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Sedert een tiental jaren is bij vele Limburgers de 
overtuiging gegroeid dat hun provincie een zonnige toe
komst tegemoet gaat, dat de « assepoes van Vlaande
ren » een welstellende dame zal worden en dat het ge
bied, « waar de brede stroom der Maas machtig zee-
waarts vloeit », wel eens tot het eldorado der Lage 
Landen zou kunnen uitgroeien. 

De leidende instanties in Limburg onderschrijven dit 
toekomstbeeld m woord en geschrift. Of zij er waarlijk 
in geloven laten wij hier buiten beschouwing. Feit is 
dat zij de Limburgers een uitzonderlijk mooie toekomst 
in het vooruitzicht stellen. Handelend over het Limburg 
van het jaar 2.000 schrok C.V.P.-senator Leunen er zelfs 
niet voor terug onlangs volgende woorden neer te 
schrijven : « Een gewest met een miljoen inwoners, ge
meentelijke kernen met hoogbouw, zeven, tien of meer 
verdiepingen, maar ook massa's lachende bungalows in 
de dennebossen en op de heide tussen Helchteren en 
Leopoldsburg, meerdere grote wegen met vier of zes 
rijvakken en een intens verkeer van auto's, vrachtwa
gens en autobussen, — ruime werkplaatsen in alumi
nium en glas, omgeven door grasmatten en groen struik
gewas, een universiteit te Hasselt, en een trotse kathe
draal (...), uitgestrekte vijvers voor roeisport en yach
ting in de Demerbeemden, te Bokrijk en in het Maasdal, 
een kunstmuseum in het gerestaureerde kasteel van 
Alde-Biezen, een half dozijn hehkopterpleinen voor di-
rekte verbinding met Meisbroek en met de daken van 
een aantal administratieve gebouwen te Brussel (...). 
De ganse jeugd zal bijeengepropt zitten in de klassen 
van de « wetenschappelijke » humaniora. Na een vier
daagse werkweek zullen velen voor drie dagen op week
end trekken naar de landen van het zonnige zuiden, in 
de buurt van de Middellandse Zee. De meer bemiddel
den zullen daar hun buitenverblijf hebben, zoals thans 
aan zee of in de Ardennen » (Het Belang van Limburg, 
1 jan. '66). 

Zal er van een dergelijk luilekkerland iets in huis ko
men ? Of is het toekomstbeeld der Limburgers een ijde
le droom ? Het loont beslist de moeite hierbij even stil 
te staan. 

Naar aanleiding van de jongste programmadag der 
Volksunie heeft de sociaal-ekonomische werkgroep van 
deze partij o.a. de toekomst van Limburg onder ogen 
genomen. Op streng-wetenschappelijke basis bracht hij 
een prognose tot stand voor de periode 1966-76. Hier 
navolgend geven wij er de grote trekken van weer. 

Het aantal werkzoekenden zal met 78 000 aangioeien : 
65.000 tengevolge van de snelle demografische ontwik
keling — 29 % van het totaal aantal voor gans Vlaan
deren — 13.000 tengevolge van de achteruitgang van de 
tewerkstelling in de landbouw en mijnnijverheid. Daar
naast staat dat de ruime industrie — althans voor zover 
zij volgens het huidig groeitrythme blijft tot stand 

(lees verder op blz. 3 in kader) 

Te Antwerpen wordt BeH-Telephone bedreigd. Weer
standers zeggen waarom zij de Borms-herdenking 
bijwoonden (blz. 3 en 4 ) . Poswick, de nieuwe mi
nister van landsverdediging (blz. 4 ) . De dialoog met-
onze lezers gaat verder (blz. 6 ) . Borms en de Valera; 
een vergelijking (blz. 8 ) . Minister Crootjans moet 
Coppieters gelijk geven (blz. 9 ) . Twee stappen voor
waarts en twee achterwaarts in Rusland (blz. 10 ) . 
Scheepswerf naar de haaien of groot-kapitalistisch 
spelletje ? (blz. 12 en 13) . Verder onze wekelijkse 
dames-, kunst-, sport- en toerisme-rubrieken. 
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Achter dez^' tialie^ Haf de lodenakker van Merksem. Hier wilden oud-weerstanders en mensen uit 
hei anaere Lairp samen met jongeren van de naoot logse generaties een eerlijk gebaar van verzoe-
nmg stellen. Du werd hen met veel wapengekletter verhinderd door de gendarmen, gezonden door 
de liberaal Van der Poorten, wat de verontwaardiging opwekte van alle onbevooroordeelde aan
wezigen (o m. de Gazet van Antwerpen). 
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Zondag 1 mei vieien wij te Hasselt het Vlaams feest van de arbeid, dan zullen de «ordehandhavers» 
wel achier de lialies blijven. Het zal er rustiger toegaan. Uw aanwezigheid aldaar zal een gepast 
antwooid zijn aan allen die menen de Vlamingen in een hoekje te kunnen drummen door dema
gogisch misbruik van de verwarde en pijnlijke oorlogsperiode. 
Betoog mee te Hasselt onder de leuze : 

IWAR 



VLAAMSE CANADEZEN 

Tijdens de na-oorlogse jaren 
van de Ie wereldoorlog, weken 
er duizenden Vlamingen uit naar 
Canada, om zich daar, « in 
't land van belofte », een nieuwe 
schone toekomst op te bouwen. 
Oost- en West-Vlaanderen lever
den daarbij de sterkste contin
genten. Wie in 1966 'n exemplaar 
in handen krijgt van hun « Ga
zette van Detroit » kijkt met eer
bied op naar de stoere Vlaamse 
imigranten. Ze bouwden met 
succes, midden een reusachtige 
staat, waar Engels- en Frans-
sprekenden 'n jarenlange strijd 
om 't meesterschap voeren, aan 
'n kleine Vlaamse republiek die 
sterk staat als een rots in de 
branding ! 

De moeilijk verdiende wel
stand schiep tijdens de laatste 
jaren mogelijkheden om nog eens 
« in compagnie » terug over de 
grote plas te komen naar het 
land hunner vaderen. 

De ouderen gaven ordewoor-
den aan de jongeren : 
— Vergeet niet de standbeelden 
van Jan Breydel en Pieter De 
Coninck (Brugge), van Berten 
Rodenbach (Roeselare) en Jacob 
Van Artevelde (Gent) te bezich
tigen. Ook de IJzertoren niet on
gemerkt voorbij gaan. 
— De traditie van vroeger ge
trouw, hadden ze het onmisbare 
Vlaams liederboekje bij de hand 
en zongen naar hartelust in de 
autocars en op al de pleister
plaatsen hun bekende oude 
Vlaamse liedjes. Hun reperto
rium-uurwerk was wel blijven 
staan in de jaren 1925-lS)2ö... 
maar dat kon hun geestdrift niet 
blussen. Kun Vlaams gemoeds
leven kon enkel uitgedrukt wor
den door hun eigen lied (in 
tegenstelling met bij ons !). Over
gelukkig om het blijde weder
zien van familie en vrienden, van 
't landeken tussen Leie en Schel
de, ziin ze dan weergekeerd naar 
de nieuwe wereld, waar in de 
steden de wolkenkrabbers toch 
nog heel wat volumineuzer zijn 
dan in hun geboorte-pays (om 
niet heimatland te zeggen). 

Gontacten werden vooraf op
genomen, om van uit de « Vlaan
ders > nu een tegenbezoek te 
organizeren. De verwezenlijking 
van dat grootse opzet kreeg in
tussen reeds «vorm en gestalte» 
E.P. Verte, de bekende Direc
teur-Beheerder van het lijd
schrift « Ambassadeur » (tijd
schrift \an «België in de wereld», 
werkte met zijn Beheerraad een 
plan uit, waarbij niet minder dan 
2,50 Vlaamse studenten betiok-
ken zijn. Ook het Vlaamse volks
lied zal daar een rol bij spelen. 
« Wat in de kinder- en jeugd
jaren de harten dezer Vlamingen 

boeide en tooide, bleef vastan-
keren in het geheugen... en zal 
daar tijdens grote volkszang
avonden aangevuld worden ! ». 

In het leven der volkeren die 
in hun bestaan bedreigd werden, 
is het nationale lied zeer dikwijls 
het laatste « bastion » geweest, 
waaraan ze zich vastklampten 
om zich zelve te blijven. (Denk 
maar aan de volkeren der Rus
sische randstaten bij de Bal-
tische zee, aan Polen en Honga
ren, enz. 

Mocht dit grootse plan een 
heerlijke verwezenlijking ken
nen. De vriendschapsbanden tus
sen tienduizenden volksgenoten, 
verspreid over gans de wereld, 
met het moederland verstevi
gen... 't is een heerlijke taak, die 
de « werkende en zingende am
bassadeurs » wacht. 

Willem De Meyer. 

kolonel Van Coppenolle heeft 
voor veel minder moeten boeten. 
Maar een schaamteloze heer 
Vranckx komt hier dan nog door 
zijn aanwezigheid, de Vlamingen 
uitdagen. En dan worden V.l\-
idealisten, die om de woorden 
van de heer Vander Bruggen te 
gebruiken, niets anders bedrij
ven dan een vorm van democra
tie, voor de rechtbank gesleurd. 
Wie, in dit land, zijn idealisme 
versjachert, zoals W. Martens, 
wordt opgenomen in een minis
terieel kabinet. Verschil van be
handeling, uitstekend middel om 
de gezagskrisis van de baan te 
helpen. 

Eens benieuwd de uitspraak te 
kennen in het geding te Aalst. 
Alle vlaams-nationalisten kunnen 
hier enkel een vrijspraak als de 
enige rechtvaardige uitspraak 
aanvaarden. 

H.B., Erembodegem. 

VERSCHIL VAN BEHANDELING GENT • TERNEUZEN 

De onhebbelijke heer senator 
Vander Bruggen, groot achter
licht van de B.S.P.-Geraardsber-
gen, heeft eens te meer, zijn 
waar gelaat laten zien, geduren
de de senaatsvergadering van 5 
april. Hij vraagt, amnestie te 
verlenen aan « allen » die gedu
rende de verkiezingsstrijd 1965 
om eerder lichte redenen, rela
tief zware straffen opliepen. Vol
ledig akkoord, dat men blijk 
geeft van mildheid tegenover de 
propagandisten, die uit idealis
me hun partij dienen. Die pro
pagandisten, zegt de heer Van-
derbruggen, bedrijven niets an
ders, dan een vorm van demo
cratie. Maar, volgens deze heer, 
mogen slechts de traditionele 
partijen, van deze democratische 
regel genieten. Wat de extremis
ten betreft, zegt hij, kan men 
tegen hen niet streng genoeg op
treden ! En maar afgeven op de 
Volksunie. 

De politiestaat op zijn best, 
om het unitarisme te redden. Zo 
ook in Aalst, waar naar aanlei
ding ^an een voordracht van af
tredende B.S.P.-minister Vranckx, 
volksuniemilitanten op waardige, 
wijze de moordenaars-mefodes 
van de regeerders, naar aanlei
ding van Zwartberg, aan de kaak 
stelden. Vier V.l'.-manifestanten 
werden opgeleid door de politie 
en zullen voor de rechtbank moe
ten verschijnen. Zou het niet 
rechtvaardiger zijn, de heer 
Vranckx voor een rechtbank te 
dagen voor het drama Zwart
berg (2 doden en zovele gewon
den) ? Vele zogenaamde oorlogs
misdadigers, zijn Noor \eel min
der gestraft geworden. En een 

De in aanbouw zijnde tunnel te 
Zelzate, is inderdaad nu reeds te 
klein en is nog ver van af - hij 
moet in de toekomst het verkeer 
van de snelweg Antwerpen-
Knokke onder het kanaal Gent-
ïerneuzen leiden. 

