40 ten hon
derd. Andere bednjfstakken die pendel-
arbeiden teweikstellen zijn de metaal
industrie en de tekstiel, deze laatste 
vooral in Nooid-Frankrijk 

Waar er in de Westhoek iets meer dan 
80.000 loon- en weddetiekkenden zijn, 
daar heeft men slechts voor ongeveer 
de helft ervan werk in eigen streek, dat 
wil zeggen op minder dan anderhalf uu r 
rijden van de woonplaats, want vele 
mensen verdienen hun brood enerzijds 
in de kuststrook waar zij het seizoen 
« gaan doen » en anderen op de meer-
geindustrialiseerde as Biugge-Kortiijk. 
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• WATERELLENDE 

Enkele andere aspekten van de kleine 
tewerkstelling in de Westhoek worden 
gevormd door de vrij grote uitwijkino;, 
vooral dan van afgestudeerden die iri 
eigen streek weinig of geen kansen heb
ben. Anderzijds ligt het gemiddeld dag-
inkomen in de drie arrondissementen 
van de Westhoek, Veurne, Diksmuide 
en leper, ongeveer 50 fr. lager dan het 
gemiddeld rijksinkomen. Het is een ver
houding van ongeveer 275 fr. tegen 328 
fr. Het is nog een arbeideisrezervaat 
dat ook als dusdanig uitgebuit v\ordt 
door de grote ondernemingen. \ 'cel ar
beiders komen uit de landbouwsektor 
die een grote afvloei kende. Tussen 
1947 en 1961 bedroeg dit in West-
Vlaandeien ongeveer 20 000 peisonen. 

Ook het aantal landbouwers neemt ie
der jaar af in de Westhoek, alhoewel 
men hier met vrij grote bedrijven te 
doen heeft. Maar, zoals wij leeds aan
stipten, wordt de landbouw vaak ge
troffen door overstromingen die een ge
volg zijn van de veiwaarlozing van de 
streek op gebied van de watei afvoer. De 
jongste rampen hebben dit nog eens dui
delijk onderstreept en er de aandacht 
op getiokken. Desondanks heeft de rege
ring bitter weinig gedaan om aan de 
noodtoestand te verhelpen. Xa de ver
woestingen van de ceiste wereldoorlog 
die dan toch een groot gedeelte van de 
Westhoek hebben platgelegd en die na
dien de gelegenheid schiej^en om een 
modern-ingericht gewest tot stand te 
doen komen, heeft men een uitstekende 
kans laten vooibijgaan om de/e vereen
zaamde streek uit zijn slaap te wekken. 

Vandaag bieden zich n ieuue kansen 
aan voor de Westhoek. Een versterkte 
Vlaams-nationale paitij laat de stein 
weerklinken in het pailement Onze 
volksvertegenwoordigers, vooral bij 
monde van de Westvlamin^^en Lootens, 
Babyion en Le}s, hebben het 111 de Ka
mer reeds vaak opgenomen vooi dit ge
west. De Westvlaamse Volksunie, onder 
leiding van vooizitter en provincieraads
lid Van In heeft besloten niet af te la
ten vóór er rezultaten uit de bus komen 
Vandaal een eerste aktie : die van tie 
betoging voor de Westhoek te X'eurne 
op zondag 24 api i l . 'Wanneei de bevol
king van deze stieek mede een durven
de politiek van on/e pailij schraagt, 
wanneer wij met even veel kiacht de 
stem verheffen en met veel meer leden 
dan bijvoorbeeld de Walen dat doen 
voor hun gebieden, die zelfs geen schijn 
van werkeloosheid kennen, v\aar zelfs 
VTeemde arbeiders moeten ingepompt 
worden, wanneer wij in Brussel de vuist 
op tafel bonken, dan pas zal men luiv 
teren en zullen de hoognodige maat
regelen ten goede getroffen worden. 

Staf de Lie. 

TTOEL 'OELAGEN 

[Oveügens heeft deze vooraanstaande 
'reniging het met gelaten bij het aan-

'lagen van de wantoestanden. Er wer-
in ook opbouwende voorstellen gedaan 
e bestudeerd werden en goed in cl-
ar gestoken. Zo werden vijf indusiiie-
rreinen uitgestippeld en voorgelegd : 

ieurne, Diksmuide, leper. Menen en 
rbperinge De vier eerste werden goed 
?fkeurd door het ministeiieel komitee 
i|)or ekonomische koordinatie met het 

t op het verstrekken van volledige 
agen in verband met de infrastruk-
r (de uitrusting v an v\ cgen, gas, elck-

' iciteit, wateileiding, geschikt teirein 
'1 spoor- of scheepvaartveibindingen 
' iz-.). Poperinge werd geweerd maar 

n wel genieten van steun als testge-
«d waarbij ook een provinciale tussen-

st wordt vooizien. Waar het regio-
»1 adviserend komitee echter destijds 

toevoer voorzag van 2,2 miljard aan 
erken vooi de periode 1965 tot 1968, 
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HET 
JONGETJE 
Het was koud en erg moeg toen 

ik te B. van de trein slapte — slaap
wandelde is eigenlijk juister. De wind 
u<as, niettegenstaande de kianten al 
enkele dagen de lente hadden aange
kondigd, nog steeds in winlerstem-
ming en rukte nijdig aan mijn jas. 
Na enkele mislukte pogingen om tus
sen dat wiiemelende pak reizigers 
loor- of achteruit te gaan, liet ik me 
meedlijven en sukkelde niet al te erg 
gehax-end tot bij de tiap. Stapvoets 
daalde ik af naar het ondergrondse 
labitint, waar ik me tussen de andere 
haastige mensen langs bienuinkels en 
wat me worststandjes heenwiong. De 
lange ondergro7idse pijpen deden me 
onxL'illekeurig denken aan SF-verha-
len ovei veiboigen steden waar de in-
X'.'oners dtuk heen en weer mieien op 
een vooraf onbegrijpelijk en malema-
t'scli bepaald schema. 

Ik melkte een klemig reklame-
meisje op, mooi van karton, dat een 
bekende biersooit aanprees. Onder 
liet voorwendsel van een uitputtende 
reis in een overveihit treinkoepee en 
vermoeiende besprekingen stiaks, 
ging ik een van die bierwinkellje'i 
binnen om te pioeven of het biei in 
B. even goed smaakte als in A. Ka 
een vochtig intermezzo betaalde ik 
mijn pintjes en iverd terug opgeno
men in de stroom van diummende 
mensen naar de uilgang, die trou
wens evengoed ingang had kunnen 
helen. 

Juist voor me liepen 2 jongens van 
respcktievelijk 14 en 14 jaar, ivaar-
van de linkse met een opmeikelijke 
mimiek een verhaaltje veitelde. On
gewild geïnleresseet d luisterde >k 
tiaar zijn geschiedenis. Af en toe den-
de) de een onbeleefde trein boven on
ze hoofden en vennilde de gang mei 
een galmend gedonder en dan ver
loor ik telkens een rafel van het gea
nimeerd gepraat van de linkse. 

Ik was de uilgang al lang voorbij 
en ik volgde de jongens nog steeds 
tot ze op een tram stapten, blijkbaar 
om naar het oord te gaan waar men 
van hen geleerde buigers wil maken. 
Ondel de mdiuk van wat ik hooide, 
opende ik de zware deur van een 
volkskafee in het hoekhuis over het 
slation en bestelde nog een bieitje, 
terwijl ik het vei haaltje noteeide : 

Een jongetje. Ei ik W., zit in de 
vijfde Latijnse 4 en zit stiekem te 
praten tijdens de scheikundeles. De 
leraar, eventjes de vijftig vooibij en 

« ... en dus » zegt Kristien terwijl ze 
haar nieuwste Op Art-sj aaltje wat 
luchtiger knoopt, «wordt het allicht 
te laat om te koken en maak ik wel 
vlug-vlug wat sla met tomaat-en-zo 
klaar ». 

Vera, die in haar jasschort en van
uit de huisdeur een montere, op 
steedse winkelgenoegens beluste 
Kristien wat weemoedig naoogt, 
krijgt plots een onprettig visioen van 
Eric (Kristiens man) die zonder 
geestdrift een waterige slastamppot 
naar binnen werkt, terwijl zijn jonge 
vrouw ganse uitstalramen kleurig be
schrijft. Want al zal het Kristien 
beslist niet aan goede wil onbreken, 
wel aan begrip voor de simpele groen
te die kropsla heet. Vera ziet het al 
gebeuren, de zoveelste brutale moord
partij op een jeugdig frisse krop : 
met een mes aan stukjes snijden, in 
het water plompen, e,ven later uit
lekken, veel slechte azijn en weinig 
goede olie bijgieten, opdienen met een 
waterig schijfje tomaat en een ba
naal hard ei. 

Ze kan het amper verdragen, trots 
als ze is op haar eigen kunst om 
brosse, droge, knappende kropsalade 
voor te zetten, een lust voor oog en 
tong. Een idee : Kristien en man 'ns 
op een eenvoudig koud maal noden 
en zo de ware kropsla leren kennen... 

De invitatie is zo gebeurd, zo aan
vaard. En terwijl hun mannen 
vruchtbaar debatteren, zal Kristien 
haar gastvrouw helpen met de sla en 
zo. Ze grijpt al naar het mes, maar 
ziet nog net hoe Vera haar krop zon
der hanteert, voorzichtig alle buiten
ste en wat lederachtige bladeren af
breekt. Nooit snijden, maar scheuren, 
leert ze. Van de stengel wel te ver
staan, niet in kleine stukjes. En zeker 
niet — wat een barbaarse gewoonte ! 
— de lekkere, harde nerven verwijde
ren. Zo hou je grote schone bladeren 
over, die snel en grondig gespoeld 
worden. Sla houdt wel van een bad, 
maar niet zolang tot ze er slap van 
wordt. 

Als Kristien rondspeurt naar een 
mandje om de sla te drogen, schudt 
Vera al nee. Dat heeft ze niet, want 
uitschudden doet ze liever zelf, blad 
voor blad en keer op keer, tot de sla 
ongekreukt en zo droog als wat in de 
slabak ligt. Die slabak is Vera's trots: 
een fraai houten eksemplaar. Hout 
ja, want sla vraagt erom. Duur zijn 
die dingen wel, maar mét bestek vor
men ze een ideaal geschenk, en is 
Kristien niet bijna jarig ? Een paar 
uur vóór gebruik wrijft Vera haar 
slabak met knoflook in. Een delikaat 

punt die knoflook, geeft ze toe; toch 
kan de ware salade-eter niet zonder. 

Zelfs Kristien kent het klassieke 
slasausje : minstens drie eetlepels 
olie, hoogstens een lepel beste azijn, 
weinig zout, en peper naar manne
lijke smaak. Maar dit is nieuw voor 
haar : Vera bereidt het sausje niet 
vooraf, ze giet eerst olie op de sla, 

keert die voorzichtig om, zout en pe
pert, keert nogmaals om, voegt de 
azijn toe en keert een laatste maal 
om. Haar sla krijgt ook de beste in-
gredieënten. Geen grove, harde keu-
kenazijn die sla vermoordt, wel een 
fijne soort, wij nazi jn bv. of een krui-
denazijn. Citroensap mag ook en som
mige fanatieke sla-eters geven daar
aan zelfs de voorkeur. De zogenaam
de slaolie, eigenlijk apenotenolie, 
mag dan nog zo populair zijn : vol

maakte sla krijg je pas met olijfolie, 
die fruitig naar de vrucht van de 
boom smaakt. Al kijkt Kristien ook 
heel bedenkelijk, straks zal het proe
ven haar wel overtuigen, meent Vera. 
Rest de peper. Sla kan mirakuleus 
veel peper verdragen, maar dan verse, 
zo uit het pepermolentje... 

Laatste tip voor leergierige Kris-
tien : goede sla is een gerecht apart 
en wordt afzonderlijk gegeten. Alle 
aanraking met warmte of nattigheid 
als saus bv., zou haar eenvoud schade 
doen. Bij de sla zelf horen in het 
voorjaar verse kruiden als jonge dra-
gon, kervel, sjalotjes... zoveel ingre
diënten voor een variante op de klas
sieke slasaus, net als mosterd en sui
ker, gehakte ui en wat al niet... Maar 
kom Kristien, dat is een ander hoofd
stuk. Nu eerst de ware kropsla proe
ven, in al zijn heerlijke eenvoud. 

met een meeliju-ekkend maar heili
gend kransje haar rond zijn glanzen
de schedel, verwittigde Erik W, dat 
hij straf zou krijgen als hij vooitdeed. 
Met hernieuivde ijver ratelde de le-
laar zijn toetineles veider af en de 
leerling ondernam een nieuwe po
ging om het minder scheikundig ge-
spiek met zijn buurman voort te 
zetten. Tussen 2 zeer onpraktische 
praktische oefeningen in onderbrak 
de leraai zijn les, fikseerde Ei ik W. 
zeer lang en zei : 

« W., als je nu niet zwijgt, gooi ik 
je de klas uit, onbeschofteiik ! Je va
der moet me nogal iemand zijn om 
je zo een opvoeding gegeven te heb
ben ! >. 

Als vit een automatisch pistool 
schoot de inktpot langs het overont-
ïcikkeld rechteroor v(\n de leraar. Het 
blauu'e vocht tekende enkele sterren 
op het smetteloze ovei hemd. 

«FJ'., buiten! Naar de direkleiir !>. 
De jongen stapte uit zijn bank en 

sloeg de klasdeur met een nerveuze 
klap achter zich dicht. 

Toen hij zijfi verhaal had gedaan, 
vroeg de goedige direkleur : 

« En, Erik, uaarom heb je dat 
dan gedaan ? >. 

De jongen beet even op zijn onder
lip en zei toen heel zachtjes : 

« Papa is al lang dood, meneer de 
direkteur >. 

bobb bern. 
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Toen Professor Wilhelm Röpke onlangs overleed, werd zijn 
dood amper opgemerkt en ging onze pers hem en zijn werk 
voorbij, enkele loffelijke uitzonderingen niet te na gesproken. 
Prof. Röpke was op 10 oktober van vorig jaar pas zesenzestig 
geworden. Nog volop in zijn scheppingskracht, bedrijvig op 
velerlei gebied — en hij liet zich allerminst onbetuigd op het 
gebied van wat wij de «strijdende joernalistiek» zouden kunnen 
noemen — sneuvelde hij als het ware de wapens in de vuist. 
Hij liep niet in de gebaande sporen van een pseudo-revolutio-

WILHELM ROPKE 
naire schrijvelarij, maar ging als non-konformist de weg die, 
tegen alles en allen in als het moet, naar het recht en de waar
heid voert. Röpke was een wetenschappelijke figuur van inter
nationaal formaat, een ekonomist die reeds met zijn achten
twintig jaar professor was aan de universiteit in Graz, met zijn 
negenentwintig ordinarius aan de universiteit in Marburg. Na
dat in januari 1933 Hitler aan de macht kwam, hield hij de 
maand daarop een voordracht «Epochenwende ?» die haast 
piofetisch klonk; hij moest zijn professoraat opgeven. 