Het bouwwerk is nauwelijks 
drie jaar oud - en nu komt men 
tot deze vaststelling. De tunnel 
bestaat uit twee hoofdkokers, ie
der 2 x 2 rijbanen, deze moeten 
het verkeer Antwerpen-Zeekust 
én de verbinding verzekeren tus
sen de industriewegen van lin
ker- en rechter-kanaaloever en 
daarvoor is ook een in aanbouw 
zijnde brug te Zelzate voorzien. 

Maar... in een projekt voor de 
aanleg van een autostrade Brus-
sel-Knokke en Zeekust - die het 
kanaal Gent-Terneuzen ter hoog
te van de electriciteitscentrale te 
Rodenhuize (Langerbrugge) zal 
kruisen - was oorspronkelijk ook 
een tunnel voorzien. Dat werd 
plotseling veranderd - daar komt 
geen tunnel. 

Volgens het nieuwe projekt, 
zou de weg nu naar het noorden 
doorschieten - en dan maar liefst 
door die Zelzaatse tunnel onder 
het kanaal moeten. Dus zal die 
tunnel niet alléén het lokaal ver
keer tussen beide kanaaloevers -
maar bovendien ook het verkeer 
^an de twee belangrijke snelwe
gen moeten slikken. 

Dat die tweede tunnel te Lan
gerbrugge er niet komt, is wel 
omdat de stad Gent druk uitoe
fent omdat men van plan is op 
die plaats in de toekomst een 
nieuw havendok te bouwen. 

Wat men ook vergeten is, bij 
het opmaken der plannen voor 
de tunnel te Zelzate : een koker, 
voor een elektrische spoorweg
verbinding tussen Antwerpen en 
Zeebrugge. 

Dit allemaal heeft de minister 
van Openbare Werken verzwe
gen in zijn antwoord op de vraag 
gesteld door Senator Elaut. 

In verband met de aanbeste
ding van de nieuwe wegbrug te 
Zelzate, is tegen de normale ge
bruiken in, het werk niet toege
wezen aan de laagsfbiedende fir
ma, nl. de firma Nobels-Peel-
man te St Niklaas ingeschreven 
voor - 30.187.059 f. - tweede laag
ste aanbieding firma Anglo - uit 
Monceau-sur-Sambre - 30.808.93.3 
f. - de andere lagen allemaal 
hoger. 

Het werk is toevertrouwd aan 
de firma Anglo uit Wallonië. De 
firma Nobels (St Niklaas) heeft 
over de afwijzing van haar in
schrijving niets vernomen. Het 
werk omvat 440.000 werkuren. 

U ziet, de Walen worden steeds 
achteruitgesteld in Vlaanderen. 

R.D.B., Schoten. 

ST MICHEL 

Ondanks krachtdadig protest, 
voert de firma Gosset haar 
grootscheepse publiciteitscam» 
pagne \oor haar sigaret St Mi
chel te Brussel, volledig in het 
Frans. 

Deze firma wil zich maar niet 
van het feit doordringen, dat 
duizenden Vlamingen, te Brus
sel woonachtig of er werkzaam 
zijnde, zich dagelijks ergeren om 
deze anti-Vlaamse taaihouding 
en dat deze ontstemming niet 
bevorderlijk is voor haar han
delsbelangen. 

Wanneer zullen de Brusselse 
firma's, die hun waar ook in het 
Vlaamse land aan de man dienen 
te brengen, eens eindelijk begrij
pen dat we het niet langer kun
nen dulden dat ze te Brussel 
onze taal volkomen negeren. 

De Vlaamse Brusselaars en 
hopelijk ook de Vlamingen uit 
de provincie te Brussel werk
zaam, zullen tot vervelens toe, de 
Brusselse firma's er moeten op 
wijzen, dat we een gelijke be
handeling van het Nederlands en 
het Frans te Brussel eisen. 

J.T., BrusseL 

De redaktie draaft teen rerant-
woordelijkheid voor de Inhoud der 
gepubliceerde leiersbrieven. Ze be
houdt zich het recht <ran keuze 
en inkortins voor. Over de lezers
rubriek wordt teen briefwUselins 
pevoerd-

NATIONALE LOTERIJ 
EEN SUPERHOOG LOT VAN 

ZES MILJOEN! 
Hot 
Hot 
Hot 
2 loten van 

10 loten van 
40 loten van 

van 2.000.000 F 
van 1.000.000 F 
van 500.000 F 

255.000 F 
100.000 F 
50.000 F 

100 loten van 25.000 F 
200 loten van 10.000 F 
400 loten van 5,000 F 
600 loten van 2.500 F 

3.000 loten van 1.000 F 
5.000 loten van 500 F 

50.000 loten van 300 F 
+ 49 troostprijzen van 10.000 F 

IN HET 
TOTAAL 42 MILJOEN F IN 59.405 

LOTEN 

Hel billet : 140 F Het tiende : 15 F 

van de redaktie 
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Bruasel, 21 ap r i l 1966. 

Betreft t foto-incident. 

Ë«t foto-incident roor de Antwerpse rechtbamk 
Terleden woensdag heeft eens te meer aiange-
toosad, hoe geraarl i jk-snel de "s t r i jd tegen het 
•kstrendsmo" die van regeringswege gevoerd -* 
wordt, gans het land aan het voeren is naar het 
Buiverste ekatremisme^ naar de po l i t i e s taa t 
waarin de een of andere ,obsbire gerechtelijke 
sjübtenaar - met achl^er aich de aanhitsing van 
hogerhand en de toesepging 7an straffeloosheid » 
BO ongeveer a l l es kan en mag doen vat hem s in t . 
Bij de Antwerpse advokaten heerst naar aanle i 
ding Tan d i t incident een alijeraene verontwaar* 
diging» 
De houding van de Vlaamse pers i s tersake aeer 
konsekwent i to t en met in de "Volksgaset" werd 
het nemen van fo to ' s in do gerechtsuaal sterk 
gelaakt en onaanvaardbaar genoemd. Dese eensge-
Bindheid verheugt ons des te meer otadat de ge
legenheden, waarbij b l i jk t dat Joemalisten van 
a l l e kleur samen aan éénzelfde eaal trekken, 
nogal uitzonderlijk s i j n . In d i t geval dsui toch 
ftj gebleken dat de meeste persmensen volkomen -* 
bereid si jn om ieder® poging to t uitbouw van een 
po l i t i e s taa t te bestr i jden, onafgesien van het 
f e i t dat het incident veroorzaakt werd t i jdens 
een proces tegen Vlaams-nationalisten. Strijd 
tegen onrecht en willekeur, waar en van welke 
kleur ook, dient eensgezind gevoerd te worden. 

TREKKING OP 2 MEI 
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• Beroering te Antwerpen 

beii-telephone 
naar 
Wallonië? 

(dr Goemans) In een pamflet, dat op 
5 000 exemplaren door de Volksunie ver
spreid werd onder het personeel van Bell 
Telephone te Antwerpen en Hoboken, 
wordt op krachtdadige wijze geprotesteerd 
tegen de druk die door de regering op de 
direktie van Bell Telephone wordt uitge
oefend om een produktie-tak over te bren
gen naar Wallonië. 

Inderdaad heerst een grote beroering on
der het kaderpersoneel, de arbeiders en de 
bedienden. Door de vorige regering werd 
reeds sterk aangedrongen om dit grote be-
diijf (bijna 10 000 werknemers) over te 
hevelen naar... Wallonië, en wel naar Pé-
ronnes-lez-Binche. Wanneer men weet, dat 
Bell een traditioneel Antwerps bedrijf is. 
met gespecializeerd personeel dat gerecru-
teerd wordt uit het technische onderwijs 
ter plaatse, en dat het Waalse testgebied 
bevolkt is met vreemdelingen die niet ge
specialiseerd zijn, beseft men de onzin van 
deze plannen Door de vroegere minister 
Spino) werd dit alles bekokstoofd. Hij ging 
zo ver de directie van Bell te bedreigen 
met de konkurrentie van niemand minder 
dan Siemens, dat alleszins naar Wallonië 
zou komen indien Bell het niet deed. 

Het peisoneel van Bell vreest terecht dat 
de ganse produktie zal overgeheveld wor
den, met alle gevolgen voor hen zelf. Het 
toppunt is wel, dat Bell een nevenbedrijf 

heeft (Frigibeliy te Geel, op een uitge
strekt terrein, in een Vlaams testgebied : de 
Zuiderkempen. En dat daar een uitbreiding 
veel meer zin zou hebben dan bij Binche, 
vermits de streek er krioelt van de pendel
arbeiders en van mijnweikeis, die weldra 
werkloos zullen worden ! 

Het is dan ook onze plicht ons tot het 
uiterste te verzetten tegen deze misdadige 
plannen. Het partijbestuur heeft reeds stel
ling genomen in een perskommunikee, 
waarin de Volksunie zich solidair verklaart 
met de aktie die door de werknemers van 
Bell zal gevoerd worden. Wij hebben ge
sprekken gevoerd met personen uit de ho
gere leiding van Bell, met gewone arbei
ders, en met bedienden. De ontstemming is 
algemeen. De vakbonden zijn ook hier 
schandelijk in gebreke gebleven, zodat in 
het « rode bastion » van Bell thans wordt 
uitgezien naai een initiatief van de Volks
unie. In de Kamer zullen wij de Minister 
van Ekonomische Zaken in openbare zit
ting ondervragen over de houding die de
ze regering zal aannemen in deze zaak. 

• Onwetendheid of bedrog ? 

dondeyne 
over leuven 

(n.) Toen in de kolleges de strijd bezig 
was tegen de Vlaamse studentenbonden, 
het AKVS, begon te Leuven een gelijklopen
de aktie tegen het, ondanks verbod en te
genwerking, nog altijd onafhankelijke Ver
bond. 

Ook hiei moest geklerikaliseerd worden. 
Het middel daartoe was de stichting van 
Universitas onder leiding van Dondeyne. 
Klerikaliseren was toen het succesnummer 

limburg 1976 
(vervolg van bladzijde één) 

komen — slechts 28.000 arbeidsplaatsen kan verschaffen. Dit zou dus 
voor he t Limburg van 1976 een arbeidersreserve van niet m inde r dan 
50.000 bedragen. 

Waar zullen al deze mensen werk vinden ? Natuur l i jk daa r waa r he t 
te vinden is : in Duitsland, in Neder land, in Brussel en voornameli jk in 
Wallomé. Met andere woorden de pendel die n u reeds 30.000 bedraagt 
zal tot 80.000 oplopen. Dit wil zeggen één op drie Limburgse akt ieven. 

De pendel is een verwerpeli jk iets . Niet in he t mins t o m sociaal-eko-
nomische redenen. Een Limburg me t een massale pendel kan geen wel
varend Limburg zijn. Een Limburg, da t s lechts een « slaapgebied » is zal 
alt i jd een a rmt ie r ig Limburg blijven. Een Limburg zonder werk in eigen 
s t reek word t nooit wa t sommigen meenden te moe ten voorspellen : de 
« provincie de r toekomst ». 

He t is dus zaak da t de afvloeiing van werkkrach ten ui t de landbouw-
en mijnsector niet u i ts lu i tend door ekonomische wetmat igheid zou wor
den bepaald. Bovendien moet de reconversie van he t mijngebied kracht
dadig aangepakt en dienen er duizenden nieuwe werkgelegenheden tot 
s t and worden gebracht . Dit laats te veronders te l t alleszins de ui tvoering 
van een aanta l infras t ructure le we rken samen m e t he t verlenen van 
zekere fiskale voordelen evenals he t verschaffen van goedkoop krediet . 

Kan e r op gerekend worden da t de centra le overheid rekening houdt 
met de Limburgse noden ? Wij menen van niet en dit om twee redenen. 
Ten eers te heeft Brussel nooit enige belangstell ing gehad voor de Lim
burgse problemat iek — Een oude vos verliest wel zijn ha ren m a a r niet 
zijn s t reken. Ten tweede geeft het op t reden van de huidige regering 
aanleiding tot de groots te achterdocht . Eén voorbeeld zal dit laatste 
duidelijk maken. Op het jongste kongres van de Limburgse C.V.P. werd 
aan eerste-minister Van den Boeynants een m e m o r a n d u m overhandigd 
waar in o.a. maatregelen werden gevraagd ter bevorder ing van de werk
gelegenheid in Limburg. En welk was he t an twoord van de p remier ? 
Alléén een vage niels-zeggende belofte. Zelfs Het Belang van Limburg 
schreef over dit an twoord — en dit zegt alles — dat de p remie r « zich 
nogal op de vlakte had gehouden ». 

De problemat iek van Limburg is slechts een onderdeel van de alge
meen-Vlaamse. De noden van de Limburgers kunnen niet los worden 
gezien van deze van de andere Vlamingen. E r is met andere woorden in 
eers te instantie een Vlaams sociaal-ekonomisch probleem. Slechts wan
neer men de toekomst van Limburg in deze optiek beziet, word t het 
duidelijk welke de oplossing is voor de Limburgse noden. 

Wijlen Karel Pinxten — een geboren en getogen Limbuiger , die hoog
leraar was in de ekonomie aan de Leuvense universitei t — heeft meer
dere keren beklemtoond dat net zoals alle andere Vlamingen ook de 
Limburgers slechts heil kunnen verwachten van het federalisme. 

Vlaanderen dient over eigen organen te beschikken met een werkeli jk 
sociaal-ekonomische beslissingsmacht Alléén dan kan de macht van het 
onvolkse f inanciekapi tahsme worden gebroken, alléén dan is een ware 
politiek van s t reekontwikkel ing mogelijk, alléén dan zullen de Vlaamse 
spaargelden en belast ingen de Vlaamse gemeenschap ten goede komen. 

Dr. E. Raskin. 

van het ogenblik en de geschikte man was 
op de geschikte plaats. 

Hoe diep religieus de werking was die 
van dit gekleiikaliseer uitging kan ieder
een kontroleren die « De Standaard » leest. 
De redaktie zit vol met paarden uil die 
stal. ledeie lezer van dit blad kan zich rea-
liseien wat we bedoelen als hij tracht op 
één vraag te antwoorden : Wat zou « De 
Standaard » geschreven hebben als niet de 
hersenen van Mgr Bekkers, maar die van 
kardinaal Ottaviani zouden geopereeid 
zijn? Het gekleiikaliseer is niet enkel in 
vrijzinnigheid omgeslagen maar in begin-
selloosheid, die nog wel het masker van 
gelovig en katoliek-zijn dragen wil. Men 
vereert de waarachtigheid — de authenti
citeit — of men vereert die niet! 

Bij de diskussie rond de universiteit te 
Leuven heeft Dondeyne onlangs het stand
punt ingenomen dat hier enkele weken te
voren al vooi speld was. Sommigen waren 
op de geniale gedachte gekomen, hem als 
de « wijze en betrouwbare » Vlaming te 
laten beslissen Nu hebben we te lezen ge
kregen wat toen nog maar (gegrond) ver
moeden was Een paar van zijn trouwe 
schildknapen, dic hem in een lezersbriet 
zijn bijge\ allen, hebben zelfs poëtische ter
men gevonden : vermits de twee afdelin
gen toch verplicht zijn te trouwen, moe
ten ze er ook maar een verlovingstijd van 
nemen .. 

Dondeyne neemt het beroemde gematigd 
standpunt in. De Vlaamse studenten en 
professoren hebben wel nog enkele gewet
tigde wensen; maar alsof ze kuikens waren 
die pas eergisteren uit het ei gekropen wa
ren, wordt hun aangeraden toch het no
dige geduld op te biengen. Trouwens, zo 
wordt ons vaderlijk verzekerd, er zijn 
slechts 350 franssprekende professoren te 
Leuven en van dit r mtal kan geen gevaar 
voor verfransing uitgaan. Er is zelfs meer : 
steeds meer van die heren beginnen Ne
derlands te leren. Als ze in het Nederlands 
kunnen zeggen « wees t^veetalig -^, gaan ze 
daarover ij\erig lapport uitbrengen bij de 
verheugde Vlaamse \oorman 

Andere Leuvense professoren hebben 
vóói het artikel %an Dondeyne en nu ook 
nog daarna, op een waardige en degelijke 
wijze het onhoudbare \an deze dondejnse 
opvattingen aangetoond. Als Donde)ne het 
artikel van zijn kollcga Van Bouchout kan 
lezen zondei beschaamd te woiden over 
zijn eigen oppen lakkigheid. dan is hij een 
hopeloos ge\al 

Omdat zijn kolltga's het niet zo scherp 
persoonlijk kunnen formuleren moeten ons 
toch een paar dingen van het hart. Waar 
haalt Donde\ne het dat slechts 350 perso
nen een \eifransende invloed zouden uit
oefenen, terwijl er honderden dooi de uni
versiteit betaalde franssprekende assistenien 
en dergelijke zijn en nogmaals honderden 
die genieten van andere stichtingen en 
bem/en ? !<- dat onwetendheid ot bediogr 
Hoe komt hij ei toe de gehele univeisiteit 
te zien als een soon dubbel van het Filoso 
fisch Instituut > Da<u zijn inderdaad een 
paai ploffen die Nedeilands hebben ge 
leerd, maai er geeft ook nog altijd iemand 
les (en alleen in het Nederlands ') dic een 
zeldzaam Nedeilands artikel dat van hem 
verschijnt moet laten vertalen Dondevne 
gaat zelfbewust zijn weg: als hij nicl be
gint rond te kijken zal hij spoedig liele-
maal alleen opi ukken Zelfs de K S.A zal 
het met meer volden.» 

• Hun vraag en een antwoord 

weerstanders 
zeggen 
waarom 

Het optreden van verschillende weerstan
ders in verband met de Dr. Bormsherden-
king ontlokte aan de franstalige pers een 
onbegi ijpend « Waarom ? ». Graag pvibli-
ceren wij het antwoord op deze vraag van 
de dame oud-politieke gevangene H. Aretz 
en van de heer Veibist, eikend weerstane 
der. 

Het gaat als volgt : 
« Na de anti-Vlaamse hetze op het rege

lingsoptreden tegen de vreedzame herden
king van Dr. Borms zondag te Merksem 
waren wij op eigen initiatief naar Merk
sem gekomen voor de herdenkingsmis. Wij 
boden ons na de mis aan om met een be
perkte delegatie bloemen neer te leggen als 
blijk van geestelijke weerstand tegen het 
ondemokratisch optreden van de overheid. 

Als gevolg hiervan vroegen fianstalige 
bladen uit de hoofdstad zich af : « Als hej 
hier werkelijk over weeistanders gaat, vin
den we geen uitleg voor hun deelname aan 
een dergelijke manifestatie ». 

WIJ begrijpen hun veiwarring en hun 
« onbegrip ». Dit onbegrip van tientallen 
jaien lang, tegen al wat de Vlaamse ont
voogding betreft is trouwens de hoofdoor
zaak waarom in Belgic houdingen voorko
men die bij een eerste kon takt onbeguj-
pelijk schijnen. 

« Wij roemen niet op onze veidienste > 
durven wij Sint Paulus nazeggen, maar in 
funktie van die Biusseise twijfel « Als het 
hier weikelijk over v\'eerslanders gaat > een 
korte herinneiing aan die dioevige tijden. 

Twee jaar koncentiatiekamp met dwang-
^ arbeid in de zoutmijnen, als lid van « het 

komitee voor hulp aan de Joden » Een ge
knakte gezondheid met 85 % invaliditeit 
geven mi| als vrouw misschien wel het 
lecht om mijn wooid mee te spreken in het 
ontstane debat. 

Twee jaar lid van de weeistand (vóór 
september 44) mei speciale vermelding op 
de dagoide van het Kanadese leger bij de 
gevechten aan de Luchtbal te .Anlweipen 
geven nuj niiS!>chien cx)k het recht te zeggen 
« gevochten » te hebben voor de bevrijding 
van het land 

Hel geelt ons zckci het recht te antwoor
den aan die uiusselse en fianskiljonse be
stendigd s van de haat. die Vlaamsgezind-
heid nog "Steeds willen Kelijksrhakelen aan 
nazigeest 

WIJ hebben als Vlaamse weeislandeis im-
ineis moeten vaststellen dat na de oorlog, 
met alleen door een veidwaasd gepeupel, 
maar (wat veel eiger^ is) door « gerechte-
bjk^ en politieke instanties » een ongena
dige lejjiessie vooral werd gebruikt om de 
hele Vlaamse beweging te treffen. Hoewel 
een Belgisch veileden met veel schuld te-
gcnovei het Vlaamse volk had moeten aan-

(V ei volg blz. 4) 
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leTien om zeer spoedig amnestie te schen
ken aan die Vlamingen die wellicht ge
dacht hebben aan het woord van de Ierse 
lebel De Valera : < lerlands vrijheid al is 
het op de staart van de duivel >. 

De waardeoordelen over een August 
Borms liggen anders in Vlaanderen dan in 
het unitaire België. Men moet niet akkoord 
»jn met de politiek die hij gevolgd heeft, 
men kan die politiek zelfs bestreden heb
ben; maar om hem als mens te situeren den
ken wij aan het woord van de 90-jarige Pa
ter Stracke te Antwerpen in december j.1. 
« Borms is een van de edelste en eeilijkste 
mensen die ik ooit ontmoette >. 

Wanneer de moeilijkheden voor de her
denking (verbieden van mis te Mechelen, 
verbieden van een bloemenhulde aan een 
graf, staat van beleg afkondigen) het iedere 
Vlaming duidelijk maakten dat het Brussels 
extremisme zich nogmaals wilde wreken op 
de radikale Vlaamse beweging, dan hebben 
wij gemeend ons over de tegenstellingen 
van het verleden heen te moeten zetten in 
een front van een geestelijk Vlaams verzet 
tegen de willekeur. Willekeur die door het 
sistematisch verbieden van Vlaamse mani
festaties, door een optreden als te Zwart
berg ons meer en meer duidelijk maakt 
dat de geest van diktatoriaal optreden el
ders zit dan in het Vlaamse volksnationa-
lisme. » 

Hubertina .Aretz, politieke gevangene van 
Ravensbrück en Neuengamme, houdster 
van het Groot Kruis van- polit. gevangene. 