In de herfst van 1933 riep 
de Turkse president Kemal 
Ataturk hem als professor 
naar de universiteit van Is-
tanboel. Vier jaar later, in 
1937, werd hij dan professor 
aan het «Inst i tut Universi-
Itaire des Hautes Etudes In
ternationales * waar hij tot 
aan zijn dood werkzaam 
bleef. Na de oorlog werd hij 
gastprofessor in Frankfurt, 
onderzocht in de Bondsrepu
bliek in opdracht van de re
gering de toestand der West-
duitse ekonomie en trad als 
raadgever op. Een paar jaar 
geleden deed hij ook een 
rondreis m Afrika en hield 
voordrachten aan verschei
dene Zuid-Afrikaanse uni
versiteiten 

Wilhelm Ropke verdedigde 
de vrije marktekonomie : hij 
benaderde echter de ekono-
mische problematiek vanuit 
het hogergelegen standpunt 
van de kultuurfilosoof en hij 
verloor nooit de samenhang 
met het geheel, met de hele 
menselijke problematiek, uit 
het oog. Om zijn theorie 
werd hij zowel door reaktion-
nairen als door plan-ekono-
misten aangevallen. Toen 
een Dominikaner pater hem 

aanviel om zijn «neo-libera-
lisme» vroeg hij aan de 
stuurlui aan de wal : « Waar 
waren jullie, bestweters, toen 
het ging om de wederop
bouw uit het moeras en het 
puin ? Wat hebben jullie 
voor beters aan te bieden ? 
Hoe willen juUie tegenover 
het bewijs der geschiedenis 
en der ervaring een bewijs 
pro futuro leveren dat jullie 
wat beters hebben aan te 
bieden ? 

Ropke stelde vast dat, ook 
in het Europees socialisme, 
Adam Smith het gewonnen 
had van Marx. Vrijheid inza
ke goederen, discipline inza
ke geld : daarin lag de kern 
van zijn ekonomische theorie 
die hij met eruditie en weten
schappelijke onderlegdheid 
verdedigde — iets wat van 
zijn tegenstanders niet 
steeds kon gezegd worden. 
Daarenboven heeft hij , ter
wijl veel « geestelijke » leiders 
in Europa meeheulden met 
de wolven, een in deze tijd 
zeldzaam geworden non-kon-
formistische moed en eerlijk
heid aan de dag gelegd en is 
voor de waarheid in het krijt 
getreden telkens hij het no
dig oordeelde. 
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Toen de Hochhut-propa-
ganda tegen Pius XII in 1963 
zijn hoogtepunt bereikte, 
schreef Röpke in de «Neue-
Züricher Zeitung» een arti
kel dat de hj^pocrisie van 
heel deze kampagne aan de 
kaak stelde. Röpke wees op 
de eenzijdigheid van het pro
test tegen de terechtstelling 
van de Spaanse kommunist 
Grimau : hij hekelde deze 
eenzijdigheid en beschouwde 
ze als een symptoom van de 
Westerse verdwazing, van het 
domweg in de val trappen die 
door het rode totalitarisme 
was gesteld. De onmenselijk
heid die terecht bij de enen 
veroordeeld wordt, zei hij, 
wordt ten onrechte bij de 
kommunisten verontschul
digd of genegeerd. 

Op dezelfde moedige wijze 
koos hij In het probleem 
Zuid-Afnka parti j . In een 
uitvoerig schrijven aan de 
Frankfurter Allgemeine Zei-
tung ontleedde hij het pro
bleem der apartheid, na het 
ter plaatse bestudeerd te 
hebben. 

«Ik houd het voor onver
antwoordelijk », zei hij, « zich 
over Verwoerds politiek uit 
te spreken zonder een werke
lijke studie van 's lands pro
blemen. Deze mening kunnen 
zelfs de Skandinaafse regeer
ders niet veranderen, die 
denken het geweldig Zuid-
Afrikaans probleem te kun
nen oplossen, doch die een 
uitnodiging van Pretoria om 
de zaak ter plaatse te bestu
deren, h e b b e n afgewim
peld ! ». 

In 1946, toen zijn « Civitas 
humana » verscheen, waarin 
hij zijn stellingen uitvoerig 
uiteenzet, schreef «Streven» 
over dit boek «Wie bekom
merd is om het lot van onze 
hedendaagse maatschappij, 
wie daarbij ernstig nadenken 
kan en wil, zal deze studie 
met veel nut lezen en over
wegen. 

Dat de wetenschappelijke 
en menselijke integriteit van 
deze man van Europees for
maat en Europese visie en 
openheid heftige reakties op 
nep, was onvermijdehjk 
Doch men moet niet akkoord 
gaan met al zijn theorieën 
om de wetenschappelijke en 
de in bredere zin ook pohtie 
ke waarde én het formaat te 
erkennen van deze professor 
die alles behalve een kamer 
en kathedergeleerde was, 
maar die zich aan zijn tijd 
en aan diens problematiek 
op hartstochtelijke wijze 
heett geïnteresseerd en die 
zowel in de aula als op het 
forum voor zijn inzichten ge 
streden heeft. 
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Deze vier gedichten maken deel uit van Nic van Bruggens 
laatste, inmiddels uitverkochte bundel «Jardin des Modes» 
— uitgave A. Manteau. De schrijver werd in 1938 geboren, 
publiceerde in bijna alle Vlaamse en Nederlandse avant-
garde tijdschriften. In 1961 verscheen zijn eerste gebun
deld werk « Een kogel»; voor het manuskript van deze 
bundel had hij trouwens reeds een poëzieprijs van de 
provincie Antwerpen gekregen. Een aantal gedichten van 
hem werden vertaald in het Frans, het Engels en het 
Roemeens. Van zijn hand verschenen ook nagenoeg 200 
artikels over plastische kunst en vormgeving. Hij is lid van 
de Vereniging van Belgische Kunstkritici en vast mede
werker aan de kunstpagina van «Wij ». Zijn poëzie is 
meer een estetische, dandyeske woordpoëzie, dan de be
wogen belijdenispoëzie die ze bij de eerste aanblik schijnt 
te zijn. 

ALS EEN WiNTERSPREEUWTJE 

de vogel heeft de natte vleugels 
van zich afgeschud 
als een fluwelen schaduw 

de vogel vliegt door de ogen van oktober 
naar de honger heen 
door de koele oeverregen 

de vogel pikt in de zengende sneeuw 
de drieste dolk van de altoze dood 
op een zingend rietje 

SLAAP ONRUSTIG 

mijn zuster 
slaapt onrustig 

dagen meisjesheupen dragen 
een warme appel haar kind 
en zo de neger zijn zwaarmoedig schild 
ik haar mijn zuster 

DE MANNEQUIN IS EEN SEIZOEN 

hoe verdrietig buigen je lendenen 
elastisch als een engel 

hoe dweepzuchtig als een vaandel 
is te borst een bittere vrucht in watte 

hoe gevaarlijk en zo eenzaam 
straalt ie hals als een jaloerse galg 

als beregende aarde zo teer 
leeft je lichaam 
in een huis van Caidin-getekend textiel 

HOE BREED HOE TRAAG 

de bennnde die slaapt 
slaapt trager twisen pendels 
pendules en langzame woorden 

de beminde die zich spiegelt 
ontsluit in zich onzichtbaar 
haar tezushive mviaar 

de geheide die fluit 
fluit in kamers geluidloos 
zijn ttjdeloos altoze dood 
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Toen wij de pocket-uitgave van dit posthuum-uitgegeven werk van de jonggestor 

ven auteur Norbert E. Fonteyne opensloegen en de eerste zin lazen van Lampo's 

inleiding, waren wij wel een beetje verwonderd. « Tot voor enige jaren bestond 

erin Vlaanderen zoiets als een Fonteyne-mythe », schijft de inleider. Van deze 

mythe hebben wij echter nooit veel gemerkt/ilthans niet van « bevoegde » lite

raire zijde. Men achtte hem in Veimeylens « Van Gezelle tot heden » in De Bac

kers beweikifig niet eens een plaats meer waard. 

De (( vermoedelijk onbelangrijke » oorzaken {om het met Lampo te zeggen) die de 
stilte rond zijn naam - na het uitsterven der « mythe » dan ! — hebben geschapen, 
lijken mij echter niet zo onbelangrijk. Het zijn immers dezelfde oorzaken die heel 
de kltek mindenvaardige dichters en schrijvers van Claes, de Pillecijn, Matthijs en 
Goossens tot Albe, Vercnocke en Peleman uit het rijke literaire Vlaamse leven 
hebben gebannen. 

Want de universelen en de estheten marsjeerden nu aan — en naast de jonge go-
aen was er geen plaats meer voor relieken uit een ttabij verleden of « tweederangs-
auteurs » uit het heden... Dat auteurs, die niet slechts het ongeluk hadden niei 
aan die zijde te staan, maar die daarenboven jong stierven, het gemakkelijkst ten 
prooi vielen aan het systematische stilzwijgen — het stilzwijgen van het systeem ! 
— is verklaarbaar. 

N.E. FONTEYNE 

— wu 

Kamiel van Baelen, de rijkste belof
te uit de generatie van 1940 (die van 
Lampo en Van Aken !) werd vergeten, 
ook al stierf hij in een Duits concentra
tiekamp. Waarom zou men dan toegeef
lijker en milder geweest zijn voor Nor-
bert E. Fonteyne, iemanr' uit de gene
ratie van Matthijs, Zielens e.a. — ter
wijl in zijn werk duidelijk zijn natio
nalistisch geloof en zijn « pre-fascisti
sche » gedachten (om het nog eens met 
Lampo te zeggen) tot uit ing kwamen ? 
Het is niet om die gedachten en zelfs 
niet om dat geloof dat wij Fonteyne te
rug de waardenng en de opmerkzaam
heid willen geven, die hij verdient, tfij 
is meer dan een belofte : wat hij naliet 
kan stuk voor stuk naast het werk staan 
van vele nu opgehemelden. 

En daarom is de uitgave van zijn 
« Kinderjaren » in de Vlaamse Pockets 
niet slechts een daad van piëteit tegen 
over een jonggestorven auteur vol rijke 
beloften, maar een noodzakelijkheid. 
Zijn ander werk — zowel « Pension Vi-
vès » als e Polder » en « Hoe de Vla
mingen te laat kwamen » is even moei
lijk te vinden. 

Hier is voor een uitgever nog iets te 
doen. Waarom geen verzameld werk — 
in één band zoals dat nog voor andere 
auteurs gebeurde wiei werk praktisch 
met meer bereikbaar is en die toch lite
rair-historisch van belang zfjn? Hetzelf
de geval doet zich trouwens voor met 
nog andere schrijvers ! 

Norbert Edgard Fonteyne werd gebo
ren op U december 1904 te Oedelem, 
de gemeente waar ook Marcel Matthijs 
geboren werd. Matthijs en Fonteyne 
waren trouwe»is verre verwanten. Nor
bert Fontejne studeerde aan de katolie-

ke normaalschool van Torhou t en werd 
onderwijzer te Veldegem. Daar overleed 
hij tengevolge van een hartziekte, nog 
geen vierendertig jaar oud, op 7 juli 
1938. Hij liet een weduwe met vijf kin
deren achter. 

Zijn literaire nalatenschap bestaat uit 
slechts enkele boeken, die op korte tijd 
verschenen : in 1936 « Pension Vivès >\ 
in 1937 « Polder », eveneens in 1937 
.< Hoe de Vlamingen te laat kwamen ». 
Posthuum werd dan in 1939 « Kinder
jaren » uitgegeven. O p korte tijd dus 
vier werken die elk op zichzelf belang
rijk zijn, al staan ze niet alle op het
zelfde peil en bereiken ze niet alle de 
hoogte van zijn « Kinderjaren ». Ze 
zijn een getuigenis voor zijn literaire 
begaafdheid en scheppingskracht die 
zich, in een stilistische en kompositori-
sche stijgende lijn, in dit werk heelt 
geuit. Het literair-historisch belang van 
N.E. Fonteyne ligt in zijn absoluut 
unieke positie in onze vooroorlogse lite-
la tuur . Reeds Marcel Matthijs protes
teerde tegen een al te gemakkelijk klas-
sificeren en een nawijzen van zogezegde 
invloeden, o.m. van Elschot of Wal
schap. In amper twee jaar tijd voltrok 
zich bij Fonteyne een opgang van en 
een combinatie tussen naturalisme en 
psychologisch realisme en tevens een 
opgang als stilist, van het nog hortende 
proza soms in « Pension Vivès » tot het 
strakkere, meer beheerste van « Kinder
jaren ». 

« Pension Vivès » is zijn eerste werk, 
al wordt er gezegd dat « Polder » vóór 
dit boek, of ongeveer gelijktijdig ont
staan is. Er is tematische verwantschap 
met Elschots « Villa des Roses «. Maar 
niet slechts Elschot wendde dit procédé 

aan van het vertrekken uit een toeval
lig kollektief, een toevallige gemeen
schap : bij Elschot is het een pension, 
bij Vicki Baum een hotel, bij Melita 
Maschmann een bus met vakantiegan
gers... Van daaruit Elschots invloed be
sluiten is nogal sterk, te meer omdat 
Fonte>nes verhaaltrant zelf totaal ver
schilt van de nuchtere, zakelijke toon 
van de Antwerpenaar : het felgekleurde 
naturalisme van de jonge Westvlaming 
steekt daartegen wel schril af ! Dit natu
ralisme breekt in (( Polder » fel door : 
beheerster, rechtlijniger, dieper borend 
van psychologie. He t worstelen en falen 
van een eenzame vrouw en haar boete 
zou een haast Dostojewkiaans tema kun
nen genoemd worden : de uitwerking 
ervan toont ons nog de zwakheden van 
de — overigens begaafde — jongeman. 

<( Hoe de Vlamingen te laat kwamen n 
werd ontvangen op de meesi-di\eise ap
preciaties, van felste verguizing tot hoog
ste bewondering. De werkelijke waarde 
ligt wel in het midden. Hoewel Kemp 
het een « inzinking » noemt en Lampo 
het voorstelt als een produkt van een 
door prefascistische ideeën besmet, door 
provincialisme in zijn horizon begrensd, 
maar overigens begaafd jong auteur — 
daar spreekt P.G. Bucincx van een klein 
meesterwerk en wij herinneren ons nog 
de lovende bespreking van Jeanne De 
Bruyn destijds. In dit eigenaardig kerst
verhaal wordt de tocht verteld van 
Vlaamse zeerovers die de ster van Betle-
hem hebben gezien, op hun tocht door 
tegenslag weerhouden worden en te laat 
komen. Als ze terug thuis zijn, zullen 
zij het Kind herkennen wanneer het 
h u n verschijnt. Dit bit ter kerstverhaal 
bezit een symbolische, politiek-ideologi-
sche geladenheid die de afwijzing van 
bepaalde zijde verklaart. Het omgekeer
de is echter ook waar en omwille van de 
tendens werden sommige zwakheden 
over het hoofd gezien, al blijft het een 
onzer beste en eigenaardigste kerstver
halen. 

Het posthuum verschenen werk « Kin-
deijaren » dat nu door Heideland in 
pocket werd uitgegeven, is meer dan het 
autobiografisch verhaal van een jeugd, 
al roept het de herinnering op aan ge
lijkaardige verhalen, van Thomas Wolfe 
en Johannes Urzidil tot Jakob Schaffner 
en Wilhelm Pleyer (met zijn « Ta l der 
Kindheit »), al roept het de hei inner ing 
op aan « Le Grand Meaulnes ». Fon
teyne projekteert een jeugd tegen de 
achtergrond van een turbulente, bewo
gen tijd. 

In « Kinderjaren » zowel als in Fon-
teyne's ander werk zijn een aantal con
stanten die bij zijn talent en persoon
lijkheid in later werk waarschijnlijk 
duidelijker zouden geworden zijn. 