Alois Verbist, weerstander 40-44 N.K.B., 
geciteerd door het Kanadese leger, houder 
van het ereteken van de weerstand. 

• Een publieke kennismaking 

open brief aan 
louette 

< Ondergetekende las uw ontstellende ver
krachting van de waarheid in het hatelijk 
«nti-Vlaams dagblad « Le Soir ». Voor L' 
ichijnt maar weerstander te kunnen zijn, 
hij of zij die het Vlaamse Volk in de rug 
schiet, tot voordeel van een geselecteerde 
kaste die in dit land een rijkemensen-min
derheid is die met alle middelen poogt de 
Vlaamse meerderheid eronder te houden. 

Voor U is Hubertina Aretz een onbeken
de. Hoewel iemand die U zeer goed moet 
kennen, mevT. Peeters van Antwerpen, sa
men met haar verbleef in het koncentratie-
kamp van Ravensbrüfk. Is er misschien 
een reden waarom U mevr. Aretz liever niet 
•wenst te kennen ? Want velen weten reeds 
in Vlaanderen, in welke omstandigheden 
de familie Peeters werd aangehouden. En 
dhr Verbist is ook al een onbekende Weer-
«tander. Ondanks citaties van de Kanade-
len die U niet bezit, mijnheer Louette. 

Ik ben voor U wellicht ook een onbe
kende, ondanks mijn twee jaar gevangen
schap in Duitse gevangenissen en koncen-
tratiekamp Neuengamme en ondanks mijn 
vreselijk avontuur in de baai van Lübeck, 
waar Cap Arcona, Tielbeck, Deutschland 
en Athena verdwenen in de golven met 
14.000 medegevangenen. 

Laat mij U dan dit zeggen : ik ben al
tijd bereid voor een publieke kennisma
king. Zelfs een heel publieke. Moest gij, 
zoals ik, zoals dhi Verbist enkele maanden 
leven en ai beiden in Brussel, dan zoudt ge 
weten waar het incivisme staat. Het incivis-
me van het franskiljonisme è la « Pourquoi-
Pas > dat al wat Vlaams is haat en kapot 
wil. Elke vteerstander die naam nog waar
dig en die zich niet verzet tegen de moord 
op ons volk hier te Brussel, bewijst maar 
één zaak en wel deze : dat hij nooit gestre
den heeft voor de vrijheid ! Want waar ik 
als Vlaming in mijn eigen hoofdstad steeds 
op stelselmatig aangekweekte haat en ge-
meenheden stuit, daar weet ik, besef ik el
ke dag opnieuw, dat om de vrijheid verder 
moet gestreden worden wil het offer van 
tienduizenden der onzen niet nutteloos zijn. 
Ik viil niet dat wi] na twintig jaar de kreet 
moeten herhalen van de Vlaamse Oudstrij-
ders uit de eerste wereldoorlog ; « welk 
nut is er geweest in het storten van ons 

bloed? » Ik leg er me niet bij neer een 
tweederangsburger te moeten blijven in de 
hoofdstad van mijn eigen land. Nooit of 
nooit 1 En nu, tot nader kennismaking 
mijnheer Louette! » 

Staf Van Essche, nr 44462 Neuengamme, 
Oorlogskruis met zwaarden, Leopold II-
orde met palmen, Kruis Politiek Gevan
gene 4 sterren. 

• Overal in Europa 

herlevend volks-
nationalisme 

(W.L.) In de « Nieuwe Dag » van 7 april 
jl. verscheen een interessant artikel over 
herlevend nationalisme in de wereld. 

In Franki-ijk ontspon zich amper een 
maand geleden een proces te Rennes, tegen 

deze week in het land 
Nieuwe onregelmatigheden verwacht aan de kust waar op verschillende 
plaatsen inbreuken worden vastgesteld i.v.m. het gebruik van het Neder
lands in de kerken. 
Duizenden Vlamingen in Borms-mis te Merksem; spontane betoging wordt 
met aanwending van legertje rijkswachters en rookbommen belet. 
Zweedse koning Gustaaf-Adolf op bezoek in België. 
Fel incident op plakkers-proces te Antwerpen waar een fotograaf van het 
parket opnamen maakt van aanwezigen in de zaal. 

Bretoenen die een aanslag hadden gepleegd. 
In Zwitserland hetzelfde ie Lausanne, te

gen franstalige Zwitsers uit de Jura. De 
hele Zwitserse pers was er vol van. In on-
ïe kranten geen gebenedijd woord 1 Angst 
dat de Vlamingen zouden kunnen vaststel
len dat zij niet alleen worstelen tegen 
staatschauvinisme ? 

In Italië hetzelfde. Monster-processen te
gen Tiroler volksnationalisten, die vechten 
tegen het Italiaanse staatschauvinisme. 

Deze drie konfrontaties volk en staat 
speelden zich af in dezelfde maand. Onze 
Belgische pers zweeg en had alleen maar 

charles poswick 
Tijdens het Kamerdebat over de regeringsverklaring zegde B.S.P.-voorzitter 

Collard over de nieuwbakken minister van Landsverdediging « dat hij bewezen 
heeft dat de kortste lijn tussen twee punten niet altijd de rechte is >. De gewe
tensvolle ambtenaar van het Beknopt Verslag voegde er tussen haakjes en in ita-
lieken aan toe : « men glimlacht ». 

De verklaring van Collard en de glimlachjes van de waarde kollegas golden 
het feit, dat Charles Poswick eigenlijk een heel nieuwbakken liberaal is, een 
man wiens politieke loopbaan begon in de C.V.P. en haar bekroning vond nadat 
de huidige minister het boogje gemaakt had via de P.V.V. 

De verandering van front leert ons reeds heel wat over hem. Wie het brave, 
konservatieve P.S.C.-milieu van Namen nog te vooruitstrevend vindt, moet wel 
een volbloed reaktionair zijn. Charles Poswick is dan ook voor de volle honderd 
procent dat, wat paster Daens destijds aanklagend een « bewaarder > zou heb
ben genoemd. 

De thans •il-jaiige Charles Poswick is van goede katolieken huize. Hij stu
deerde rechten, politieke en diplomatieke wetenschappen aan de Leuvense uni
versiteit. De balie bleek hem echter niets te zeggen en hij ging in de politiek. In 
de C.V.P. maakte hij alleszins geen verbijsterende carrière : hij geraakte in de 
kabinetten Eyskens, Duvieusart, Pholien en du Bus de Warnaffe, alvorens een 
beetje op het zijspoor te geraken als sekretaris van het studiecentrum der partij 
waar hij o.m. Leo Tindemans als kollega had. 

Degenen die hem uit die dagen kennen, beweren dat hij niet al te best te 
spreken was over de naar zijn mening te langzame promotie die de C.V.P. een 
man van zijn formaat scheen voor te behouden. Een gevoel van frustratie is 
doorgaans niet van aard om de trouw aan de vlag te bevorderen en Charles Pos
wick aarzelde dan ook niet om, van zodra zich de kans voordeed, naar de andere 
kant der barrikade over te wippen. De kans kwam na * le pari congolais >. In 
die dagen van grote Belgische krokodillentranen en on vous Va cochonné-ver-
klaringen werd door een aantal < bewaarders t, waaronder senator Zurstrassen 
en Charles Poswick, een « manifest voor de hernieuwing der Belgische politiek » 
opgesteld dat aan Van den Boeynants en Vanaudenhove werd overgemaakt met 
het verzoek, er hun standpunt tegenover te bepalen. Het antwoord van V.D.B. 
voldeed Poswick niet en hij aanvaardde dan maar het aanbod van de P.V.V.-
voorzitter die hem een plaats van ondervoorzitter in de pas herdoopte liberale 
partij warmhield. Het is wel gekjes dat Charles Poswick tot ministeriële waar
digheid is opgeklommen onder een eersle-minister die anno 1961 als partijvoor
zitter de laatste stoot gaf voor de wisseling der fronten. 

Charles Posivick : een konservatief dus en een Belg wallon est mon prénom 
van het volle karaat. Iemand die met de beste wil van de wereld in flamingan
ten waarschijnlijk niets anders kan ziet dan gevaarlijke exoten en in de Vlaam
se Beweging iets dat heel misdadig is en helemaal op de grens van het reinste 
landverraad — of zelfs een eind daarover — ligt. We geloven dan ook niet dat 
wij Vlamingen aan Poswick een goede minister van Landsverdediging zullen 
hebben. Zelfs indien de man in zijn opvattingen en in zijn handel en wandel 
een perfekte gentleman en een eerlijk mens zou zijn — iets wat we noch kunnen 
bevestigen noch ontkennen en op dat vlak heeft Poswick dan ook recht op het 
gunstig vooroordeel — dan nog mist hij absoluut ieder raakpunt om la grande 
muette een beetje gastvrijer en rechtvaardiger tegenover de Vlamifigen te ma
ken. 

Wel integendeel : Charles Poswick is een reserve-officier der para's, een 
jonggezel van het eeuwige boyscouttype die zich heel wat laat voorstaan op 
zijn hang naai militaire efficiëntie en we weten maar al te goed dat l'efficience 
sinds jaar en dag de zedige mantel is waarmee men het anti-Vlaamse schurft van 
het Belgisch leger dekt. 

We hebben dan ook geen goed oog in deze nieuwe (zij het dan ook 
weer niet zo heel nieuwe) man. Wat we links en rechts over en van hem lazen, 
doet ons vrezen dat Charles Poswick zich als een kleine Napoleon-couleur-locale 
erg in zijn sas voelt en dat hij er van droomt, la nation et l'armée vol te stouwen 
met zoveel mogelijk en zo duur mogelijk militair speelgoed. Zo heeft hij reeds 
middel gevonden om le verklaren dat hi] de aankoop van de nieuwe tanks als 
probleein nummer één beschouwt. Net alsof een begroting van 17 miljard nog 
niet genoeg is. 

We willen niet kleingeestig zijn : persoonlijk vinden we een minister die 
valscherm springt en mach-tweet ook wel aardiger dan Harmei Droogstoppel. 
Charles Poswick zal zijn ministeriële kiualiteiten echter anders moeten bewijzen 
dan door van het leger en het legermat*fiaal een persoonlijk Lunapark en een 
middeltje voor kicks te maken. 

dio Genes. 

oog en oor voor rellen van provo's. 
Zo- pas lazen wij een diepgaand verslag 

over de toestand in Slowakije. Welnu, er 
werden in dit vroeger achterlijk gehouden 
land ontegenzeggelijk, dank zij Tsjechische 
hulp ook, belangrijke vorderingen gemaakï 
op elk gebied. Het is, alles bij mekaar, 
zelfs een schitterend bilan (zie «Weltwoche» 
7 april jl.) en toch, het is een utopie ge
bleken te geloven dat de marxistisch-mate-
rialistische staatsopvatting hier een einde 
heeft gemaakt aan de wens en de wil van 
het Slovaakse volk zichzelf te zijn. Alle in
dustriële en sociale verworvenheden nemen 
niet' weg, dat Bratislava (Slovaakse hoofd
stad) onder de kuratele staat van Praag en 
dat, bij alle zogenaamd federalisme, de 
Tsjechen verder de plak zwaaien. Overal, 
en in de sleutelposities vooral. Mannen als 
Husak, Holdos, Novomesky, Slovaakse kom-
munisten die zwaar veroordeeld werden 
toen de minister van buitenlandse zaken 
Clementis te Praag werd opgehangen, wer
den reeds sedert augustus 1963 in eer her
steld, doch het is daarbij gebleven. Niet 
één kreeg een invloedrijke functie terug. 
Praag wil heer en meester blijven in Slo-
vakije en daarom gelooft men te Bratis
lava niet meer aan autonomie in een cen
tralistisch geregeerd land. Zelfs de 13 pro
cent Slovaken met een kommunistisch 
partijboek geloven er niet meer aan en ko
men stilaan tot de overtuiging dat meer 
nodig is dan dat. 

Daar is ten slotte ook nog Katalonië en 
daar zijn ook nog de Basken. Hoe zeer 
Spanje en Frankrijk zich samen weren om 
de Basken eronder te houden, dit taaie 
volk dat de Pyreneën overwon legt het 
hoofd niet in de schoot. De Katalanen 
evenmin. Vroeg of laat zullen deze laatsten 
de macht van hun aantal en van hun over
tuiging zodanig inzetten, dat Spanje bui
gen moet. Volken die zoveel geleden heb
ben terwille van hun eigen volkswezen, 
winnen het vroeg of laat toch, want zij 
handhaven in alle omstandigheden de be
roemde Ierse vrijheidsspreuk : « Engelands 
moeilijkheden zijn lerlands kansen ». 

Het foto-incident te Antwerpen 

provokatie op 
plakkersproces 

(s.d.l.) Ook in België strijd tegen het 
volksnationalisme, het zgn. ekstremisme. 
Alle middelen zijn goed : gendarmes, wa
terkanonnen, matrakken, geweren, traan
gas, gevangenis, boeten en massa-processen. 

Zo ook deze week. Te Antwerpen ver
schijnen met de regelmaat van een klok 
V.U.-militanten, die van plakwerk tij
dens de gemeenteverkiezingen beschuldigd 
worden, voor de rechtbank. Woensdag
voormiddag kwam er weer zo'n groep voor 
de 7de kamer, voorgezeten door de beruch
te Dechaffoy de Courcelles. Een fotograaf 
van het parket wilde in de zaal opnamen 
maken, maar hiertegen werd heftig gepro
testeerd door de verdediging; in volle dis-
kussie ging de man dan toch over tot het 
maken van opnamen. De advokaten van de 
beschuldigden, Doevenspeck, Wagemans, 
Lens en Lambrechts hebben dan in blok de 
zaal verlaten, waarop de zitting werd ge
schorst. Er is over deze zaak heel wat beroe
ring ontstaan in juridische kringen. De on
partijdigheid van het gerecht komt meer en 
meer in het gedrang. De unitaire staat 
wordt meer en meer een politiestaat. Wij 
gaan naar de krachtproef die het einde er
van inluidt. ' 
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BOEMENRANG 
TE MERKSEM 

Het stompzinnig optreden 
van de regering van de Brus
selse ekstremisten rond de 
Bormsherdenking te Merk-
sem werd elders door ande
ren aan de kaak gesteld, 
mensen die veel recht hebben 
van spreken: M. Aretz, de he
ren Van Essche en Verbist. 

Wij hebben zondag en 
maandag een test gedaan te 
Merksem welk effekt het op
treden van de «Forces de 1' 
ordre » bij de bevolking heeft 
gehad. 

Wij vroegen de weg naar 
het kerkhof van Merksem, ge
legenheid om een reeks ge
sprekken te beginnen over de 
gebeurtenissen die zich had
den afgespeeld en ook over 
de figuur van Borms. Negen 
op tien van de willekeurig 
aangesprokenen waren niet 
te spreken over het verbod 
van de herdenking en de sol
dateske machtsontplooiing. 
«Dat moet het land nogal 
wat kosten», «Laat ieder 
herdenken wie hij wil her
denken », «Ge zoudt zeggen 
dat we in Zwartberg zijn» 
waren steeds terugkerende 
thema's. 

Haar strijd tegen het 
Vlaams nationalisme valt als 
een boemerang op de schedel 
van de regeringsekstremis-
ten. 

LAATSTE CARRE 

Het was in feite zielig : Ie 
dernier carré anti-Vlaamse 
resistensialisten. Blijkbaar 
waren er dan nog een deel 
mensen tussen die amper 
wisten over wat het ging. De
ze «tegenmanif estanten •» 
waarvoor C.V.P.-kwal burge
meester Theunis dergelijke 
vertoning had doen op touw 
zetten waren juist geteld met 
dertig. Zij zullen er blijkbaar 
niets meer van begrepen heb
ben als het bleek dat andere 
weerstanders en politieke ge
vangenen, als reaktie op de 
regeringshatelijkheid, bereid 
bleken het « Vlaanderen 
Eerst» mee te gaan belijden 
in een verzoenend gebaar 
rond het graf van Dr. Borifis. 

Dit getal dertig vinden we 
niet uit. Het hoofd van die 
weerstanders, blijkbaar gede
moraliseerd door de evolutie 
van de gebeurtenissen ver
kondigde dit zelf in het lokaal 
waar zij verzamelden, «En 
dat na 'n groot mobilisatiebe-

=i.=--

Spijtig dat dit geen kleurenfoto is, anders zou men bemerken, hoe — sinds Van der Poorten mi
nister is geworden — de rijkswacht met blauwe rook- en anilinebommen, de Vlaaniöa betogin
gen aanpakt. Is dat misschien als verkapte reklame voor de btauwselventen bedoeld ? 

vel » voegde de man er aan 
toe. Misschien gaan hun ogen 
nog wel ooit open. 

ECHTE WEERSTANDERS 

Elders in ons blad vindt U 
een reaktie van de Vlaamsge-
zinde weerstanders die zondag 
aanwezig waren te Merksm, 
dit tegen de lasterlijke be
schuldiging van enkele frans-
talige bladen dat het «stro-

POLITIESTAAT 
Een staat zonder politie is zonder meer 

een onmogelijkheid. Voor wie daaraan 
twijfelen mocht, is een kuur in het bevrij
de Kongo, zonder betrouwbare politie, 
in de échte zin van het woord, een vol
doende antwoord. Zonder echte, betrouw
bare politie die de bestaande wetten door 
allen doet eerbiedigen, heersen de mach
tigen. Jn een primitieve gemeenschap de 
mannen met de sterkste spiereu, in een 
technisch meer ontwikkelde gemeenschap, 
zij die het meest gewetenloos verstand 
hebben. 

Zelfs in een goed geordende staat, moet 
de politie steeds zoeken naar een moeilijk 
te bereiken evenwicht. Zij moet \erhin-
deren dat afzonderlijke of groepen mis
dadigers het voor het «teggen hebben, ge
woonweg doen wat zij willen, omdat ze 
nu eenmaal de sterksten zijn. En daarom 
mag de politie geen schijn-politie zijn, 
maar moet zij over echte macht beschik
ken. Wordt de politie echter zo sterk dat 
elke persoonlijke vrijheid van de burgers 
wordt onderdrukt, in dienst van een per
soon, of in dienst van een levensopvat
ting, dan ontstaat overmijdehjk een soort 
politiestaat. 

In België is de politie zo zeer een schijn-
politie, dat zij er niet meer in slaagt de 
veiligheid van haar eigen manschappen 
te waarborgen. De Belgische politie kan 
tegen de échte misdadigers zichzelf niet 
meer beschermen. De gewone burgers 
kunnen zelfs niet dromen van enige be
trouwbare hulp. De politie kan nog for
mulieren invullen, een proces-verbaal op
stellen, het verkeer regelen, en dergelijke 
meer. Maar niets wat belangrijker is, wat 
echt politiewerk is : het opsporen van de 
gevaarlijke misdadigers (de moordenaars 
van de twee brusselse agenten lopen nog 
altijd vrij rond !), de kontrole op de niet 
geassimileerde buitenlanders, het voor
komen van diefstallen en geweld door 
regelmatige dag- en nachtronden, - het 
beschermen van de grondwettelijke rech
ten van de burgers die ongewapend willen 
bijeenkomen. 

Met déze politie nu, willen de ministers 
sinds enige tijd tegen de Vlaamsgezinden 

een soort politiestaat inrichten. Naar elke 
mogelijke vergadering wordt iemand ge
stuurd die « getrouw » verslag moet uit
brengen (lioeveel diensturen worden 
daar wel aan besteed ?) ; er worden tal
loze dossiers van verdachten aangelegd 
(maar wie zal die nuttig kunnen gebrui
ken ?) ; er is een echte onlusten-politie 
opgericht die blijkbaar dag en nacht met 
traangasgranaten en rookbommen op zak 
loopt (maar wie kan zó de Belgische 
vaderlandsliefde aanleren ?). 

De regering beschikt inderdaad over de 
grootste macht georganiseerde sterke 
spieren. De minister van binnenlandse 
zaken bepaalt willekeurig hoe in Vlaan
deren, en hoe in Wallonië mag gemani
festeerd worden. Hij verbiedt een vreed
zame hulde aan dr. Borms, maar vindt 
het normaal dat jaar na jaar de man die 
duizenden medeburgers in de Russische 
steppen deed omkomen, gehuldigd wordt. 
Want dat is de hulde aan de « gekwetste 
adelaar > te Waterloo, -en hulde aan de 
diktator en geweldenaar Napoleon Bona
parte ! Met zijn georganiseerde spieren 
kan de minister dit allemaal bewerken. 
Dat daar als bijverschijnsel, minachting 
en afkeer tegen deze spieren ontstaat, kan 
de minister niét verhinderen, en evenmin 
dat die politie-« macht » daardoor nog 
meer geïsoleerd wordt, en nog meer 
kwetsbaar voor depenen diq̂  echt op haar 
schieten ! 

Door politiek inisbruilc te maliën van de 
politie, ook van de goede elementen daar
in, vermindert de regering altijd meer de 
echte waarde van dit noodzakelijk middel 
tot een veilig en geordend gemeenschaps
leven. Hoe meer de politie gelijk staat met 
brutaal en willekeurig geweld, des te 
moeilijker zal een degelijke aanvulling 
ervan mogelijk blijven, des te eenzamer 
zal de politieman komen te staan tegen
over de misdadigers die het echt zijn, die 
gewoonweg terug schieten. 

Met een politie die niet eens de 
misdaad beteugelen kan, een soort poli
tiestaat willen inrichten, is zelfmoord 
plegen 1 

Nemrod. 

mannen» zouden geweest 
zijn. Zij hebben zelf gepast 
geantwoord. Wij hebben het 
plan volgende week eens na
der te gaan kennis maken 
met deze mensen; maar on
dertussen een pittig doku-
mentje uit een op dat vlak 
wel erg betrouwbare bron. 