Matthijs heeft zich afgevraagd of Fon
teyne zich niet uitgeschreven had met 
« Kinderjaren » en of hij nog wel in 
staat was literair werk te scheppen uit 
andere bronnen dan het eigen Ik, of hij 
— en daar komt het op neer — in staat 
was tot objektivering. Wij menen van 
wel : spijts de zwakheden van zijn an-

J. Hendrickx : « Bomen » 

dere boeken is daar reeds de objektiv©. 
ring. Dat men in zijn werk getroffen 
wordt door de terugkeer van bepaalde 
figuren, situaties, door de reminiscentie 
aan een bepaalde periode of gebeurte* 
nis, bv. de bezettingstijd 14-18, het kon-
takt tussen de soldalen en de doi-p*. 
jeugd en de dorpsvrouwelijkheid, kan 
van autobiografische aard zijn. Maar 
welk auteur wendt die gegevens nieli 
aan in zijn werk? 

In c( Pension Vi\ès » is er o.m. de ver
lopen schilder die aan zijn jeugd terug
denkt, in (( Polder » de deserteur en d e 
vrouw, in « Kinderjaren » het verhaal 
van de in 't wild opgroeiende jeugd en 
haar kontakt met de soldaten. 

I n dit alles neemt het erotische en he t 
sexueel ontwaken een voorname plaats 
in. In <( Polder » is de romantiek, de 
liefde tussen de vrouw en de deserteur 
overwegend sexueel geladen, wegens d e 
lichamelijke verlatenheid der vrouw. 
Het tema Duitse soldaat — Vlaami 
meisje werd in de Zuidnederlandse lite
ra tuur zelden, in de Duite daarentegen 
herhaaldelijk opgenomen; bij Tügel , bi j 
Schweitzke (Sommermond in Flandern) . 
bij Hans W. Linker. Fonteyne plaatst 
het in een algemeen schuld- en boete-
tema dat zijn roman daarom ook spijt» 
alle naturalisme, erotiek en rauwheid, 
boven een boek als « De Metsiers » ver
heft. Fonteyne had het naturalisme niet 
langs de Ainerikanen om ontdekt, maar 
het was een Vlaams erfdeel bij hem. 
Niet Caldwell maar Buysse en Stijns 
zijn voorgangers. 

Benevens deze autobiografische con
stante, ui t zijn jeugd in zijn werk ge
transponeerd, is er een andere die van 
de maatschappelijke opstandigheid. 

Deze opstandigheid is zowel van reli-
gieuse als van sociale aard, zij is zowel 
individueel als nationaal . Hij zet zich 
schrap tegen het neerdrukkend klerika
lisme maar tevens tegen het neerhalend 
modern gelijkschakelingsproces. Hi j 
klaagt de sociale verworpenheid aan van 
zijn volk, maar evenzeer diens nat ionale 
verdrukking. Zijn opstandigheid is niet 
die van de nihilist, de rebel without a 
cause. « Wat onze opstandigheid van 
die der volgende geslachten onderscheid
de, is haar onvermijdelijkheid. Ze werd 
ons in het vlees getrapt en groeide er
mee op 1 ». In een periode, waarin de 
ontworteling en de losbandigheid in de 
hand gewerkt werden door de oorlogs
omstandigheden, vonden zij in een volks 
vrijheidsideaal een houvast. « Toen on
ze kinderjaren onttakeld werden, is mid
den ui t de aktivistendorpen een ver
ru imd flamingantisme de nieuwe droom 
geworden... ». De grootste revelatie, zegt 
Fonteyne, was de eerste regel ui t Ver-
schaeve's Gebed voor Vlaanderen : (( Zo
als moeders hoekje in vaders huis... » die 
ons als een brutale en uiterst revolutio
naire aanduiding van de Belgische dua
liteit tegenklonk ». 

Milieu en tijd schiepen de constanten 
in dit werk. Er was echter eveneens een 
psychologische, bijna erfelijke aanleg 

-voor dit protest, di t verzet. Verzet tegen 
klerikalisme zat de famlie in het bloed. 
Vlaamsgezindheid, Nederlands volksbe
wustzijn kwam hem toe van over de 
grens heen : van familieleden uit Zuid-
Vlaanderen, Tientallen keren stond hij 
o p de Kasselheuvel . « Deze bezielde 
heuvel die over de bloedigste mark van 
Europa tegenover de hebzuchtigste gier 
de r wereld als een wachter staat... ». 
Langs dit smartelijkste deel heb ik heel 
he t smartelijk wezen van mijn volk le
r e n in7ien Dit onverloste Vlaanderen 
heeft mij net nauwst kunnen aan Vlaan
deren verbinden... » zegt hij . 

Hij is zich ervan bewust, te leven « o p 
d e grens der tijden » zoals Henr ie t te 
Roland Holst zei. En zijn « Kinderja
ren .) eindigen op een vaststelling, pro
fetisch en manend tegelijk. « Wij erf
den van ons voorgeslacht. Zij, voor de 
helft uit een bedvergissing geboren, zijn 
d e ri |ke erfgenamen van 1789 doodarm 
aan de schone dingen die in dit idiote 
avontuur werden meegenomen en rijk 
aan onrust, armoede en oorlog.Waaraan 
moeten die armen nu groot groeien in 
deze wereld van zakelijkheid, mierele-
ven werkhaat en geldverering? Men 
groeu enkel aan de traditie groot : » 

JD. 
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TOERISME 

Het kotnitee van c3e Internationale Ikonen-tentoonstelling te Bornenn (21 mei tol 20 juni 
1966) heeft zich in zijn jongste vergadering uitgesproken over de keuze van een affiche-
ont'werp voor deze tentoonstelling. 
Tussen de inzendingen van een vijftal jonge kunstenaars werd het ontwerp van Lode 
Van Aken en Teresa Van Gerwen bekroond. 
Uit de samenwerking van deze twee jonge artiesten kwam een sober, zinvol ontwerp naar 
voren, dat de voor ikonen zo typische « door geen mensenhand gemaakte Kristus a voor

stelt en meteen ook het geheimnisvolle van de ikonen tracht weer te geven in aangepaste 
kleuren. 

POLDERHAVEN 
Vorig jaar werden te Ant^\'erpen met 

veel biJA al toeristische be/oeken aan het 
nieuwe havengebied in de Antwerpse 
Polders ingericht. Zij worden dit jaar 
hernomen en wel \ a n mei tot septem
ber. Elke zaterdag te 14 uur worden ge
leide autokar-uitstappen ingericht met 
vertrek aan de Ellermanstraat. He t be
zoek betreft hoofdzakelijk de jongste 
verwezenlijkingen zoals de Zandvliet-
sluis, de tunnel onder de nieuwe kanaal
dok en de andere havenuitbreidings-
werken. Het wordt voorafgegaan door 
een uitgebreide uitleg die \erstrekt 
wordt in de konferentiezaal van de ha
vendiensten. 

De inschrijvingen voor dergelijke be
zoeken kunnen geschieden bij de stede
lijke dienst voor toerisme. Pelikaan
straat 6, te Antwerpen. De pi ijs bedraagt 
50 fr. per persoon. 

Bezoeken aan de nieuwe Polderhaven 
worden eveneens ingericht vanuit Zand
vliet met vertrek uit de Martinushoeve, 
waar voor gidsen gezorgd wordt. 

Inlichtingen aldaar of bij de toeris
tische dienst van het Polders Aktiekomi-
tee, Monnikenhofstraat 54, Berendrecht. 

B E Z O E K A N T W E R P S E RUIEN ^ 
Een ander initiatief te Antwerpen 

vond verleden jaar eveneens veel bij
val. Het betreft het bezoek aan de rui
en van de Scheldestad. Deze onder
grondse kanalen, die in de oude stad 
gelegen zijn, zullen van mei tot septem
ber weer heelwat bezoekers aanlokken. 
De grote tochten duren anderhalf uur , 
de kleine iets minder dan één uur . 
Eerstgenoemde worden georganiseerd 
met twee boten waarin acht personen 
kunnen plaatsnemen, naast de gids en 
de bootsman. 

Een grote tocht kost 70 fr., een klei
ne 35 fr. Inschrijvingen en inlichtingen 
bij de hogervermelde Antwerpse dienst 
voor toerisme. 

I N K O N E N - T E N T O O N S T E U L I N G 
In de aloude Cistercienserabdij « Sint 

Bernardus » te Bornem in Klein-Bra-

ban t wordt een grote internationale 
Ikonententoonstell ing voorbereid, die 
ongetwijfeld zal uitgroeien tot de be
langrijkste tentoonstelling van derge
lijke religieuze kunstvoorwerpen ooit in 
ons land gehouden. T o t voor kort was 
in het Westen nog niet zo erg veel ge
weten over de betekenis van de ikonen 
in het Oosterse geloofsle\en en de uit
zonderlijke kunstwaarde ervan. Alle 
Klein-Brabantse kulturele verenigingen 
hebben de handen in mekaar geslagen 
en ijveren voor de ui tbouw van de eks-
positie die tevens een gedeelte zal om
vatten waarin de groei en de techniek 
van de ikonenkunst zal worden getoond. 
Medewerking werd gekregen van bijna 
alle Europese muzea en private verza
melaars. De tentoonstelling wordt ge
houden van 21 mei tot 20 jun i e.k. Na
dere inlichtingen kunnen verkregen 
worden in de Sint-Bernardus-abdij te 
Bornem. Telefoon 03-77.08.11. 

KONINKLIJKE S E R R E S 
Zoals ieder jaar zullen de koninklijke 

serres te Laken gedutende een beperkt 
aantal dagen opengesteld worden voor 
het publiek. Dit zal het geval zijn op 
zaterdag 30 april, zondag 1 mei, dinsdag 
3 mei, donderdag 5 mei, zaterdag 7 mei, 
zondag 8 mei, donderdag 12 mei, zater
dag 14 mei en zondag 15 mei. De ope
ningsuren zijn van 14 tot 18 uu r voor
zien. Deze serres omvatten de meest uit
gebreide verzameling eksotische planten 
in ons land. 

He t bezoek kan gekoppeld worden 
aan een wandeling in het openbare ge
deelte van het koninklijk park, de Ja
panse toren en het Chinees Paviljoen. 
Dit laatste be \a t een verzameling Oos
ters Porselein en is vanaf Pasen alle da
gen geopend behalve 's vrijdags, van 9 
uui 30 tot 17 uur. 

TOERISTISCH PAKKET 
Door een nieuw-uitgewerkte formule 

hoopt men binnenkor t meer toeristen 
naar de (zeer aantrekkelijke) West-
Vlaamse bergen te lokken. T o t dat doel 
werd een samenwerkende maatschappij 

« Heuvelland J) opgericht, die voor 
1500 fr. per week een uitstekend vakan
tiepakket aanbiedt. Dit pakket om\a t : 
bus \e i \oe r vanuit 7e\en steden in 
Vlaanderen (Turnhout , Antwerpen, 
Sint-Niklaas, Gent, Leu\en , Brussel en 
Aalst) en vanuit het Nedeilandse Bre
da. Verder is er nog inbegrepen : logies 
te Westouter, Loker of Kemmel; maal
tijden, een trip naar zee, een wandel-
gids en toegangskaartjes \oor 'n zwem
bad en golftenein. Verdere inlichtingen 
worden verstrekt door de Vereniging 
voor Vreemdelingenverkeer die vanaf 1 
mei te Kemmel in het huis « Malegijs » 
een vast kantoor opent dat dagelijks 
toegankelijk is \ an 9 tot 11 uur 30. Te
lefoon 057-44.710. 

K U N S T T E N T O O N S T E L L I N G 

TE E S S E N 
Van 29 apii l tot 31 j idi zullen een 

honderdtal werken \ a n Bernardo Bello-
to, Canaletto de jonge genoemd, in de 
Duitse stad Essen tentoongesteld wor
den. Het grootste deel van deze kunst
werken weid ter beschikking gesteld 
door het Pools nationaal museum; an
dere komen uit de musea van Moskou, 
Leningrand, Dresden en Wenen. Het is 
de eerste maal dat in een West-Europees 
land een zo grote verzameling van Ca-
naletto's werken tentoongesteld wordt. 
De landschappen en stadspanorama's 
door Canaletto getekend en geschilderd, 
kenmerken zich niet alleen door een 
grote nauwkeurigheid in de uitvoering 
en een bijzondere getrouwheid aan de 
details, doch ook door de elegantie en 
de levendige soepelheid \ a n zijn tech
niek. De tahijice pentekeningen en 
schetsen die wij te Essen zullen zien ge
tuigen eveneens van de virtuositeit van 
de Venetiaanse schdder. 

De tentoonstelling zal plaats vinden 
in de grote zalen der villa Hügel (de 
vroegere verb rij fplaats van Krupp) die 
zich in het idvUisch kader van de Ruhr-
vallei en van het Baldeney Meer be
vindt. 

FILIP D E P I L L E C U N 
I \u zondag 17 apu l vindt Ie Haninie 

een grootse Filip De Pillecijn hulde 
plaats. Het programma voorziet in de 
vooimiddag een akademische zitting met 
toespraak door A. van Wildeiode. In de 
feestzaal van het gemeentehuis vsoidt 
een tentoonstelling gehouden die het le
ven van de grote schrijver zal schetsen. 
De hoofdbrok komt 's namiddags met 
de inhuldiging dooi J. van Overstiaeten, 
voorzitter van de Vlaamse Toeristen
bond, van het De l ' i l lecijnmonument 
da t op een dei mooiste plekjes van 
Hamme, nl. op de samenvloeiing van 
Schelde en Durme, gelegen is. Het ge
boortedorp van Filip De Pillecijn doet 
zondag zijn grote zoon alle eer aan. Toe
risten kunnen van een uitstap naar 
Klamme overigens een mooie tocht ma
ken. Wij raden hen aan het jongste 
nummer van het V.T.B.-V.A.B. — or
gaan te raadplegen dat volledig in het 
teken van de schrijver is gesteld. 

LENTE IN N E D E R L A N D 
Het meest indrukwekkend is de bloe-

menpiacht in Nedeiland in het voor
jaar. Achter de duinenrij in de provin
cies Zuid- en Noord- Holland ontplooien 
ieder jaar weer vele miljoenen bolge
wassen h^m bloemen en bedekken de 
geestgronden met reusachtige Mondri-
aanse kleurentapijten. Wanneer precies 
de eerste bollensoorten openbarsten, 
kan, in verband met het wisselvallige 
Nedeilandse klimaat, zelfs de knapste 
botanist U alleen maar kort v antevoren 
vertellen, maar doorgaans is dat in de 
tweede helft van maart, wanneer de cro-
cussen hun gele en paarse koppen op 
gaan steken. Spoedig volgen de tulopa's 
en begin apii l ziet men het geel en wit 
van de narcissen. Half april zijn de geu
rige hyacinten aan de beurt en dan be
ginnen ook de tulpen te kleuren, tot me
dio mei. 

K E U K E N H O F 

Middelpunt van het jaarlijkse Hol
landse bolblocmenfestijn is sinds 1950 
de Nationale Bloeinententoonstelling 
Keukenhof in Lisse. O p 31 maart open
de deze grootste bloemen ten toonstelling 
ter wereld voor de zestiende maal zijn 
poorten. In tegenstelling tot de open 
kweekvelden van de bollenkwekers el
ders langs de lijn Leiden-Haarlem, bloei
en hier de voorjaarsgewassen tegen een 
achtergrond van mooi, hoog geboomte, 
bloeiende heesters en dromerige vijvers. 
In een grote, verwarmde kas zijn ze
venhonderd verschillende soorten tulpen 
te zien, die voor het merendeel gelijk
tijdig bloeien. 