Mensen uit het Antwerpse 
herinneren zich maar al te 
wel hoe de gevechten In sep
tember 1944 ten Noorden van 
Antwerpen nog heel wat be-
proeving hebben meege
bracht. Bij de evakuatie van 
de burgerbevolking van de 
Luchtbal heeft een weerstan
der zich erg onderscheiden. 
Die man was onze vriend Ver
bist die daarvoor op volgende 
manier vermeld werd in de 
Volksgazet van 28 september 
1944 : «Lofwaardig initiatief 
.... Toen het zondagnamiddag 
praktisch onmogelijk bleek 
verder door te dringen met de 
camion dan de Pompierska
zerne, aarzelde Verbist geen 
ogenblik om te voet nie
mandsland onder de mitrail
leurskogels te doorkruisen en 
wist de vijandelijke linies te 
bereiken om in de hulppost 
van de Luchtbal noodzakelij

ke genees- en hulpmiddelen te 
bezorgen ». 

Daarom dierf Volksgazet in 
zijn vitriool-verslag van zon
dag niet spreken over « zoge
zegde weerstanders » hoewel 
het bij hen werd : « een ze
kere heer Verbist, erkend 
weerstander». Daarmee we
ten zij nu terug wie die « ze
kere heer » was. 

SCHUTZHAiT 
Met haar zin voor humor 

zegde de oud-politieke gevan
gene Hubertina Aretz verle
den zondag, nadat ze met 
rookbommen beschoten was 
door de koakzkên van het re
gime : 
« We hebben de gestapo mee
gemaakt, we zijn dus wel er
ger gewoon, hoewel het er 
sterk doet aan denken». Er 
zijn inderdaad veel gelijke
nissen. 

De zogenaamde « adminis
tratieve aanhoudingen » 
waarbij talloze mensen wer
den opgescharreld zonder dat 
ze iets hadden uitgezet deed 
sterk denken aan de Schutz-
haft van de gestapo tijdens 
de oorlog met hun « preven
tieve aanhoudingen». 

)tl,l nu lit |l'l111II!I!|Rfilll"llllIllfl(!lHtifl'H|i 

Gendarmen en rookbommen konden nooit en zulten nooit idee
ën kunnen beteugelen. Ondanks het barslechte weer was het 
maandag één grote begankenis naar het graf van Dr Borms, 
dat onder de bloemen werd bedolven. Op de foto : onze redak-
teur Walter Liiyten namens de V.U.-afdeling Berlaar en een af

gevaardigde van de Volksunie-studenten van Leuven. 
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V A N S T U D I E B E U R Z E N 

Daar enkele studenten ons 
vroegen hen niet te vergeten 
In verband met de studie
beurzen, waarvan voor hen 
het al of niet doen van ho
gere studies afhangt wijzen 
we hier op het feit dat naast 
senator Jorissen, die scherp 
stelling nam tegen de rege
ringsopvatting, ook volksver
tegenwoordiger Coppieters 
voor de studenten in de bres 
springt. Op 24 maart ver
klaarde hij in de Kamer : 

« Ongelooflijk en toch waar 
klinkt de passus over de stu
diebeurzen. Ik had het nooit 
voor mogelijk geacht, dat een 
regering in 1966 nog zou dur
ven raken aan de studiebeur
zen ! Kan er sprake zijn te 
bezuinigen op de studiebeur
zen voor hoger onderwijs ? 

Na een moeizame periode 
van geestelijke en stoffelijke 
armoede en achterstelling 
van Vlaanderen is nu einde
lijk de Vlaamse jeugd op rui
mer vlak gaan deel hebben 
aan het hoger onderwijs, 
maar nog altijd in ongunsti
ge verhoudmgen t.o.v. de 
franstalige jeugd. Nu de evo
lutie voor ons begint, nu bij
na 50 pet. van alle Vlaamse 
hogeschoolstudenten beurs-
studenten zijn, durft u in de 
regeringsverklaring de klok 
terug zetten ». 

Zo de C.V.P.-P.V.V.-rege-
ring aan de demokratisering 
van het hoger onderwijs zal 
raken, zullen ze een oppositie 
krijgen die hen zwaar aan de 
ribben zal kleden. 

Z O E K T MEN 

Z O N D E B O K K E N ? 

De Joden waren de zonde
bokken van de Nazi's. Het 
«iet er naar uit dat de huidige 

Brusselse regering van Van 
den Boeynants ook een open
bare zondebok nodig heeft en 
dat de konsekwente Vlaams-
gezinden haar geschikte zon
debokken toeschijnen. 

Terzake verklaarde senator 
Wim Jorissen bij de bespre
king van de regeringsverkla
ring in de senaat : 

«Het is een bekend feit. 
Mijnheer de Eerste-Minister, 
dat in landen waar een ster
ke man optreedt, er onmid
dellijk een openbare vijand 
wordt gezocht die liefst moet 
worden uitgeroeid. Men be
gint met een myte over hem 
in het leven te roepen, men 
voert perskampanjes en op de 
duur gaat men in die myte 
zelf geloven of men doet alsof 
men erin gelooft. Het feit dat 
de Eerste - Minister en de 
Brusselse P.V.V.-ers, ons, een 
kleine partij, daarvoor uitkie
zen, tekent hun moed, al 
moet ik zeggen dat wij ons 
ten zeerste gevleid voelen dat 
zij ons als vijand nummer 
één van hun Brusselse impe
rialistische plannen beschou
wen. Zij mogen gerust hun 
gang gaan. Wij zijn niet zo 
mals als worst j es en de 
Eerste-Minister zal zijn tan
den op ons stukbijten. 

In een demokratie is het 
toch wel gevaarlijk altijd te
gen kleine partijen op te tre
den. Het is nog geen jaar ge
leden dat deze Hoge Vergade
ring gemeend heeft de Volks
unie van een senatorszetel te 
moeten beroven. Die zaak is 
verschenen voor een jury sa
mengesteld uit de doorsnee
vertegenwoordiging van het 
Vlaamse volk en de persDon in 
kv/estie, de heer Diependaele 
werd met klank vrijgespro
ken » 

De regering kan het verge
ten zo ze wil, maar volgende 
verkiezingen zal het Vlaamse 
volk onze jury zijn, niet de 
regering. 

« Het land is in nood! » Dat zQii een buitenlander allicht denken hij het zien van de potsierlijke 
machtsontplooiing te Merksem verleden zondag In feite was het de eerste operatie van de 
«strijd tegen het zogenaamde extremisme» waarmede C.V.P en P.V.V. trachten de bevolking 
op te hitsen tegen de aktieve Vlaamse Beweging. Tegenover het groeiend Vlaams bewustzijn 
grijpen de tmitaristen steeds meer naar klassieke dwangmethoden uit het totalitair arsenaal. 
Waar de deniokratische vrijheid bij dit alles blijft zal voor menigeen een raadsel zijn. 

K O E H A N D E L ? 

In franstalige C.V.P.-kring-
gen — omgeving Harmei — 
worden thans proefballonne
tjes opgelaten over een enor
me koehandel. Limburg zou 
een bisdom krijgen en de Ne
derlandse Kamer van het Hof 
van Beroep te Luik zou even
eens naar Limburg komen. 
Maar voor wat hoort wat. 
Kan men raden wat Harmei 
en konsoorten in ruil vragen 
voor deze normale dingen ? 
U hebt het geraden ? De 
Voerstreek ! Ongelooflijk 
maar toch waar. 

Wij zullen de Vlaamse 
C.V.P niet aanraden in der
gelijke val te trappen ! Zou
den we niet eerst eens gaan 

praten over de terugkeer van 
de Platdietse streek naar de 
Nederlandse taalgemeen
schap en van de bevrijding 
van het duitstalig gebied 
rond Eupen van het onuit
staanbaar Luiks imperialis
tisch juk ? 

D E U I T D A G E R S 

De Vlaamse P.V.V. heeft 
het uitgevonden ! Het aflei-
dingsmaneuver ! Ze zullen 
hun Brusselse partijgenoten 
niet alles kunnen geven wat 
ze vragen — ook al heeft 
Grootjans al afgekondigd dat 
Brussel geen enkele Neder
landse lagere school meer zal 
krijgen ! — men zal ze paaien 

met de strijd tegen het eks-
tremisme. 

De Rijkswacht zal op
dracht krijgen uitdagend op 
te treden tegen Vlaamse be
togingen om incidenten uit 
te lokken. 

Men zal dan luid schreeu
wen op de Vlaamse ekstre-
misten en ze zwaar straffen. 
Want zij moeten de revolu
tionaire belhamels uitbeelden. 
Er is nog een moeilijkheid. 
La libre Belgique die het spel 
100 % meespeelt schrijft het: 
de Nederlandstalige pers doet 
nog niet mee aan de hetze. 
Men zal die nog eerst probe
ren gelijk te schakelen. 

Verder rekent men op de 
domheid van de Vlamingen 
om in de val te trappen. 

Laat me vooreerst toe, er mijn genoe
gen over uit te drukken, dat er een 
nieuwe rubriek « Dialoog » in ons week
blad verschijnt. Hiermede wordt bewezen 
dat de V.U. een open partij wil zijn, waar 
de verschillende schakerhigen binnen de 
partij zeggingsrecht hebben. 

Taak en toekomst van de V.l'. ? Ken 
onderwerp waaroxer heel w.it te /cgL'en 
valt. Over de toekomst van de V.l'. ben 
ik zeer optimistisch, wanneer we maar 
onze eenheid bewaren en de schakeringen 
in de Vlaams-nationalistische gedachte 
binnen de partij blijven, maar (mder geen 
voorwendsel er buiten. Het spreekt van-
zei., dat om uit te groeien tot een grote 
partij, er nog heel hard zal moeten ge
werkt worden. Aan sommige f udere 
Vlaams-nationalisten, wier invloed in de 
partij nog heel groot is, maar die zich 
moeilijk uit het verleden kunnen losma
ken, zou ik met aandrang \ragen (hoe 
nujeilijk dit ook voor hen om zeer begrij
pelijke redenen moge zijn) hun blikken 
vooral op de toekomst te richten en reke
ning te houden met de tijds- en mentali
teitsverandering, vooral bij de jongeie 
generatie. 

Naar mijn gevoelen berust de voor
naamste taak van onze partij, in het voe
ren van een brede en doeltreffende pro
paganda bij alle bevolkingslagen en dit 
niet tijdens de verkiezingsperiode, maar 
•wel tussen de verkiezingen. Op de voor
avond \an de verkiezingen worden we 

begraven onder de propaganda en daarna 
wordt er vier jaar gezwegen. De meeste 
pamfletten worden in die periode 'niet 
gelezen, gelet op de veelheid en het wordt 
meer een prestige- dan een informatie-
slag. Het zou beier zijn, elk jaar te bussen 
met een rustige uiteenzetting ovei de 
stand \an de Vlaamse zaak en onze aktie, 
dan ,) a 6 pamfletten vóór de verkiezingen 
vol beloften en cijfers. Aangezien we 
voorlopig over geen eigen Vlaams radikale 
dagbladpers beschikken en de V.( . in 
bijna alle Vlaamse kranten ii, een ver
keerd daglicht wordt gesteld, hoeven we 
in eerste instantie liet Vlaamse volk dege
lijk voor te lichten, wil het tot een Vlaams 
radika ' ; bewustwording komen. Oe 
hoofdlijnen van deze pamfletten zouden 
door het hoofdbestuur aan de arrondis
sementen kunnen medegedeeld worden en 
aangevuld met plaatselijke knelpunten : 
bv. kust - vernederlandsing ; Westhoek 
rekonversie , (ient - vernederlandsing van 
het bedrijfsleven : Dendermonde - in<ius-
trializering en pendel. 

Elke gemeente of stad zou ten minste 
eens per jaar met een mikrowagen dienen 
bewerkt en een kolportage met « Wl.I s>. 
Er zijn nog duizenden V.l'.-kiezers, die 
zelfs het beslaan van ons weekblad niet 
kennen ! 

Ik weet het : in sommige arrondisse
menten gebeurt dit alles wel en daar 
boeken we dan ook de beste verkiezings
uitslagen. Doch in vele V.U.-afdelingen 

beperkt de aktivifeit zich nog tot wafel-
bak, mosselen- of pensenkermis, een V.l'.-
bal en af en toe een spreker, maar van 
projjaganda is er geei. sprake. Willen we 
de mensen voor ons winnen, dan moeten 
we tot de mensen gaan. 

Wat de eigenlijke politieke aktie be 
treft, wil ik onderscheid maken tussen de 
gemeentelijke en nationale politiek : 
1. Gemeentelijke. Daar w.iai dit nodig 'S, 
zouden onze Vlaams-nationalistische ver-
kozenen zich volledig dienen in te span
nen 'im net uiterlijk beeld van onze 
steden en belangrijke gemeenten volledig 
te vernederlandsen. 

De nodige voorstellen zouden in de 
gemeenteraden dienen gedaan om aan 
drank-, hotel- en restauranthouders, 
banken handelaars en andere vrije be-

' roepen, een gemeentelijke premie toe te 
kennen wanneer ze Franse opschriften en 
aanduidingen door Nederlandse vervan
gen of Dverbodige Franse opschriften 
wegnemen. 

On/e provinciale raadsleden zouden in 
de provincieraden dezelfde voorstellen 
kunnen doen. opdat de provincie aan de 
betrokkenen ook een provinciale premie 
zou toekennen (in West-Vlaanderen is dit 
reeds het geval). 

Nationale. De taaitoestanden in de ( cn-
trale administratie en inzonderheid in 
para.statale en semi-parastatale diensten 
scherp in het oog houden. Hier werken 
honderdduizenden Vlamingen, die dage
lijks met de taalwerkelijkheid worden 
gekonfronteerd, die zeer gevoelig zijn 
voor interpellaties van Vlaamse parle 
mentariërs over taalwetovei tredinaen en 
Vlaamse achteruitstelling. 

Tot besluit zou ik willen /eggen dat de 

V,l'. zich niet mag beperken tot het lan
ceren van slagzinnen, maar er zuh in 
concreto - en niet alleen op het parlemen
tair vlak - moet voor inspannen om deze 
te realizeren Ik denk hier bv. aan de 
vernederlandsing van het liedrijfsleven. 
Naar mijn gevoelen zou hier ip het plaat
selijk en arrondissementeel vlak heel wat 
nuttig vverk kunnen verricht worden en 
dit in overleg met de andere vlaamsge-
zinde irganizafies, die ook vooi dit punt 
ijveren zoals V.V.B,, Davidsfonds e.a. 
Wanneer er in een Vlaamse labnek vast
gesteld wordt dat huiten de wettelijke 
voorgeschreven tormulieren de voertaal 
er F'rans is, zou die toestand in de open
baarheid dienen gebracht en /ouden de 
betreffende beheerraden met klem dienen 
verzocht hieraan een einde te stellen en 
ovci te schakelen op hei .Nederlands. De 
sociale organizaties die m hun verkie-
zingsnianifesten voor de tmdernemings-
raden de slagzin « laai van de streek • 
Taal van het bedrijf » tot de hunne heb
ben gemaakt, zouden in dit verband ook 
onder druk kunnen gezet worden. 

Al deze suggesties, waarvan er waar
schijnlijk reeds door de leiding van de 
V,l'. werden overwogen, hebben slechts 
tot doel de V,l'. ils radikale parlii in de 
Vlaamse publieke belangstelling te bren
gen, Vlaanderen verwacht van mis daden 
en geen woordkrameri] of holle icu/en. 
Het is aan ons, te bewij/en, dat we menen 
hetgeen we zeggen, aldus aantonend dal 
we een andere mentaliteit en still hebben 
dan de traditionele partijen, die )ns 
steeds lieliegen en zand in de tigen 
strooien. 

G.V,, Dendermonde. 



m 

«vu 

fi^ 

% 

ï * 

FR. VAN GELDER 
Te Brussel overleed op 14 april de heer Frans van Gelder, 
geboren te Antwerpen op 31 januari 1898. 
Frans van Gelder was van de generatie Wies Moens en 
Lode Craeybeckx, met wie hij studeerde aan de eerste 
vernederlandste universiteit te Gent de laatste jaren van 
de eerste wereldoorlog. 
Zijn Vlaams-nationaal jeugdideaal van toen bleef hij zijn 
gans leven trouw. Na de eerste wereldoorlog werd hij de 
penningmeester van de Frontpartij en na het stichten van 
de Volksunie werd hij onze voorbeeldige boekhouder; voor 
deze boekhouding had hij zijn vrije tijd graag over. 
Principieel rechtlijnig, zeer punktueel maar uiterst bemin
nelijk en vol humor won hij vrij vlug het hart van ieder
een waarmee hij omging. 
De rouwdienst te Ukkel en de begrafenis op het Schoon-
selhof te Antwerpen vorige maandag werden bijgewoond 
door tal van vooraanstaanden. 
De Volksunie was op de begrafenis vertegenwoordigd door 
de algemene voorzitter Frans van der Eist, de algemene 
sekretaris Wim Jorissen, mevrouw Peeters-Nicasie van de 
sekretariaatsdiensten en partijraadslid Ward Rolus, sche
pene te Mortsel. 
Onze goede vriend Frans ruste vredig. 

M 

:«COP»-NAGELS 

Spijkers met koppen wer
den er verleden dinsdag ge
slagen in de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers. Na 
de interpellaties van Coppie-
ters en Anciaux over de taai
toestanden te Brussel kwa
men twee jonge Vlaamse 
P.V.V.-ministers aan het 
woord. Hun antwoorden wa
ren gematigd en eerlijk, 
vooral dat van Grootjans. De 
Kamer werd stil toen hij zon
der omwegen toegaf dat de 
toestanden in het onderwijs 
te Brussel inderdaad voor de 
Vlamingen onaanvaardbaar 
waren. De Brusselse P.V.V-
ers keken sip Zij hadden ge
hoopt op de traditionele de
magogische doodverving van 
de klachten van de V.U. die 
zij a priori als extiemistisch 
beschouwen. 

Van der Poorten maakte 
minder indruk dan de vinni
ge Groot] ans. Als een scha
duw volgde op onze interpel-
lanten steeds de C.V.P.-volks
vertegenwoordiger Linde-
mans Zo werd het debat een 
stevig parlementair gesprek 
tussen Vlamingen van ver
schillende strekking, gesprek 
waarin de Volksunievertegen
woordigers de hoofdtoon aan
gaven 

Het debat van verleden 
dinsdag was eens te meer een 
illustratie van wat de sfeer 
20U kunnen zijn in een fede
rale Kamer waar de Vlamin
gen vooraf hun eigen zaken 
onder mekaar zouden bespre
ken 1 

OVERLEG GEBODEN 

Het probleem van de uit
breiding der Antwerpse Ha
ven op de Linker-Scheldeoever 
kwam weer in het nieuws. 
Het college van Burgemeester 
en Schepenen van de stad 
Antwerpen reageerde in een 
nogal ongelukkige medede
ling op de vergadering die 
was belegd door de ekonomi-
sche raden van de Provincies 
Antwerpen en Oost-Vlaande-
ren. Ook in Oost-Vlaanderen 
verschenen een paar beschou
wingen die pno-ai agressief 
van toon waren. 

Gaat men het beleven dat 
een probleem, dat van enorm 
belang is voor de ekonomi-
sche opbloei van het Waas
land, van Antwerpen en van 
heel Vlaanderen, de inzet 
gaat worden van een strijd 
tussen lokale patriottismen 
en van dorpspolitieke maneu
vers ? 

Overleg is geboden in een 
geest van eendrachtige be
kommernis voor de hogere 

belangen van Vlaanderen. De 
Volksunie gaf reeds het voor
beeld door in het kader van 
de partSj een studiedag aan 
het probleem te besteden en 
door de oprichting van een 
werkgroep, met als opdracht 
een eensgezind standpunt 
uit te werken. 

BELL TELEPHONE 

Elders in ons blad brengen 
wij meer bijzonderheden over 
hetgeen er aan de hand is 
met Bell-Telephone en het 
voornemen van de regering 
om een gedeelte van deze 
Antwerpse nijverheid over te 
brengen naar Wallonië. De 
parti jraad van de Volksunie, 
op 16 april bijeengekomen, 
heeft intussen een persmede
deling verstrekt in verband 
met deze zaak. Daarin wordt 
gezegd dat de raad kennis 
genomen heeft van het voor
nemen van de direktie, om 
onder druk van de regering 
een produktietak in de Bori-
nage op te richten, dat hij de 
beroering vaststelt die ont
staan is bij de Antwerpse 
werknemers van Bell Tele
phone en hun vrees deelt dat 
de ganse produktie in een 
nabije toekomst naar Wallo
nië zal overgebracht worden. 
De Partijraad verzet zich te
gen deze zoveelste overheve
ling van bloeiende bedrijven 
naar een Waals testgebied, 
waar buitenlandse en Vlaam
se werkkrachten dienen inge
voerd; hij verklaart zich soli-

\t 

dair met de arbeiders en be
dienden van het bedrijf in 
hun aktie tegen de ontman-
telingsplannen der regering 
en zegt hen alle mogelijke 
steun toe. 

ONGRONDWETTELIJKE 

MAATREGELEN 

In zijn jongste bijeenkomst 
heeft de Partijraad van de 
V.U. eveneens een persmede
deling verstrekt waarin 
scherp geprotesteerd wordt 
tegen de ongrondwettelijke 
maatregelen die op verschil
lende plaatsen door de open
bare overheid werden geno
men om de Dr Borms-herden-
kingen te hinderen en te ver
bieden. De raad verbaast zich 
er over dat dreigingen van 
een kleine groep onverant
woordelijke onruststokers de 
grondwettelijke vrijheden en 
rechten van de burgers steeds 
opnieuw in het gedrang bren
gen en dit meer dan 20 jaar 
na de tweede wereldoorlog. 
Bij deze gelegenheid sloot de 
Partijraad zich piëteitsvol 
aan bij de initiatiefnemers 
en inrichters van de Borms-
herdenkingen en droeg te
vens de parlementaire frak-
ties op, zeer dringend over de 
ongrondwettelijke maatrege
len te interpelleren. 

TEGEN DIKTATUÜR 

Volksvertegenwoordiger M. 
Coppieters zal interpelleren 
over « de toenemende beknot
ting van het grondwettelijk 
recht op vrije meningsuiting, 
vergadering en betoging, en 
het misbruik dat in dit ver
band gemaakt wordt van de 
politionele en gerechtelijke 
instrumenten van de S taa t» . 