In de vijftiende eeuw was het vijf
entwintig hectare grote Keukenhofter
rein het jachtgebied van Gravin Jacoba 
van Beyeren, een lieflijke, maar onge
lukkige jonge vrouw, die behoorde tot 
de vele regeerders van korte duur, die 
er in die tijd in Nederland waren. Na 
een emotievol leven met vier huwelij
ken werd zij verbannen naar Kasteel 
Tevlingen bij Haarlem en van daarui t 
bezocht zij haar geliefde jachtgrond in 
Lisse. 

L I N N A E U S H O F 

Ook in de Linnacu^liof in Bennebroek 
bij Haarlem bloeit tegen een bosdecor 
van begin april tot midden mei een 
mooie verzameling bolgewassen. Hier 
bcviiuk incu zith eveneens op histori
sche mond vwint in de achttiende eeuw 
v\as dit het v\eikgcbied van de beroem
de botanist Carolis Lmnaeus. Op het 
80.000 m2 grote teirein is behalve bloei
ende bolgewassen nog veel meer te zien 
en te doen. Er is een « tropische tuin » 
met hondeiden sooi ten uitheemse plan
ten, er is een lijdend miniatuur-bloe
mencorso met twintig praalwagens met 
g-epiepareerde echte bloemetjes en er 
zijn tal van mogelijkheden voor kinde
ren om zich uitstekend te v ei maken. In 
de zomer woidt in de Linnaeushof een 
rozententoonstelling gehouden en in het 
najaar een dahliatenloonstelling. 

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

wébé 
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ANTVERPIA Binnenhuis inrichting 

St Gwnmarusstraat 28-30-32-34 - Antwerpen 

De groots te keuze in wandmeubelen . 
Verdeler : Omnia - Royal - Asko - Philinar - Beka - Gavina enz... 

Geen bijhuizen 

file:///erstrekt
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vtearrs natfonglj|H 

partizan belgrado: 

een populaire klub 
' De geschiedenis van Partizan Belgra
do is niet zeer oud : deze klub werd 
immers pas in 1945 gesticht. 

Toch wonnen deze oud-partizanen 
reeds zes keer de kampioenstitel van 
Joegoslavië en veroverden vier keer de 
Beker van hun land; in 1949 wonnen 
zij de Gouden Beker van Wenen. In de 
Europabeker trapten de Partizan-spelers 
een paar merkwaardige rezultaten op 
het sköorbord : in 1956 versloegen zij 
Real Madrid met liefst 3-0 en het jaar 
daarop klopten zijn Honved Boedapest 
met 5-3 ! 

Ook Anderlecht moest zich vorig jaar 
bij het meesterschap van de Slavische 
balspelers neerleggen. In het tornooi van 
Casablanca moesten de Brusselse paars-
%vitien de duimen leggen met 4-1, tegen 
een onhoudbaar Partizan, dat het tor
nooi op schitterende wijze won. 

Het huidige type elftal is als volgt sa
mengesteld : 

Soskic - Jusufi, Rasovic en Damjano-
vic - Becejac en Vasovic - Bajic, Kovace-
vic, Gaüc, Hasaganic en Vislavski en 
%vordt getraind door Abdula Gegic, die 
tevens oefenmeester is van de nationale 
ploeg en die enig selektieheer is van 
I'artizan. 

De voorzitter van Partizans voetbal
afdeling, de heer Vladimir Djajic, is te
vens direkteur van de Servische spoor
wegen. 

In vergelijking met Inter Milaan en 
Real Madrid beschikt Partizan natuur
lijk over een eerder besdieiden budget 
(6 miljoen Bfr). Het stadion in Belgra
do is eigendom van het Joegoslavische 
leger en biedt plaats aan 60.000 toe
schouwers; per wedstrijd komen gemid
deld 20.000 supporters opdagen om Par
tizan aan te moedigen. 

Met Rode Ster is Partizan de"mach
tigste en de populairste klub van Zuid-
slavie. 

Nu Partizan in de kompetitie aanzien
lijk achterop is geraakt, zullen de on
derdanen van Ti to zich met al hun 
krachten in de strijd om de Europabe
ker storten. 

Het is trouwens woensdag al geble
ken, toen Manchester met 2-0 de dui
men moest leggen. 

manchester united 

8 jaar na de ramp 
De 6de februari 1958 stortte te Mihi-

chen tengevolge van een sneeuwstorm 
egn vliegtuig kort na het opstijgen te 
pletter. 

Onder de doden zeven Engelse voet
ballers van Manchester United, de ploeg 
die op weg was naar een eenzaam hoog
tepunt in de voetbalsport. 

Gemeente BORGERHOUT 

Vorming van een wervingsreserve 
voor KLERK. 
De bekendmaking geschiedde in het 
Belgisch Staatsblad van 9 april 196ü. 

Voor alle inlichtingen met betrek
king tot de deelnemingsvoorwaarden, 
gelieve men zich te wenden tot het 
« Secretiuiaat 3>, ten Gemeentehuize, 
de eerste vijf dagen van de week, 
tussen 8 u. 30 en 17 u. (tel. 35.02.r).'>). 

Zes (( Busby-babes » werden dood uit 
de wrakstukken gehaald. De anderen 
leefden nog. Onder hen de zwaargewon
de Duncan Edwards, de allergrootse be
lofte van de Engelse voetbal. 

Hij overleed enkele dagen later. 
De trainer Matt Busby herstelde lang

zaam. De spelers Violett, Blauchflaver, 
Gregg en Bobby Charlton eveneens. 

En het is precies deze Bobby Charl
ton, die samen met die prachtige Schot
se voetballer Dennis Law, Manchester 
United weer groot maakt. Acht jaar na 
de ramp staat de klub van Matt Busby 
opnieuw op de drempel van de roem. 

De diepe wonde die het verlies van 
Taylor, Legg, Byrne, Jones, Edwards, 
Whelan en Colman had geslagen, is 
thans geheeld. 

Sedert Manchester United meer dan 
80 jaar geleden (1885) door een groep 
bedienden van de Spoorwegmaatschap
pij van Lancashire en Yorkshire werd 
gesticht, is er heel wat water door het 
Kanaal gevloeid. 

Aanvankelijk heette de klub Newton 
Heath F.C. en het is pas in 1902 dat de 
huidige benaming voor het eerst wordt 
gebruikt. Intussen was de klub tot de 
hoogste afdeling van de Engelse voetbal 
doorgedrongen en in 1908 werd United 
voor de eerste maal Engels kampioen. 
In 1911 werd een tweede titel behaald 
en pas meer dan 40 jaar later — in 1952 
— een derde. 

In 1956 en 57 overheersten de « Bus
by Babes » de Engelse kompetitie. Maar 
in 1958 onderbrak dan die verschrikke
lijke vliegtuigramp een reeks die heel 
lang en biezonder roemvol had kunnen 
worden. 

De ploeg die in 1965 Engels kampioen 
werd, drijft vooral op de klasse van 
Bobby Charlton en Dennis Law en het 
ontluikend talent van « Beatle » Best, 
maar is op verre na niet het homogeen 
en schitterend geheel dat destijds An
derlecht met blozende kaken (10 0 1) 
naar huis speelde... 

Zoals 91 van de 92 Engelse profsklubs 
is United samengesteld als een vennoot
schap met beperkte verantwoordelijk
heid. De klub wordt beheerd als een 
handelszaak en ieder jaar wordt zijn bi-
lan gepubliceerd door de goede zorgen 
van de Football Ass"- n f n ^ . 

De klubvoorziLtcr is M. Louis Ld 

De spurt in de ronde van Vlaanderen die gewonnen werd door Ward Sels. 

wards en één van de vier administra
teurs is Matt Busby, die onlangs tot di-
rekteur-generaal werd ' benoemd. 

Jaarlijks is er een vergadering voor 
de 140 aandeelhouders van de klub. Er 
zijn geen andere leden, wel t ienduizend 
abonnenten die bij aankoop van een 
« season ticket » recht hebben om alle 
thuiswedstrijden van hun klub bij te 
wonen. 

Er bestaat ook een supportersvereni
ging die geen enkele rechtstreekse bin
ding heeft met de klub. De voornaam
ste taak van deze supporters is het ver
kopen van deelnemingsbons van de pro-
nostiekwedstrijd die door de klub vi'ordt 
ingericht. 

De verkoop hiervan brengt jaarlijks 
tussen de 4 en 5,5 miljoen frank in het 
klublaatje 1 

Dit geld wordt echter hoofdzakelijk 
besteed aan de verbetering van de in
stallaties. 

Het budget van de klub is natuurl i jk 
gebaseerd op de ontvangsten die de 
matchen opleveren. 

Vorig seizoen bedroeg de totale ont
vangst niet minder dan 40 miljoen 
frank, na aftrek van hei aandeel waar
op de be/nekeiidc kiuüs aaii^pj.iak mo
gen maken. 

Motocross te Marche en Famenne : de Engeïsmah Treleaven, die winnaar werd 
van de eerste wedstrijd sidecars, maar die het in de algemew -angschikking 

moest afleggen tegen de Nederlander Van Heiigten. 

De taksen op de winst van de klubs 
die als naamloze vennootschap optreden 
belopen bijna 50 %, zodat de winst 
door United vorig jaar geboekt amper 
7 miljoen Bfr. bedraagt. 

old trafford oord, 
van eerlijkheid 
en fair-play 

Het stadion dat aan de klub behoort , 
wordt Old Trafford genoemd naar d s 
wijk waarin het gelegen is. 

Er kunnen 64.000 toeschouwers in 
ondergebracht worden, 18.500 ervan 
kunnen de wedstrijden zittend volgen. 

In maart 1939 werd een rekordop-
komst genoteerd voor de Cupwedstrijd 
Wolverhampton - Grimsby : 76.962 toe
schouwers ! "* 

Voor Manchester zelf bedroeg het re-
cordcijfer 70.504 toeschouwers. Maar 
dit gebeurde de 27ste december... 1920 \ 

Het gemiddeld aantal kijkers was vo
rig seizoen 45.300. 

De effektieven van Manchester Uni
ted, de juniors inbegrepen worden ge
salarieerd : het zijn beroepsspelers. De 
salarissen schommelen tussen 60 én 105 
pond sterling per week, d.i. tussen 35.000 
en 50.000 frank per maand. 

Bij het behalen van de kampioenstitel 
vorig jaar werd onder de spelers een 
speciale premie van 11.000 pond (ander
half miljoen frank) verdeeld. 

Tvpisch Brits : bij elk duizendtal toe
schouwers boven de 30.000 ontvangt ie
der speler een pond sterling supple
ment ! 

De grote kracht van Manchester Uni
ted schuilt in de eerbied die de Engelse 
klub zowel op het kontment als in ei
gen land afdwingt. 

De klub van Matt Busby heeft een 
biezondere reputatie van eerlijkheid en 
sportiviteit waarvoor de goeie ouwe 
Mat t voor een groot deel verantwoor
delijk is. 

De verrichtingen van United, de moed 
en de waardigheid waarmee het de 
r amp van München te boven kwam. 
hebben van Manchester United een le
gendarische naam gemaakt. 

Daarom zou het vele voetballieflieb-
bers in Europa heel veel genoegen doen 
moesten Bobby Charl ton en co te Brus
sel, ondanks de nederlaag tegen Parti
zan, de eerste niet-Latijnse Europabe-
kervvinnaai's zijn I 

Cyriel Temmerman . 

Volgende week : 
Van de Capo Beria tot de Hel van 

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

Telefoon : 015/41198 • Bestuurder Jos Feyaerts 

TUINAANLEG 
O N D E R H O U D 

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

VOOR HET SEIZOEN GEVRAAGD : 

goede kokin, plus jonge 

hulp in keuken. 

Te bevr. : WERE Dl. Middelkerke. 

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

H E T T W E E D E A K T I V I S M E 
Een uitgave van de Volksunie. 
88 blz 40 fr. — Te verkrijgen op ona sekretarlaat door 
storting op onze postcheckrekening 1476.97 Volksunie • 
Brussel L 

GELD VANAF 3 , 2 5 % 
Loontrekkenden tot 100.000 F ; zelf
standigen, landbouwers tot 500.000 F. 
Auto, grond, eigendom 
Krediet, geen voorschot 

20.000 = 60 X 
50.000 = 60 ï 

100.000 = 60 X 
100.000 = 120 X 

tot 100 %. 
nodig. 

376 
940 

1880 
990 

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

ALLES VOOR UW TUIN 
Cazonmaaiers 

Zwembaden 

Motorxagen 

Sproeiers 

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

D O R T M U N D E P 
Thierbrauhof I 
te Leuven. 

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

D O R T M U N D E R 

Thierbrauhof II 
Groenplaats 33 te Antwerpen 

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

DORT-BIERKELDER 
Oude Markt 22 Leuven. 

Schoonste bierkelder 
van het land. 

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

DORT THIERBRAUHOF fll 
langs autosnelweg Antwer-
pen-Aken. Tessenderlo 

DORT THIERBRAUHOF IV 

Autosnelweg Aalst. 

Café rest (1000 pi.) 
Ruijne parkeergelegenheid 

SCHl IMIU HHhMMMI{.\SSI-N 
met 
üebreveteerde 
bedeUkingslagen 

RESSDRIMMHASSI-.N 
(Brevet • .529738) 
met 
Gebreveteerde karkassen 

MET 
SPECIAAL 
BREVET 

„STAK' 
(Brevet 012767) 

TE ZKI.h (O VL.) 
( ; E V \ ^ n KKHDI- BED.SI'HKIEN 
V\()l,l .hN DIK KNS 
Fel (0521 Mh4l er 44M2 

Indien I aeer> verkoper 
in üw omtrek «ent. stuur 
ons een Haai tie en we 
de i ichls t i)iigelegen ver 
zemlen I tiet adres van 
koper Star /iele. 

HERMES 
SGH^ei 54 Zuidlaan 

'ill M Lemonnierlaan 
Tel 11 00.33. 
Brussel. 

VOLLEDIGE 
SEKKEIAHIA^T-
KLHSLS IN 2 JAAIL 

Steno- en 
dakt.N lografie 
in vier talen. 
Boekn'Hiden. 
Sociale wetgeving 
M iderne talen 
Handels 
correspondentie 

Dag en avondlessen 
De school waar Vlamingen 
zich thui» voelen. 

Beter en voordeliger. 

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

VAN OER PAAL - VOORBRAECK EN C' 
Jan Van Rijswijcklaan 62 - ANTWERPEN. 
T E L E F O O N : 03/37.54.38 

1 .— 

VOOR ALLE ONROERENDE 

VERHANDELINGEN IN 

BINHEN EN BUITENLAND: 

RUDI VAN DER PAAL 
Jan Van Riiswijcklaan 62, 
A N ï W E R P E N. 
Telefoon : 03/38.91.24. 

WENTELPOORTEN 
In hout, staal, aluminium 
of piastielc 
Standaardoitvoering ot 
naar gewenst model. 
Systemen aangepast aan de 
aard van iiet bouwwerls. 

Hand of elektrisebe bediening. 

ZONHOVEN • TEL 132 31 

HS & ZONEH PVBA 

ROIXÜIKEX 
in hout, staal, alumi
nium oi plastielc 
Hand- of elelitrlsche 
bedlening. 
Alle systemen. 
VENETIAANSE 
ZONNEBLXNDEN 
Bediening met 
|<oorden • of met 
stang en windwerlc 

SVENETIAANSE BLINDEN 

A;JEÜfflS$E!l-GlOOSTERMANSi ZONEN 
TEL:132 31 

PVBA ZONHOVEN 

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

L. V A N D E VELDE. 

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 : ( 0 3 ) 5 3 67.27 



20 

per SS p i e ge I 
In de weekbladpers nog een reeks '^unsti-

ge) rcaJities op onze programmadag in het 
Kongressenpaleis. Tema : o De g»-oei van een 
kleuter x>. De meeste andere politieke tenoren 
vertrokken met de klokken naar Rorr.e, of 
toch meestal in zuidelijke richting. 

Een viel terug uit de lucht, minister Pos-
wick, voortaan minister van kunst en vlieg
werk. Pasen was niet alleen het or;enblik 
van persoonlijke bezinning voor een reeks 
Belgen. Ook de Ieren ^ngen aan het herden
ken : hun Paasopstand van 1916. Vlaanderen 
herdenkt ook deze dagen : Borms, De PlMe-
cijn : niet met staatssteun. 

DE NIEUWE DAG 

« Groei naar volwassenheid ii is de titel 
van een geestdriftig verslag van dit West-
vlaamse weekblad, dat bijna twee volle blad
zijden beschouwingen en reportage over on
ze programmadag gaf. 

« Horen we referaten, die de uiterlijke vol
wassenheid naar binnen bevestigen. Zonder 
aarzelen durf ik te zeggen : « Deze prosram-
madag op 2 april 1966 te Brussel is een mijl
paal in het bestaan van de Volksunie en in 
ons politiek leven ». Op deze dag — men zal 
het pas later beseffen — trad de VU met 
haar ganse kader voor het voedicht als een 
volwaardige partij, die een oplossing aan het 
verscheurde en verdwaasde land voorstelt, op 
alle domeinen « die behoren tot de natie, 
waartoe zij behoort ». Dat is modern, sociaal-
ekononiisch, kultureel, financieel, politiek en 
nienselijk nationalisme. Ik zie hier een partij 
die de basis heeft gelegd, om door te breken 
naar een grote partij. Lyrisch entoesiasme 
van een repor ter? Neen, naast de faam van 
direkte aanpak, eindelijk de geboorte van een ' 
eigen, welomschreven doktrine, gesteund op 
gezond verstand en redelijkheid, een sluitend 
geheel vormend. Niet te verwonderen, dat er 
zoveel jongeren zijn. niet .alleen op bals maar 
ook op een langdurige programmadag van 
de Volksunie ! » 

HET VRIJE WAASLAND 

Die puberteit van ons moet toch velen be
kommerd hebben, want dit Waasse blad 
spreekt ook van « Volksunie naar volwassen
heid ». 

« Een minder opgemerkte maar niettemin 
belangrijke politieke gebeurtenis was de ka-
derdag van de VU Ie Brussel, in het teken 
van een nieuw pariijprogiamma. Stijl omge
ving en inhoud van deze programmadag be-
\\ezen overduidelijk dat sinds méi van %orig 
jaar de VU naar volwassenheid en n.nar vol
ledigheid als partij groeit. Men -/a; niet lan
ger kunnen beweren, dat de W maar een 
kwartpartlj is, een partijtje, dat zich alleen 
op taalllaminganiisme toespitst. Integendeel, 
de referaten gehouden door de nieuwe aan-
wmsten in provincieraden .-n parlement 
f meestal jongere krachten ioals Slosse, Ba
bylon, Sthiltz en Coppieters) bewijzen dat de 
VU zich werkelijk op elk gebied van het 
openbaar leven wil insiwnnen, om een eigen 
oplossing voor te stellen, dus niet alleen in 
de kwestie van de dualiteit van de unitaire 
staat doch ook in het domein der tinancies, 
ekonomie, administratie, kuituur. enz., naast 
de zuiver politieke problemen en zonder de 
kulturele en ekonomische integratie met Ne
derland te vergeten. Ook werd het begrip fe
deralisme streng wetenschappelijk omschre
ven en Week dat de VU absoluut niet ge
wonnen is voor separatisme, wel voor herin
deling van de staat 
schappen. » m autonome gemeen-

'T P A L L I E T E R K E 

Geeft ons een diploma van «volleerdheid» 
op sociaal-ekonomisch gebied, volgens hen, 
om Jan De Brouwere rood te doen uitslaan. 

« Zo juichen wij het met handen en voe
ten toe dat zo sterk de nadruk werd gelegd 
op de sociaal-ekonomische vooruitstrevende 
politiek van de partij en op de noodzakelijke 
kontrole, op de holdings. En als .lan Debrou-
were eerlijk wil zijn. zal hij moeten toegeven, 
dat die aanval die Van der Eist tegen het 
kapitalisme afstak, bijzonder maar dan ook 
bijzonder scherp was. En dat de Volksunie 
op dat punt van de ultra-rode denkers geen 
lessen heeft te ontvangen. 

Aan de andere kant menen we, dat diege
nen in de N'olksunie voor \\\e het allemaal 
nooit extreem genoeg kan zijn en die dro
men van een ultra-rechtse vleugel, ook wel 
zullen nagedacht hebben over de woorden 
van de voorzitter, waar hij zei : « Als de 
^•olksunie haar Vlaams nationaal fundament 
verlaat d;in wens ik geen voorzitter meer te 
blijven.». 

Dat verklaarde Van der Eist in zijn ont
roerende oproep tot eenheid en waarbij hij 
aan die bewuste vleugel van zijn partij voor
hield : niet de 2.000 kaderleden vormen de 
partij maar onze 3.50.000 kiezers die er bij 
een vol.gende verkiezing wellicht een half 
miljoen zullen worden. Vooral het kontakt 
niet de kiezers moeten wij op het oog hou
den. Dus geen stellingnamen die dat kon-
takt kunnen verstoren. 

Het kwam hier op neer : Wij moeten een 
\ ' laams nationale partij blijven, maar we zijn 
niet gediend met extremistische uitschieters. » . 

S P E C I A L 

De Volksunie met haar hogerbeschreven 
«I volwassenheid » gelooft blijkbaar niet meer 
in sprookjes. Een die dat blijkbaar nog wel 
doet is de nieuwe minister van landsverde
diging met wie we kennis maken in dit 
Brussels weekblad. 

« De aard van Charles Poswick is de vol
gende : « Men treft krijgslieden aan in zowat 
alle generaties van mijn familie. Ik heb een 
diepe bewondering voor het leger. Ik zou 
willen dat men het leger de plaats zou ge
ven die het toekomt in de natie. Het leger 
vertegenwoordigt een formidabel menselijk 
en wetenschappelijk potentieel. Ik zou mij 
gelukkig prijzen het leger het vertrouwen in 
zichzelf te kunnen terug.schenken en levens 
zijn volledige doeltreffendheid terug te schen 
ken. Dit is vanzelfsprekend een wensdroom 
op zeer lange termijn, o 
Lijkt zowat op de toespraak van SA.-fiihrer 

Adolf in zijn kerstboodschap aan zijn Prui
sische adelborsten in 1937. 

DE STANDAARD 

Waar hel Volk niet te spreken was over 
de manier waarop PVV-er Poswick de taai
toestanden in het leger behandelt en ant
woordt op interpellaties hierop, geeft M. Ruys 
Maisse een veeg uit de pan voor de hatelijke 
manier waarop hij Maurits Coppieters in de 
kamer een antwoord gaf, een minister on
waardig. 

« Het heet dat de Waalse liberalen erg 
fier zijn op Mai.s.se, maar voor ons is het geen 
liefde op het eerste gezicht geworden : wij 
hebben ons gloeiend aan de vent geërgerd. 
Coppieters kwam in de volheid van zijn ver
ontwaardiging aankla.gen, hoe weinig de Vla
mingen meetellen in het bestuur van de door 
Anseele verpolitiekte en verfranste Poste
rijen. 

Het ware elementair geweest, dat de nieuw
bakken minister in zijn antwoord om wat 
tijd zou hebben verzocht om het probleem 
persoonlijk in te kijken. Dat deed Maisse 

echter niet. Hij had een nota ontvangen van 
zijn (door CojJijieters gewraakte) top-ambte-
naren en maakte die helemaal tot de zijne. 
Daarmee bewees hij meteen dat de interpel-
lant gelijk- had en dat de Posterijen inder
daad verwaalst zijn. Andeis zou hij niet met 
zoveel blind vertrouwen het administratieve 
pleidooi aanvaard en voorgelezen hebben. 

Het was een griezelig onparlementair ver
toon. Zelden hebhen wij een minister zo 
grijnslachend partij zien kiezen tegen rede
lijke en verantwoorde kritiek. Een Vlaams 
mmster zou nooit op die wijze een \^'aalse 
tegenspreker durven afsnauwen. Van zijn 
eerste optreden af heeft Maisse de parle
mentsleden en de Vlaamse opinie getoond 
dat hij geen Belgisch maar een Waals mi
nister zal zijn. Premier Vanden Boeynants 
kan zijn cam|)agne tegen hét extremisme en 
voor de tweetaligheid aan\ angen in zijn ei
gen kabinetsraad. » 

L E S O I R 

Bij ons wordt zoals in Ierland, herdacht. 
De moord op de Vlaamse Sinn Feiner Au
gust Borms. De burgemeester van Merksem 

M/U 

verbood dit naar goede CVP-lamzakkentra-
dities. Hij ging dan op reis naar het land 
van I bloedhond » Franco, blijkbaar om ta 
leren hoe hij volgende zondag de Vlamingen 
moet behandelen naar Francomanier in Bas
kenland. Volstond Zwartberg niet ? 

« Twee Basken werden gekwetst zondag-
morgen na relletjes met de rijkswacht in de 
omgeving van Irun. De gewonden, een jon
geman van 21 jaar met een kogel in de schou
der en een jong meisje van 19 werden gehos-
pitalizeerd te Irun. 

De jongelui behoorden tot een groep die 
zich naar Irun begaf ter gelegenheid van de 
« Dag van het Baskische Volk ». Zij trachtten 
een versperring van de rijkswacht te door
breken waarop deze gebruik maakte van 
haar wapens. Te Irun hebben enkele honder
den Basken zich verenigd ondanks het ver
bod en een dertigtal jonge Basken hebben 
desondanks gepoogd te betogen in volle cen
t rum van de stad. De politie heeft de mani
festanten uiteengeknuppeld en ging over tot 
een aantal aanhoudingen. » 

Irun vervangen door Merksem en voor de 
rest zijn alle diktaturen dezelfde. 

W. Luyten. 

El FEEST VAN DE ARBEID 

O L I D A I R I T LIMBURG 
Uit gans Vlaanderen rijden op zondag 1 mei de autokaravanen naar 
Limburg. Het Partijbestuur der Volksunie en de Volksunie-Limburg 
roepen thans reeds alle partij-instanties, kaderleden, leden en simpati-
zanten op om deel te nemen aan het Nationaal Feest van de Arbeid in 
Limburg. In de voormiddag verspreiden onze propagandisten tiendui
zenden eksemplaren van het « Witboek » over .Limburg. 

VOORLOPIG PROGRAMMA 

1. AÜTOSTERRIJ DOOR LIMBURG. 
Kempen • Haspengouw - Mijnstreek (afstand circa 00 km) 
Vertrek : tussen 13 en 14 uur. 

— groep 1 (bij voorkeur deelnemers uit Oost- en Wesl-Vlaandeien 
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 

m open lucht. Sprekers : M. Coppieters; groet van een mijnwerker. 

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

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

Dienstbetoon 
Anciaux V. (volksvertegenwoordi-

gsr). Opwijk, bij Karel Van Nes-
te, 4de woensdag, 19 uur 30. Hekel-
gem, bij De Schrijver, 4de woens
dag, 20 uur Ml Essene : café Pa-
jottenland, 4de woensdag, 21 uur. 

Babyion M. (volksvertegenwoor
diger), Roeselare : ten huize West
laan 143, elke maandag, 17-19 uur, 
ook op afspraak : tel. 20208. Oost-
Nieuwkerke : bij Willy Moyaert, 
Spanjestraat . 19, 4de zaterdag, 9-
9 uur 30. Moorsleden : café De 
Nieuwe Statie, Roeselarestraat, 4de 
zaterdag, 10 - 10 uur 30. Dadizele : 
café St. Sebastiaan, Grote Markt, 
4de zaterdag, 10 uur 3 0 - 1 1 uur, 
Ledegem : café Het Vliegend 
Peerd, RoUegemstraat, 4de zater
dag, 11 uur 30 - 12 uur. 

Coppieters M. (volksvertegen
woordiger) : 

St. Gillis (Dend.) : Vlaams Hui-i, 
4de vrijdag 11 uur Zele : 4de vrij-
ciag, 9 uur 30. 

(ioemans H. (volksvertegenwoor
diger) : 

Berchem : ten huize Grotesteen-
«eg 86, dagelijks, 9 - 10 uur. 

Leys P. (volksvertegenwoordiger): 

St. Kruis : 4de vrijdag, 19 - 20 
uur. St. Michiels : bij J. Fraipont, 
Leiselestr. 104, tel. 14411, 4de vrij

dag, 20 - 21 uur. 

Lootens E. (volksvertegenwoordi
ger) : 

Koekelare : ten huize Oostmeet-
straat 56a, op atspraak tel. (031) 
58031. 

Mattheyssens R. (volksvertegen
woordiger) : 

Mortsel : ten huize Liersesteen-
wcg .326, op afspraak tel. (03) 51.3599. 

Schiltz H. (volksvertegenwoordi
ger) : 

Antwerpen : ten huize Wetstraat 
103, tel. (03) 357284, maan- dins-
tn donderdagen 17 - 18 uur 30. 

\ 'an der Eist F. (volksvertegen-
vvoordiger) : 

Brussel 12 : ten huize Beizegem-
ptraat 20, op afspraak tel. (02) 
162833. 

Van Leemputten R. (volksverte
genwoordiger) : 

Velzeke : dagelijks ten gemeente-
huize 11 uur - 12 uur, of ten huize, 
of afspraak tel. (09) 700832. 

Wannijn J. (volksvertegenwoor
diger) : 

St. Martens-Latem : bij Coppens, 
Brakelstraat, 4de vrijdag, 19 uur. 

Wouters L. (volUsvcrtegenwoordi-

ger) : 
Gent : Roeland, Korte Kruisstr. 

3, elke vrijdag 18 - 20 uur, ten hui
ze, Krijgslaan 118, op maan- en 
vrijdagen 14 - 17 uur, na tel. af
spraak (09) 223942. 

Ballet H. (senator) : 
Antwerpen ; ten huize J. Van 

Rijswijcklaan 74, 4de maandag 18 
uur ,30 - 19 uur 30, en op afspraak 
tel. (03) .380377. 

De Paep G. (senator) : 
Beveren-Waas : ten huize tijdens 

de spreekuren. 
KlauÉ L. (senator) : 
Gent : ten huize St. Pietersnieuw-

• straat 130, elke zaterdag 14 - 16 
uur. 

Roosens R. (senator) : 
Antwerpen : ten huize Markgra-

velei 28. Alle dagen 's morgens, tij
dens spreekuren of op afspraak tel. 
(03) 370137. Maandag-, woensdag 
en vrijdag ook van 19 uur - 20 uur 
30 

\'olksvert. Coppieters houdt uit
zonderlijk zitdag te St. Gillis 
(Dend.) op vrijdag 29-4 te 11 uur; 
te Zele op vrijdag 29-4 te 9 uur 30; 
te Lokeren op woensdag 27-4 te 10 
uur; te St. Niklaas op dond. 28-4 
te 10 uur. 

Arr. Tongeren-Maaseik : 
De Voerstreek ; 

Provincieraadslid A. Martens 
l'.oudt zitdag de 2de zaterdag van 
de maand. Moelingen : bij Mevr. 
Wed. Brabants, Voerenweg 1(>0, 
13 uur. 's Gravenvoeren, St. Mar-
tensvoeren, St. Pietersvoeren, in 
café « Hof de Voer », 's Graven-
voeren, 14 uur. 

Remersdaal, Teuven : Paviljoen 
« Bergzicht », Teuven, 16 uur. 

Kanton Maaseik : 
Munsterbilzen : Alfons .lackmaer, 
Neeroeteren : R. Mattheyssens, 

volksvertegenwoordiger, in café 
« Oud Oteren », Markt. Neeroete
ren, 2de vrijdag van de maand, van 
4 - 5 uur. 

Rotem : Notermans, 't Reselt, 
Rotem, thuis op afspraak. 

Kanton Mechelen aan de Maas : 
Eisden : Martin Ramakers , Poels

weg 6, Eisden, zitdag thuis : 1ste 
en 3de zaterdag van de maand, 
van 3 - 5 uur. 

Kanton Neerpelt : 
Overpelt : René Evers, Molen

weg 8, Overpelt, ledere maandag 
t n dinsdag van 6 - 9 uur. R. Mat
theyssens, volksvertegenwoordiger, 
2de vrijdag van de maand, 3 - 4 
uur, café « Dutmala », Dorp, Over
pelt. 

Kanton Bilzen : 

Waterstraat, Munsterbilzen, zitdag 
ten huize : de 1ste en .3de zaterdag 
van de maand van 3 uur - 5 uur. 

Bilzen : Joris Hardy, lokaal Zim
merman, Stationstraat, Bilzen, 1ste 
en 3de maandag van de maand , 
van 18 - 19 uur. 

Hoeselt : Joris Hardy, Gemeente-
huis van Hoeselt. 1ste en 3de maan
dag van de maand, van 11 - 12 uur. 

Eigenbilzen : Joris Hardy en Ê. 
Raskin, lokaal de Kroon. Dorp, Ei
genbilzen, 1ste en 3de maandag 
van de maand. 19 - 20 uur. 

Veldwezelt : Joris Hardy, lokaal 
nog jui.st te bepalen, 1ste en 3de 
maandag van de maand, 20 - 21 
uur. 

Op afspraak : Joris Hardy, teL 
012-3235.3. 

Kanton Tongeren : 

Tongeren : Joris Hardy, lokaal 
o De Helm », Markt, Tongeren. 2de 
maandag van de maand van 20 -
21 uur. 

Milieu : Joris Hardy, lokaal <t Ar
nold Martens », Dorp, Millen 2de 
maandag van de maand, 19 - 20 
uur. 

Herderen : Joris Hardy, lokaal 
café Molenaars, Steenweg, Herde
ren, 2de maandag van de maand, 
18 - 19 uur. 
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bewegi 
ANTWERPEN 

Antwerpen 
Het viifjarig bestaan van het 

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

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

O p 24 april 1966 te 15 uur zinde
rende feestnamiddag in zaal Elc-
kerlic, Frankrijklei, 85, Antwerpen. 

Standingvol lustrumbal van het 
V.NJ. 

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

Zaterdag 16 april, lokaal Peter 
Benoit, Frankriy^lei 8, Antw. te 20 
uur voorlichting : « Vi'ie was 
Borms ». Afrollen van de films Dr. 
Bormsherdenking Antw. en landdag 
te Wemmei 1931. Onthulling Bornis-
foto volksopbeuring ». 

Zondag 17 april : van 14 tot 20 
uur Bormstentoonstelling (boven-
laal). 

Om 15 uur benedenzaal film 
Bormshulde Antw. landdag Wem-
mei 1931. 

Om 17 uur benedenzaal film Frat-
ternellendag te Antwerpen. 

Om 19 uur benedenzaal film VI. 
Nat. landdagen te Kester V.N.V. 
landdag Gent. 

Voorts ligt er interessante doku-
mentat ie ter inzage, bizonder voor 
studenten en volwassen jeugd. Aan
bevolen. 

Antwerpen-Stad 
MEDEDELING 
LEDENSLAG 

Het sekretariaat V.U. Antw. 
stad boekte, tijdens de enkele 
maanden dat het toegankelijk is 
voor het publiek, rond de 150 nieu
we leden. 

Ieder eerlijk mens, aan welke 
zijde hij vroeger ook gestaan heeft, 
is welkom in onze rangen. 
STEUN 

Voor wie het nog niet wee t ! 
Niet iedereen kan op straat komen, 
dat weten we best. Maar Iaat die
genen die graag hebben dat we dat 
wel doen, dan ook onze propagan
da steunen. Met hen en onze pro
pagandisten verzetten we bergen 
werk. Laat u niet meer p r a m e n ' 
Wees eerlijk en stort nog heden 
iets op ons postrek. Walscharts 
6162.45. Of breng uw gift persoon
lijk naar het sekretariaat. Let wel! 
U krijgt er geen medailje voor ! Het 
Is uw plicht. 

De kolportage in centrum van 
zondag 3 april was niet alleen de 
aangenaamste voor de knappe 
groep van 17 deelnemers die er 
ooit gehouden werd, m a a r tevens 
een van de schitterendste. Op en
kele nieuwe elementen na, verkocht 
ieder bijna zijn tien nummers. 

Simpatie bij de bevolking in de
ze volkswijk (2de wijk) zoals we 
dat werkelijk niet hadden ver-
Vfacht. De mensen uit de zogezeg
de rode wijken van vroeger voelen 
veel meer voor de V.U. dan voor 
gelijk welke andere partij, omdat 
ze weten dat de V.U. de enige par
tij is die nog bekommerd is om het 
lot van de kleine Vlaamse man. 
BERICHT 

De gewone man in de straat 
vindt het een schande dat de V.U. 
nooit voor de T.V. komen mag. 

Hij vindt het ook gemeen dat 
men ons daarmee de kansen op 
propaganda ontneemt en ons aan 
de andere kant als enige partij 
steeds de zwaarste boeten oplegt 
bij het zogezegd « ongeoorloofd 
plakken ». 

V.U. afdeling Antwerpen stad 
zal dan ook niet nalaten de bevol
king op de hoogte te brengen van 
de nieuwe schandalige ondemokra-
tische houding van het Stadsbe
stuur dat nu ook geen toelating 
meer \erlenen zal voor onze eer
lijke, oprechte en bij uitstek demo-
kratische kolportages met het blad 
« Wij K 

Wilt ge reeds de redenen kennen 
die werden aangehaa ld? W e zou
den de bevolking 's zondagsmor
gens storen in haar zondagsrust! 

Van « verstoring » gesproken; 
wij kolporteren van 10 uur 30 tot 
12 uur 30. 
KOMENDE 
MANIFESTATIES 

Lokaal Peter Benoit, Frankrijk-
lei 8, Antwerpen. 

O p een nog nader te bepalen da
tum in mei komt W i m Jorissen 
spreken voor het Antw. publiek. 
W e verwachten dan nog meer volk 
dan met de onlangs gehouden 
voorlichting der gemeenteraads
leden, waar de zaal veel te klein 
was. 

Van 29 april tot en met 8 mei ! 
Glasraamtentoonstelling door de 
gekende VI. kunstenaar Fr. Van 
Immerseel. 

Van 28 mei tot en met 5 juni : 
exposeren de kunstschilders Mej. 
Elsocht en dhr. De Boeck van 
« Kunstkring 64 ». 

Deurne 
VERGADERING 

Onze maandelijkse vergadering 
zal plaats hebben op 25 april 1966 
om 20 uur 30 in het lokaal « Pla
za J), hoek Gallifortlei en De Mon-
tcreystraat te Deume (C). 

Dagorde : Senator W i m Jorissen 
spreekt over et De VU en de nieu
we regering ». 
KOLPORTAGE 
O P 24 APRIL 1966 

Onze volgende kolportage grijpt 
plaats op 24 april 1966 in Deurne-
Zuid. Verzameling om 10 uur 30 op 
de hoek Van den Hautelei en He-
rentalsebaan. 
I R E F P U N T 

Tijdens de maand april zullen er 
24.000 eksemplaren van het blad 
Trefpunt (eerste 4 blz.) verspreid 
worden in de gemeente Deurne. 
Personen die dit blad niet ontvan
gen worden verzocht het sekreta
riaat hiervan op de hoogte te bren
gen. 

Lier 
Alle leden van de afdeling Lier en 

ook die van omliggende gemeenten 
worden uitgenodigd op zaterdag 16 
april om 20 uur in feestzaal De 
Hoorn. Het geestelijk aspekt van de 
avond wordt verzorgd door gastspre
ker Toon Van Overstraeten, hoofd-
redakteur van Wij, die ons in pre
mière het Witboek over Zwartberg 
voorstelt 

Het aangename aspekt van de 
avond is ook verzorgd in de vorm 
van een stevige Breugel-maaltijd 

waar voor een zeer schappelijk prijsje 
boerenpens met brood en appelmoes 
en een stevig stuk taar t wordt ver
schaft. Onze senator Wim Jorissen 
beloofde voor een verrassing in de 
vorm van een feestvarken. Breng 
vrienden en kennissen mee. 

EEN MEI-VIERING 
De afdelingen van het kanton 

Lier plannen een gezamenlijke 
tocht naar de Vlaamse 1 mei-vie
ring in Limburg. 

Wie verlangt mee te gaan gave 
zijn naam op bij de afdelingsvoor-
yitters : E. Bouwens, Eeuwfeestlaan 
163, Lier. G. De Vos, Nijlenstwg 
90, Kessel. J. Verbruggen, Doelstr. 
30, Berlaar. 

Mechelen 
Wie vanuit Mechelen of omge

ving mee wil op zondag 17 april 
naar de Dr. Bormsherdenking kan 
/ich hiervoor wenden tot \olgende 
adressen : 

Mechelen : Vlaams Huis « Sala
mander », Adegemstraat om 8 uur 
45 voor privaat wagens 8 uur 45 
op de Meiaan. 

Weerde : inschrijving bij Rosiers, 
Toekomststraat 5. Vertrek op de 
\ ' redelaan 8 uur 30. 

Hofstade : inschrijvingen lokaal 
Pallieter, Tervurenstwg. Vertrek te 
8 uur. 

Prijs voor deelnemers aan de au-
tokar : 60 fr. 

Merksem 
KOLPORTAGE 

Reeds verschillende malen werd 
i-r onder de leiding van on/e wak
kere propagandaleider .los. Baert, 
met sukses gekolporteerd met 
c Wij )». 

DR. A. BORMS 
In het teken van de dr. August 

Bormsherdenking, ter gelegenheid 
van de 20ste verjaring van de 
moord door de Belgische Saat ge
pleegd op de schoonte en edelste fi
guur uit onze beweging, versprei
den wij ons maandblad c't En Zal» 
op 12.5()0 eks., als een bijzonder Dr. 
Bomisnummer ever gans de ge
meente. 

Bestuur en leden van de Volks
unieafdeling Merksem, waarvan er 
velen naast Dr. Borms in de strijd 
hebben gestaan, nodigen gans 
Vlaanderen uit te Merksem aanwe
zig te zijn, op zondag 17 april, te 
10 uur, ter bijwoning van de plech
tige H. Mis, in de parochiale St. 
Bartholomeuskerk, ter nagedachte
nis van dr. August Borms. 

Parkeergelegenheid : Lam-
brechtshoekenlaan (3de straat 
rechts Groenendaallaan). 
DE MEYER-AVOND 

Vendel August Borms geeft een 
« Willem De Meyeravond » in zaal 
Sfinx, Bredabaan, Merksem, op za
terdag 7 mei te 20 uur. Inkom : 
20 fr. 

Turnhout 
De Volksunie nodigt u en uw 

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

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

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

Wilrijk 
BESTUURSVERKIEZINGEN 

De statutair voorziene tweejaar
lijkse bestuursverkiezingen zullen 
in onze afdeling plaats vinden op 
dinsdag 19 april 1966 te 20 uur 30 
in de « Lange Wapper s. Negen be
stuursleden dienen gekozen te wor
den door de algemene ledenverga
dering. Leden die zich geroepen 
voelen om mede bestuursverant-
woordelijkheid op te nemen wor
den verzocht zich kandidaat te 
stellen voor het bestuur. Kandida
turen 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. 

BRABANT 

Diest 
Afdeling Testelt nam het initia

tief om een ledenvergadering te 
houden voor gans het gewest. Om 
deze vergadering dan ook nog ge
zellig te maken werd besloten ter-
zeffdertijd een mosselfeest te geven. 

Wij nodigen u dan ook allen har
telijk uit tot dit mosselfeest op za
terdag 23 april te 20 uur in het 
Vlaams Huis, Isabellaplein, Scher-
penheuvel. 

Alle leden en sympathisanten van 
gans het gewest worden stellig ver
wacht en wij verzoeken de deelne
mers in te schrijven voor 20 dezer 
bij Mevr. Van Aert - Everaerts, 
Schuurveld 4, Testelt. De deename 
in de kosten bedraagt slechts 35 fr. 

Leuven 
Woensdag 27 dezer spreekt drs 

Coppieters te Leuven. Nadere in
lichtingen in 't volgende nummer. 
Houd nu reeds deze da tum vrij en 
zorg zelf ook om er een rekord-
opkomst \ a n maken. 

S t Jans-I^oienbeek 
De kanton. \eiga(leiing die voor

zien was \oor 23 de/.er voor de 
afd. Molenbeek en Jette en de kern 
Koekelberg-Ganshoren, kan niet ge
houden worden, daar de arrond. 

laad dan vergadert. Ze wordt ver
schoven tot op zaterdag 7 mei. 

Wolvertem 
Alle leden en simpathisanten wor

den uitgenodigd op donderdag, 21 
april om 20 uur, in de zaal a Eg-
mont », Kerkstraat te Londerzeel, 
op de voorlichtingsvergadering van 
de Volksunie. 

Inleiding : Firmin Deblieck, kan
tonale afgevaardigde. Spreker : Dr. 
Vic Anciaux, volksvertegenwoordi
ger. Aan alle Vlamingen van ons 
kanton een massale aanwezigheid. 

UMBURG 

Limburg 
VRIENDENBAND 

Grote lustrum show- en dans
avond op zaterdag 23 april in zaal 
Luna te Koersel. 

O m het sukses van dit feest te 
verzekeren werden volgende mede
werkers aangeworven : Animator : 
Fons Houben; 2^ngeres : Rachel 
Robins; Kleinkunstenaar : Miei 
Cools; Dixielandorkest : The Low
land Collegeband; Dansorkest ; 
Bert Minten. 

Een programma dat nooit tevoren 
aan onze Vlaams - Nationalisten 
werd aangeboden, niemand uit on
ze provincie mag deze avond mis
sen; wij verwachten trouwens een 
sterke deelneming van buiten de 
provincie. 

Kaarten te verkrijgen bij : Door 
Vandueren, Genk 011-52708, Leo 
Bancken, Herderen of door over
schrijving op P R 619745 van Ur
baan De Bruyn, Sterrebos Stevoort 
tegen 50 fr. per kaar t ; voorbehou
den jilaatsen : 1# fr. 

Daar wordt de nodige geestdrift 
opgedaan voor een schitterende 1 
mei viering 1 

Eisden 
Op donderdag 7 april werd in 

hotel De Valk een druk bijgewoon
de contactvergadering belegd. Be
sloten werd in begin mei tot de 
statutaire uitbouw van de afdeling 
Eisden over te gaan. 

Eigenbilzen 
O p zondag 16 april vergadert het 

afdelingsbestuur van de plaatselij
ke afdeling. De 1ste niei-viering 
staat op het programma. Lokaal : 
café De Kroon, Brugs t raa t 

Genk 
MEDELEVEN 

Het bestuur van de afdeling biedt 
langs deze weg zijn deelneming aan 
bij het overlijden van de moeder 
van gemeenteraadslid L. Lenssen. 
ZITDAG 

Te beginnen vanaf april en in de 
toekomst elke 2de donderdag van 
de maand zal volksvertegenwoordi
ger Dr Goemans zitdag houden 
voor speciaal dienstbetoon in café 
« Meng », Grotestraat 2 en dit van 
20 tot 21 uur. 

DIENSTBETOON 
Hasselt • St. Truiden 

Kanton Hasselt ; 
Hasselt : R. Vanheusden of Her

mans. Lokaal hotel Warson, 
Bampslaan, Hasselt (tegenover sta
tion). 1ste en 3de zaterdag van de 
maand van 4 - 5 uur. 

St. Lambrechts Herk : Provincie
raadslid Martens. 1ste en 3de dins
dag van de maand, 18-20 uur, ten 
hui/e, steenweg, St. Lambrechts 
Herk. 

Kanton Beringen ; 
Beringen : R. Mattheyssens, volks

vertegenwoordiger. Lokaal Van
heel, Dietsweg 8, Beringen, 2de vrij
dag van de maand, 14-15 uur. 

Koersel ; Leonard Heyligen, ge-

« Vlaams Gemeentebeleid » 
Het eeiste nummer van dit driemaandelijks tijdschrift be

stemd voor de mandatarissen \;>n proNincie, gemeente en 
K.O.O. is verschenen. 

Ook de plaatsvervangende numd.ilai issen en zij die zich 
van nu af reeds willen voorbereiden voor de gemeenteraads
verkiezingen van 1970, zullen hierin de gewenste informatie en 
voorlichting vinden. 

Gij die nog geen lid zijt, aar/el niet lanijer, doe zoals velen 
van uw kollega's en stort /onder veivvijl uw bijdrage (100 fr.) 
op de postrekening nr 51.40.69 van J Toi fs-Mertens. Berlaai 
(bij Lier). 

Proefnummers kunnen bekomen vvoiden op het sekreta
riaat van het Vlaams-Nationaal Studiecentiuni voor Provincie-
en Gemeentemandatarissen, Melkouwensteenweg 29, Berlaar 
(bij Lier). 

nieenteraadslid, ten huize, Pieter 
\ 'an Houtstraat 27, Koersel, 1ste 
en 3de zaterdag van de maand, 
1Ï-17 uur. 

Beverlo : Hendrickv, provincie
raadslid, ten hui/.e, Kroonstraat 
114, Korspel-Bev erlo, iedere voor
middag tot 10 uur en op afspraak. 

Kanton Herk-de-Slad ; 
Herk-de-Stad : Senator Dr. H. 

Ballet, lokaal café Cools, Dorp, 
Herk-de-Stad, zondag 8 mei 11-12 
uur. 

Halen : Minten Georges (Zeik 70, 
Halen), lokaal café « Remember », 
Zelk-Halen, 1ste en 3de vrijdag van 
de maand 17-19 uur, thuis op af
spraak. 

Kanton St. Truiden ; 
St. Truiden : Senator Dr. H. Bal

let, lokaal : F. Moyaerts, Station
straat 5, St. Truiden, zondag 8 mei 
12-13 uur. J. Cuppens, 3de zaterdag 
11-12 uur. 

Hoofdredakteur . 
H. van Overstraeten. 

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

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

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

450 F. 
Steanabonnement : 750 F. 

(minimum). 
Losse nummers : 8 F. 
Alle stortingen voor net 
blad op postrekening : 
1476.97, Volksunie - Brus. L 

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

Aanbevolen 
Huizen 

H E R B E R G E N 

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

Mosselen Pa l ing 
Ui tba te r : J an Brugmans . 

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

c P E T E R B E N O I T » 
Frankr i jk i e l S Antwerpen 

BIEREN ATLAS 
Alle special i te i ten 

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

Guido Gezel les t raat 39 
Z W I J N D R E C H T T 52.70.70 

B O U W E N W O N E N 

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

J LEEMANS, Deurne s. 
Van Havrelei 70 T : 35.63.17 
Agent De Coene Kortr i jk 

HOTEL RESTAURANT 

BLANK F.N BERGE 
8 R u b e n s h o f > 

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

« Vlaams Huis > Knokke 
Kamers vol pension -

gezellige sfeer 
Verminder ing voor groepen. 
El isabeth! 105 Tel 632.70. 

UURWERK JUWELEN 

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

Devvinterstr. 11 u u d e r g e m 
T. 72.45.43 T e r m i n u s tr 35. 
10 % kor t ing r . leden V.U. 
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bevvegi 

LIMBURG 

Moelinnen 
STERFGEVAL 

Onze vriend Rik Verlinden, OIKI-
strijder 14-18 en 40-45, sinds jaren 
een trouw lid van de Volksunie, 
werd verleden week onder een 
Srote belangstelling, ten grave ge
dragen. 

Volgens de laatste wensen van 
de overledene, vergezelde de leeu
wenvlag deze overtuigde Vlaming; 
eveneens bemerkten wij de vlag 
van de plaatselijke Vlaamse afde
ling van de Oudstrijdei-sbond. 

Bij het zien van de leeuwenvlag 
verschrokken zich een vijftal hol-
landse Walen van de fransdolle 
F N.C. met hun vaandrig, zodanig 
dat zij als een afgeslagen hond 
met de staart tussen zijn poten, op 
de vlucht sloegen. 

Naast vele bloemen en kransen, 
viel ons de kroon op van de Volks
unie afdeling Voerstreek. 

Aan Mevrouw Verlinden en de 
achtbare familieleden, bieden wij 
onze kristelijke deelneming aan. 

Tongeren - Maaseik 
Oj) donderdag 14 april vergader

de het arrondissementsbestuur in 
café Snielass, Bosstraat te Maas
eik. 

De actie van de eerstkomende 
weken werd gepland. 

OOST-VLAANDEREN 

Balefiiem 
Kandidaat-medewerkers, ('w adres 

viordt : Dr J a r Noël Cnockaert. 
Statiestraat 18. Balegem. Voortaan 
ook uw maandelijks bewegingsle-
ven in de Weergalm ! 

Ereiribdegem Centrum 
Terjoden 
DIENSTBETOON 

In het kader van haar « sociaal 
dienstbetoon » zullen twee bijzon
dere zitdagen gehouden worden 
voor het invullen der belastings
aangiften. Zaterdag 16 april in her
berg « De Burcht », Hogeweg 19, 
van l.T tot 17 uur. 

Zondag 17 apr i l in de parochie
zaal van Terjoden van 10 tol 12 
uur. 

Aan deze zitdage.i verlenen onze 
gemeenteraadsleden A. De Kerpel 
en L. D'hondl en de heei L'. De 
Grave, Volksunieprovincieraadslid, 
hini medewerking. Iedereen is wel
kom. De dienst werkt volstrekt 
gratis. 
VIERING 

Op 23 april a.s. viert* •de afd. 
Krenibodegem Centrum haar 5 ja
rig bestaan. Houd deze dag reeds 
vrij. Speciale schikkingen zullen 
eerlang medegedeeld worden. 

Gent 
DR BORMS HERDENKING 
Ter gelegenheid van de Dr Borms-

herdenking op 17 april e.k.. legt de 
\ iMO (ïent een autohusreis in. Ver-

DIENSTBETOON 
De partij bouwt haar sektor 

« sociaal dienstbetoon » uit. 
Onze leden en simpalizanten kun

nen ons daarbij flink behulpzaam 
zijn. 

Het zijn degenen die vertrouwd 
zijn met sociale kwesties (zoals pen
sioenen, belastingen, enz...) en zij 
die een funktie bekleden bij een 
centraal- of provinciaal bestuur \ an 
de Slaat, of parastatnle instelling. 

I.angs deze weg worden diegenen 
die niel ^e vooruitgang van de par-
lil bezield zijn en hun medewer-
kmg aan de uitbouw van het so
ciaal dienstbetoon willen verlenen, 
uitgenodigd hun naam, volledig 
adres (specialiteit of zetel van de 
administratie waar zij werkzaam 
zijn) (ook eventueel hun funktie in 
de partij) mede te delen aan het 
lI<M)fdsekretariaat, Volksunie, M. 
Lemonnicrlaan 82, Brussel 1 (schrij
ven met verwijzing naar onderha\i-
ge oproep). 

Strikte geheimhouding van na-
n»eH is verzekerd. 

trek aan ons lokaal Rubenahof, Bor-
luutstr. 13, Gent, te 8 uur 30 stipt. 
Deelnameprijs 60 fr. fooi inbegre
pen. Terug te Gent rond 18 uur. 
Inschrijven in het lokaal. 
PROVINCIAAL ZANGFEEST 

Op zondag 24 april 19()6 te 14 
uur 30 stipt, vindt voor de 1,5de 
maal het provinciaal zangfeest 
plaats in de zaal « Oud België n, 
Veldstraat te Gent. Het is een in
richting A.N.Z.-V.T.B. en Vlaams 
Kontaktcentriim. Treden op : de 
zangeres C. Moerdijk, het Volks
kunstorkest o.I.v. Jana Verrept. het 
meisjeskoor Gheve Di, de dans
groep Siniko, en de voordracht
kunstenaar Koen Van Meenen ! Als 
dirigenten kunt U toejuichen Jef 
Tinel, Jos. Mertens en Juliaan Wil-
mots. Als feestredenaar viel de 
keuze dit jaar op advokaat J. De 
Schaepmeester, provinciaal voor
zitter V.V.B.-West-Vlaanderen 

Inkomprijs : 25 fr. Warm aanbe
volen ! 

PERZISCHE TAPIJTEN 

FA L LUYTEN 

Trooststraat 12 
{Gemeenteplein) 

Edegem. Tel. 03/53.05.71 

Mereibeke 
KOLPORTAGES 

Te Ledeberg kende onze ploeg 
opnieuw een suksesrijke zondagmor
gen, ondanks de weersomstandig
heden. 

Het probleem blijft evenwel het 
wekelijks vervoer naar de plaats 
van bestemming : wie zorgt voor
taan elke zondag voor een norma
le verplaatsing ? 
BESTELDIENST 

Een hele reeks inwoners uit on
ze gemeente ontvangen gaarne we
kelijks ons weekblad in losse num
mers; reeds vier jongeren vervullen 
aldits week na week een uitgestip
pelde ronde. Wie helpt hen daar
bij, om zoveel mogelijk adressen af 
te werken ? 
LENTE-OFFENSIEF 

Nu de winterwerking werd beëin
digd, iTioet elk propagandist het als 
een plicht zien regelmatig nieuwe 
leden en abonnementen aan te 
Irengen. Heeft U interessante adres
sen ? Geeft ze op bij het bestuur ! 
P ROPAGANDAFONDS 

Steunt onze aktivileit en het ver
der verspreiden van ons maandblad 
door ook Uw steentje bij te dragen 
op postrekeniiignummer 8827.28 van 
ï i e t De Pauw, Mereibeke. Met 
dank. 

Scheldewindeke 
Herman Van de Vijver, Dorp 15, 

is de plaatselijke kontaktpersoon 
voor alle nieuwe kernleden. Hij 
zorgt voor de eerste organisatie van 
de kern, en de verbinding met 
Moortsele en Oosterzele. 

Zwijnaarde 
Ons S-jarig bestaan werd gevierd 

met een succesvol dansfeest in zaal 
r iora. Bert Brent met zijn ham

mondorgel en zijn ensemble, zorg
de voor de stemmige sfeer. Hulde 
werd gebracht aan Mevr. Anna De-
clercq, penningmeester en dhr Ray
mond Buysschaert, secretaris, die 
leeds 5 jaar voor onze afdeling hun 
beste krachten inzetten. 

Aan eregasten Renaat Diependae-
Ic, Mare Stals, Raf Bayens, Oswald 
Van Ooteghem en Guido Deroo, on
ze oprechte dank. 

Eveneens onze oprechte dank aan 
hen die ons feest hielpen slagen 
door kaartenverkoop, schenken van 
prijzen (en dan zelf nog loten koch
ten !) en aan allen die door hun 
aanwezigheid bijdroegen tot de zeer 
hartelijke stemming. 

WEST-VLAANDEREN 

West Vlaanderen 
Op zondag 17 april, wordt in het 

park Rodenbach te Roeselare 
(dichtbij de brouwerij Rodenbach), 
een pro\'inciale kaderdag ingericht, 
waarop alle leden van de afdelings
besturen uit de ganse provincie uit
genodigd zijn. Alle andere belang
stellende zijn eveneens welkom. 

Het programm.1 : 
a) Verwelkoming door de provin

ciale voorzitter L. Vandeweghe. 
b) Toespraak : de algemene pro

paganda werking. 
c) Middagmaal : prijs max. 90 fr. 

alles Inbegrepen (niet verplicJit). 
d) Toespraak over afdelingswer

king. 
e) Toespraak door volksvertegen

woordiger Frans Van der Eist, al
gemeen voorzitter. Onderwerp : de 
politieke aktualiteit. 

Aanvang te 10 uur; einde om
streeks 17 uur 30. 

Een uitnodiging wordt nog toe
gestuurd. 

Belangstellenden schrijven in bij: 
Gerard Demeester, telefonisch op 
het nummer 051-248.77. Schriftelijk 
bij Gerard Van Onacker, Vijfwe-
genstr. 11, te Roeselare. 

Kortrijk 
Het arrondissementeel bestuur 

herinnert de afdelingsbesturen aan 
hun belofte minstens twee leden 
van iedere afdeling af te vaardigen 
naar de veertiendaagse kolportages. 
Ook het arrondissementeel bestuur 
is iedere maal door twee bestuurs
leden vertegenwoordigd. De data 
en lokaliteiten worden telkens een 
maand vooraf vermeld in « Kijk 
Nieuw ». 

Zondag a.s., 17 april gaat de tocht 
naar Desselgem. Afspraak in lokaal 
Astor, Grote Markt, om 8 uur 30 
en aan de kerk te Desselgem om 
9 uur. 

GELUKWENSEN 
Op zaterdag 2 april trad Luk 

Vansteenkiste, onze dynamische 
hoofdredacteur van o: Kijk Nieuw n 
(om maar één activiteit op te som
men) in het huwelijk met Mej. Mi-
leille Couwenbergh. 

Het arrondissement Kortrijk V.lf. 
en de talrijke lezers van « Kijk 
Nieuw » bieden het jonge paar en 
beide families dankbaar hun op
rechte gelukwensen aan. 

Ledegem - Dadizele 
De afd. Ledegem-Dadizele ver

liest door het afsterven van Omer 
Desimpel een van haar oudste en 
trouwste leden, alsook een van 
haar beste raadgevers. Omer stond 
reeds van voor de oorlog in de 
Vlaamse Strijd, steeds was hij be
reid raad te geven, wie er hem ook 

BETOGING TE VEURNE 
Oj) zondag 24 april e.k. vindt te 

Veurne een betoging plaats te 14 
uur voor de rekonversie van de 
Westhoek. Volgende praktische 
schikkingen werden reeds geno
men : 

Opstelling van de betoging : Zan-
nekinlaan (Brugsesteenweg; zie nr 
2 op kaart); begin 'e 14 uur 30. Ge
volgde weg : Zannekinlaan, Brugse 
steenweg, Stationstraat, Ooststraat, 
Markt, Noordstraat, Pannestraat, 

Zwarte Nonnenstraat, Vleeshou 
wersstraat. Zuidstraat, Lindendreei, 
K. Coggelaan, Houtmarkt alwaar 
het slot plaats vindt met een mee
ting in de zaal « Retorika » (zie nr 
3). Er is stationeergelegenheid op 
het Stationplein (zie nr 1). 

Het sekretariaat van de betoging 
is gevestigd . Predikherenrei 20, te 
Hiugge; telefoon : 050-37599; op 24 
april ; zaal « Retorika u, Houtmarkt 
te Veurne. 

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

VKKZOHGDb, AFWEHKING 
GUNSTIGE PBIJZEN. 
Tel. Antwerpen 03/ 37 95 89. 

Gent mi 2b 49 4L 
Dendennonde 052/ 470 60. 

DATA V R I J H O U D E N 

Zondag 24 apri l : 
Betoging voor de Westhoek te Veurne. 
1 me i : Feest van de Arbeid in Limburg. 

om verzocht en genoot de achting 
van iedereen. Was oudstrijder 1914-
1918 en lid van Vlaamse Organisa
ties zoals o.a. V.O.S., V.U enz. 

Wij bieden zijn echtgenote en de 
getroffen families onze diepste ge
voelens van medeleven aan. 
V.U. BETOGING TE VEURNE 

De V.U. leden en simpatisanten 
van Ledegem, Dadizele en omlig
gende, 'die wensen deel te nemen 
aan de V.U. betoging op 24-4-1966 
te Veurne, gelieven zich in verbin
ding te stellen met Vandeberghe 
Hendrik, Fabriekslaan 20 te Lede
gem, of bij de bestuursleden. 

Roeselare 
BETOGING VEURNE 

Deze vindt plaats op zondag 24 
april te 14 uur 30. Uitnodigingen 
worden nog verstuurd. Hou die da
tum vrij. 

Voor alle nuttige inlichtingen aan
gaande vervoer enz. stelt men zich 
best in verbinding met Gerard De-
meester, Meulebekestr. 4, Roeselare 
ftel. 051-248.77) en Gerard Van On
acker, Vijfwegenstr. 11, Roeselare. 
ZANGFEEST ANTWERPEN 

O p zondag 22-5-1966 gaan wij al
len naar het zangfeest te Antwer-
lïen. 

Wij leggen een bus in die ver
trekt te 7 uur 30 zeer stipt, op de 
Grote Markt, te Roeselare. 

Vlug telefonisch inschrijven bij 
bovenvermelde personen. Voor Be-
veren inschrijven bij Roeland Ver-
mander, Brabants t raat 1, tel. 051-
248.06. 
AVONDFEEST 

De Vlaamse kring «De Mandel», 
dankt langs deze weg, alle milde 
prijsschenkers. Zij hebben door hun 
sympatic, bijgedragen om het feest 
te doen ultgi-oeien tot een echt 
Vlaams en geestdriftig volksfeest. 

ZOEKERTJES 
Oigeliste met orgel; steeds be

schikbaar voor al uw feesten. Groot 
Vlaams repertorium. Schrijven : 
Liefkenshoek 23, Halle (Kempen). 

Wie verhiüirt vr ac. jr. 66-67 één 
kamer voor 2 studentinnen, 20 jr, 
rond Groenplaats Antw. Tel. 03-
77.13.97. 

Jonge man, diploma wetenschap
pelijke humaniora zoekt passende 
betrekking (bediende of handelsrei
ziger) : .provincies Antwerpen, Bra
bant of Limburg. Schrijven kan
toor blad D 41. 

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

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

Aanvaard alle breiwerk — bezit 
duomachien verkoop wol — mag 
ook wol meebrengen — verzorgd 
werk — schrijven bureel blad D 39 

Aanvaard alle vertalingen Ned. 
Fr., Eng., Duit.s. Ook alle tvpwerk 
Verzorgd werk Interessante voor
waarden Schrijven bureel blad 
D 37. 

(ievraagd • goede steno diiktylo ot 
daktylo die werkt mei diktatoon 
Fr.-Ned Zich wenden Etn Ver 
vaecke. Grondwetlaan 108. Jette. 

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

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

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

Eigena.ar van een mooi calé zoekt 
een Vlaams nationalist als lokaal 
houder. 

Ligging Midden-Limburg. Flinke 
opbrengst 

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

Zoek koper voor bromfiets Zün.i 
dapp. Perfekte staat 3.000 fr. Schiii-
ven naar Gust Geens, Trekkerstr . 
18, Sint-Stevens-Woluwe. Bromfieb» 
ook te bezichtigen op dit adres. 

Twee jongens (18 en 20 jaar) zoe
ken twee lieve, deftige, Vlaams» 
meisjes uit het Brusselse of onistr&» 
ken om samen zaterdag- of zondags 
avond door te brengen. Schrijvea 
naar dit blad onder nummer D 43w 

Vlaams binnenhuis-architekt t e 
Brussel, om overtuiging gebrood
roofd, zoekt passende betrekking. 
Dringend schrijven redaktie blad 
onder numinerD-42. 

Dame, 40 j . vraagt werk. Besch. 
over groot huis, dienstig voor bit> 
reel, telefoon, schrijmach. 

Wie biedt werk ? 
Telefoon : 03-715181. 

DEZE WEEK 
OP UW SCHERM 
Z O N D A G 
14.15 : Vergrootglas op de postzegel 
— 14.40 : Johan en de Alverman 
(12e episode) — 15.15 : Wielrennen. 
Reclitstreekse reportage van de laat
ste kilometers en de aankomst van 
de wielerwedstrijd Parijs-Roubaix — 
16.00 : Zwemsport : zeslandenwed-
strijd gehouden te Straatsburg (2d» 
dag) — 17.20 : Honderdmaal Bel-
gië-HoHand, een sportdocumentalrs 
van Rik De Saedeleer en Jan Leljen-
dekkor, gemaakt n.a.v. de 100e Derby 
der Lage Landen — 18.25 : Klein, 
klein kleutertje — 18.45 : Tiener
klanken — 19.10 : Tom en Mette op 
het spoor van hun voorouders, avoi>-
turenfilm voor de jeugd — lö 55 a 
Weerbericht — 20.00 : TV-nieuws — 
20.15 : Sportweekend — 20.40 ï 
Speelfilm • The lady killers, met 
Alec «Guinnpss, Katie Johnson en 
Cecil Parkers — 22.00 ; Poëzie in 
625 lijnen — 22.25 : TV-nieuws. 

M A A N D A G 
14.05 : Scliooltelevlsie — 19.00 3 
Zandmannetje — 19.05 : Teletaal-
les : Engels. 29e les : Mending the 
pipes — 19.20 : De Flintstonea. 130e 
afl. : De rijke oom uit de Far West 
— 19 45 : Openbaar kunstbezit 
«Calvario» van Paul Gauguin (184»-
1903) — 20.00 : TV-nieuws — 
20.30 : Met voorbedachten rade, TV-
spel door Emlyn Williams — 21.55 ! 
Vergeet niet te lezen — 22.25 : TV» 
nieuws. 

D I N S D A G 
12.00 : Koning Gustaaf Adolf t»-
zoekt ons land — 14.05 : Schooltel©-
visie — 19.06 : Zandmannetje — 
19.05 : Filmmuseum van de schateiv 
lacli. Het wonderkind van Holly
wood — 19.20 : Tienerklanken — 
19.55 • Hier spreekt men Nedei> 
lands — 19 59 : Weerbericht — 
20.00 : TV-nleuws — 20.30 : Bonan
za — 21.20 : Kameraden, psycholo
gische film van Lennart Ehrenborg 
— 22.00 : Gastprogramma. De katho
lieke gedachte en actie — 22.30 i 
TV-nieuws. 

W O E N S D A G 
Televisum — 19.00 : Zandmannetje 
19.04 ; Wintervogcls in Stockholm 
— 19.34 ; Jonger dan je denkt — 
19.55 : De Weerman — 20.00 ; TV-
nieuws — 20.30 : Voetbal Recht
streekse reportage van de wedstrijd 
Prankrijk-B -Igië, gespeeld te ParijB 
— 22.15 : Medium — 22 45 : TV-
nieuws. 

D O N D E R D A G 
14.05 : Schooltelevisie — 19.00 ï 
Zandmannetje — 19.05 : Het schat-
leneiland. 8e en laatste episode : De 
overwinning van de vijf — 19.20 : 
Penelope — 19.55 : Hier spreekt men 
Nederlands — 19.159 : Weerbericht 
— 20.00 : TV-nieuws — 20 25 : 
Il Guardiano (De bewaken, door 
Albtrto Moravia — 21 10 : Première 
— 21.40 : Het hart. Wetenschappe
lijk programma _ 22.25 : TV-nieuws. 

V R I J D A G 
19.00 • Zandmannetje — 19.05 : 
Telotaalles : Engels. Herhaling van 
de 29e les — 19.20 : Tlentrklanken 
— 19.45 : Zoeklicht — 19.55 : De 
Weerman — 20.00 : TV-nieuws — 
20 25 : Films van Alfred Hitchcoclt. 
De onbekende van do North Express, 
met Farley Granger en Robert Wal
ker — 22.05 : TV-nieuws — 22.10 S 
Buitenlandse beleggingen. 

Z A T E R D A G 
17.00 : Schooltelevisie — 18.55 ï 
Zandmannetje — 19.00 ; Flipper. 
10e afl. : De stormnacht — 19.25 : 
Autorama — 19 55 : Hier spreekt 
men Nederlands — 19.59 : Weerbe
richt — 20.00 : TV-nieuws — 20 30 : 
Slechte tijd voor sergeanten. Be afl.: 
E<>uwigp dankbaarheid duur t lang — 
20.55 : Dave Barry-show — 21.35 : 
Echo — 22 05 ; De onkreukbaren. 
16e afl. : De bankrover — 22.59 I 

TV-nieuwa 
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DE MOOISTE V ILLA 'S IN GENT G E N K ANTWERPEN 

werden gebouwd door ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN N. V. 

•^i^i.iiaSÊiM 

te G E N K 

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

overtreft alie verwachtingen. 

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

12 ruime luchtige appartementen — 
3 slaapkamers 
AAN SLECHTS 599 000 F. 

• Zeer mooie villapercelen te Mariakerke-
Drongen. 

te A N T W E R P E N 

• RESIDENTIE < MIDDENSTAD > 
6 ruime appai tementen met 3 slaapkamers AAN SLECHTS 900.000 F. 

• VERK WELING < SCHEMMERSBERG > 
72 percelen in prachtig heuvelachtig heidelandschap VANAF 95.700 F . 

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

VRAAG 
ONMIDDELLIJK 

INLICHTINGEN : 

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

TEL. : 03/32.92.18 

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

G E N K 
MOLENSTRAAT, 39 

TEL. : 011/54442 

LET WEL 
ALLE ADVERTENTIES VOOR 
DIT BLAD 
d i e n e n toeges tuu rd a a n onze 
PUBLICITEITSDIENST : 

S. De Lie, « P a p e n h o e k », B e r e n d r e c h t . TeL (03)73.66.59 
Ook de 
zoeker t jes k u n n e n n a a r d i t ad re s gezonden worden. 

BECO 

brandstoffen 

TEL : (03) 32.04.77 

32.02.10 

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

Op 11 juli 1966, gans 
Vlaandeien van de Noordzee 

tot de Maas. 

EEN LEEUW 
Aktie 300 000 LEEUWEN 

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

Tel. : (03) 79.01.24. 

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

EXCLUSIEF VOOR BELGIË 
VRAAG INLICHTINGEN : 

Tuinen DEMEYERE 
VIJFWEGENSTRAAT, 13, IZEGEM 

Telefoon : (051)316.23 . werkuren (051)303 44 

Ver tegenw voor de provinciën Antwerpen en Limburg : 

p.v.b.a. LAMBRECHTS — B e s t u u r d e r Feyae r t s - Beerzel 

^ ^ ^ « - , 7«»r^?^ * i s ^ B 

^^^g,awiiBir^~ 

J^K^^ ' ^ ï ïS tS»*^ 
^ "'"'*'**—-^j.,^%*Sj^^ 

^ ^ ^ ^ ^ • f c f c - I 
^ ^ ^ 

^ 

/^^^^^^^^l 

É^MBF 
^^MW^ 
'""""v^^F^j ^J^ 

W' 

GEDURENDE 14 DACfEN : KOOPJES-
KERMIS AAN FANTASTISCHE LAGE 

1^... PRIIZEN OP RADIO'S, TELEVISIE'S, 
WÊk BANDOPNEMCRS, ENZ., ENZ. 

^M bij uw specialist 
H Elektro Akoustiek 
W «DE GELUIDSBRON» 

Lange Leemstraat 32 • ANTWERPEN 
Telefoon : 33.04 95. 

BTIVOORBrrUD : 

OP MAGNEETBANDEN 35 TOT 40 %. 

DIEPVRIESBEWAARDERS 
jr u. 330 

400 

550 

13 950 

14 950 

17 100 

fr. 

fr. 

fr. 

i l 

to t —32° C 

GROOTHANDEL 

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

wEamÊÊÊmÊÊ^mamÊBsmmmÊmmmm 

Grolt Uos 
GLAZEN en MOMTUREN, 
Grain voor verjeterden 
H««lell ngefi n e gen werï'iuiï 

Walter ROLAND 
— Ged piomterd Opt tVtt —• 
Kdrlcstra^t 58 — Antwerpen 
(ttt < v b op ïiet huiinummcr'J 

Telefoon 3S 86 &2 
10 9ti lort rtg op ver'oon ^titr. 

Ik 
ben 

uirgeslapen 
wanK.. 

EPEDA 
• —«» 
l l R E L L I 

Dunlopillo 

TURNHOUTIEBAAN 102; •ORCtRHOUT • tEL. 35.17.»3 
lUMuizÉH.) IKvpaiti'ot t4 .a* , Aniw. 1«l. 3l.0i.1l . ^ 

••li|n*n>lnal 3*.4I, Ani»: Taf. 33:47.24 • Cainf»rll«i 40, Daurnii, W . 34.1S.22 

W I M M A E S 

DIANALAAN. 10, BERCHEM • Antwerpen. - Te l . : (03) 39.69.34. 
— stelt zijn kandidatuur bii alle Vlamingen in de 

deren, voor alle verzekeiingsvormen : Brand -
pro\inciën Antwerpen, Brabant en Oost-Vlaan-
Leven Persoonlijke • Familiale - Auto - Wet -
Burg Aansprakelijkheid 

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

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

- L E N I N G E N 

- H Y P 0 T E K E N Ie en 2e rang 

Jan Van Rl swijcklaan 62 - ANTWERPEN - Telefoon : 03/37.54.38 

http://3l.0i.1l
http://34.1S.22
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