Hij formuleerde zijn inter-
pellatieverzoek aan de Kamer
voorzitters als volgt : 

De laatste tijd worden in 
steeds toenemende mate 
openbare plechtigheden, ver
gaderingen en betogingen 
verboden onder het voor
wendsel van de noodwendig-
heden van de ordehandha
ving. Het waarborgen van de 
grondwettelijke rechten op 
vrije meningsuiting is noch
tans de eerste plicht van de 
overheid. In strijd met deze 
verplichting misbruikten de 
opeenvolgende regeringen 
systematisch de politionele en 
gerechtelijke Instrumenten 
van de staat, om sommige be
volkingsgroepen te intimide
ren en de normale versprei
ding van nieuwe ideeën te 
hinderen. 

f i j S T - ^ 

Op 83-jarige leeftijd overleed in Zwitserland de beroemde 
Vlaamse schilder Alben Servaes. Met hem verdween de laatste 
vertegenwoordiger van de groep ekspressionisten die onze schil
derkunst weer aanzien gaven. Wij brengen in een volgend num
mer een uitgebieid herdenkjingsai likel. 

persspi egel 
<t De klok van Vlaandelren » noemde men hem indertijd. Zijn 

naam klonk als brons : Borms. Die naam heeft door de pers gebeierd 
deze week. ïn de franstalige pers veel valse geluiden als van op hol ge
slagen klokken. Het zuiverste geluid in de reeks die we hier vermelden 
komt uit Nederland, van waar we dat nochtans niet gewoon zijn rond 
dergelijke controversen. 

L A L I B R E B E L G I Q U * 

Het was geen t Roeland kleppe brand n, maar een lazendo Dullo 
Griet die in de redaktie van de Libre vlammen spuwde over de Borms-
herdenking te Merksem. Voor d^ zondag reeds eiste zij in navolging 
van de kardinaal te Mechelen, dat ook te Merksem de mis zou verbo
den ^vorden. Na de zondag werd het een echt doordraven. 

« Het is na alles toch om te wanhopen als men moet vaststellen 
dat enkele honderden ichoelies van de Volksunie met hun taktiek re
gelmatig in staat zijn een even groot aantal gendarmen te mobiliseren. 
Des te meer omdat een dergelijke mobilisatie van krachten zware uit-
ga \en meebrengt, die tenslotte alle belastingsbetalers moeten betalen 
en aan de simpatieke verdedigers van de orde totaal oveibodige in
spanningen o])Iegt. » 

Hel voorstel van de Libre groot-inquisiteur : bij elke betoging voor. 
af enkele honderden aanhoudingen. Of de Libre in de rol van Himm-
ler en Stalin. 

LE SOIR 
« Les forces de 1'ordre dispersent les manifestants de la honte » (do 

ordestrijdkrachten verdrijven de betogers der schande) titelde dit Vla-
mingenvretersblad. Dat bij die i betogers der schande » dan niaar de 
weerstanders betitel als o mensen die onder de oorlog verdienstelijk 
waren maar die nu zijn aangestoken door de geest van verraad aan 
de Belgische eenheid ». En verder : 

« De gemeenteraadsleden van de \ 'olksunie /eggen dat het verbod 
\ a n de betoging tegen de Antwerpse geest indruist. Men is benieuwd te 
weten wat men moet verstaan onder die Antwerpse geest. Inderdaad 
de Antwerpenaien zijn altijd een beetje opstandelingen geweest. Moet 
men als voorbeeld herinneien dat de \er rader Boims, toen in de ge-
\angenis voor misdaad tegen de staat, bij een \erkiezing meer dan 
8Ü.OO0 stemmen haalde? » 

Het is wel eens goed dal gij daaraan herinnert, Vlaminghalende 
Soir, want dat is de grondrede waarom men zich in 1946 op Borms ge
wroken heeft. Twaalf kogels als tegenprestatie voor wat uw soortgeno
ten na de Bormsverkiezing noemden % Antwerpen giE 83.000 kaakslagen 
aan de Belgische staat ». 

D E N I E U W E G A Z E T 

Dit Antwerps P W - b l a d moet zijn minister Vander Poorten dek
ken, maar durft toch geen toon aanslaan als zijn franstalige partijge
noten. Daarvoor kent het de simpatie van Ie vele Antwerpenaren voor 
Borms. Dan maar de zoveelste aanval op de Volksunie. 

« Wat zondag te Merksem gehemde — en ook wat ingevolge het 
betogingsverbod niet gebeurde — zal men best zo \lug mogelijk ver
gaten als een pijnlijke oprisping uit een treurige tijd. 

Het beeld van rijkswachters, die een kerkhof gewapenderh.ind be
zetten, kan ons al evenmin bekoren als het dubbelzinnige Volksunie-
gesol met het lijk van een ontspoorde politieke idealist. 

Dubbelzinnig inderdaad, want de « devote » herinnering aan Dr. 
Borms, die de Belgische staat toch wilde zien verdwijnen, belette Volks-
unie-kamerlid Schiltz niet het kenteken van Belgische Volks\ertegen-
woordiger, goed zichtbaar voor elkeen, op de kraag van zijn regenjas 
te spelden. 

In de gegeven omstandigheden is dat misbruik van de parlemen
taire onschendbaarheid, provocatie of... gewoon schijnheiligheid. 

Aan de h. Schiltz om te kiezen. » 

DE STANDAARD 
Wil én zijn lezers én zijn gearriveerde broodheren ontzien. 
Daarom dit dubbelzinnig stukje « zalven en slaan i . 
Ellschot leerde nog iets anders, heren van de Standaard : « Dat uw 

stem door niemand wordt aanhoord, zolang gij stamelend bidt op be
delt bij de poort ». 

« Dat wij het — zoals Elsschot en ondanks het apologiegezang van 
Le Soir en zijn verzuurde pseudopatriotten — het een schande vinden 
voor België dat men na de Tweede Wereldoorlog de zieke, gebrekkige 
en beja.iide Borms heeft gefusüjeerd, betekent evenwel nog niet dat 
wij de mening delen dat Bonus in alle opzichten een vooi beeld is 
voor de jeugd 

De repressie is tegen de Vlaamse Beweging misbruikt geworden 
— en o.m. de terechtstelling van Borms was een wraakneming op wat 
Borms als symbool tussen de twee oorlogen had betekend — maar dat 
een troep rabiate anti-Vlamingen die repressie zouden misbriiiken, was 
op voorhand te voorzien. Men had de repressie van het akti\ isme als 
voorbeeld... 

De politieke keuze van Borms in de Tweede Wereldoorlog kan 
helemaal geen voorbeeld zijn voor de jeugd, ook al was ze niet door 
plat materieel eigenbelang geïnspireerd Een objectiexe vergissing ver
liest niet haar karakter van vergissing omdat ze uit idealisme is be
gaan. » 

D E N I E U W E L I N I E 

Dit Nederlandse blad gaf wellicht nog de beste situering van do 
figuur van Borms. Wie afstand kan nemen in de tijd of in de ruim
te oordeelt gewoonlijk wel hel gezondst. 

u De twintigste verjaardag van Borms terechtstelling valt samen 
met de vijftigste verjaardag van de Ierse Paasopstand. Er zijn verge
lijkingspunten genoeg. Ierland is vrij, de \'Iamingcn willen 't zijn. Ook 
d e lecente onthullingen over de talrijke vredespeilingen van wijlen ko
ning Albert I, tussen 1914 en 1917, om de mogelijkheid van een afzon
derlijke vrede met Duitsland te bewerken, werpen een nieuw licht op 
de houding van Borms tijdens de eerste Duitse bezetting (hij was lid 
\ a n de « Raad \ an Vlaanderen », een soort Vlaamse vazal-regering). 
De koning hield rekening met een Duitse overwinning en wikle de 
Belgische belangen beveiligen; Borms hield eveneens rekening met een 
Duitse zege en wilde de Vlaamse belangen veilig stellen. Aan een ge
nuanceerde beoordeling van deze histoiisch geworden situatie is men 
in België nog niet toe. Het Boimsverbod voegt zich bij de steeds snel-
Ier elkaar opvolgende manifestatie-beperkingen in België. Alle bevrie-
zingsopeiaties ten spijt neemt zo de conflictsfeer toe. De anti-Vlaamse, 
in een deel van de Franstalige pers kunstmatig aangevvakkeide haat-
ps>chose is nog lang niet uitgewoed. » 

Waltei Luj ten. 
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TWEE REBELLEN: 

Nadat ik het reeds uit de tele\isie had 
vernomen, woidt het thans door de kran
ten be^estigd (Het Volk, 16-17 apiil 1966, 
blz. 2). 

De Lemense universiteit veileent een 
doktoraat honoris causa aan President Ea-
mon de Valera van de Ierse Republiek. Een 
afvaaidiging \an de akademische overheid, 
geleid door de lector magnificus, zal zich 
op 19 mei naar Dublin begevqn om er 
het diploma en de kentekenen aan de pre
sident te o\erhandigen. De Leuvense uni
versiteit wil floor dit gebaar hulde brengen 
aan de uitmuntende peisoonlijkheid van 
president de Valeia, zich aansluiten bij de 
jubeUeesten welke dit |aar door de Ierse 
bevolking gevierd M'orden en de itiend-
schapsbanden verste^igen, die scdeit eeu
wen beslaan tussen de imiveisiteit te Leu-
\en en het leise volk. Zo klinkt het olfi-
cieel bericht. 

Deze mededeling doet ons een ogenblik 
stilslaan. dromen .. en nadenken. 

Leuven Ierland, de Valeia. de Paasop-
stand 1916 in volle eerste wereldoorlog. 
Duitse duikboot zet Sir Roger Casement 
aan land gevangen genomen, straatievo
lutie te Dublin in het bloed gesmoord, 
krijgsraden, ter dood veroordeeld, opge
hangen. De X'alera ontsnapt omdat hij 
Amerikaans staatsburger is. 

Thans is letland vrijgevochten en de 
\'alcra zijn eerste president. Het stoffelijk 
o\eisthot van Roger Casement wordt door 

VALERA 
ORMS 

Engeland vrijgegeven, na vijftig jaar. 
Kollaboratie. Repressie. Dokier honoiis 

causa van Leuven, rcctor-magnificus, enz., 
enz. 

Apiil 1966. Kaïdinaal Suenens geestelijk 
hoofd \an de Leuvense uni\eisiteit, ver
biedt dat in de kerk van het Mechelse Be
gijnhof een mis wordt opgedragen voor de 
in april 1946 voor de kop geschoten Au
gust Bonus. 

Kan het andeis dan doen dtomen ? Is 
het dan toch waar, dat in ons land de ho
gere clerus immer aan de zijde \an de 
overwinnaars, \an de gezagdragers staat, en 
zijn geestelijk ambt laat doorwegen om .1e 
staat te steunen in al zijn gediagingen... op 
voorwaarde dat die staat tegen de geeste
lijke en stoffelijke belangen van de Kerk 
niet ingaat ? Schoolstrijd 1955. Luchtbom 
bardementcn op Leuven in 1944; piotest 
van kaïdinaal van Roey : nutteloze vernie
ling! 

Apiil 1946. Borms terechtgesteld. Elk 
zwijgt, behalve de vrijzinnige literator 
Willem Elschot. 

1949. Paus Pius XII vraagt aan alle re
geerders algemene amnestie te verlenen 
voor de tijdens de oorlog begane delikten. 
In ons land proklameert de Chiistclijke 
Volkspartij luidop : nooit. De andere par
tijen zwijgen als vermoord. 

Apiil 1966. Borms werd twintig jaar ge 
leden terechtgesteld, de oude kieupele 
man. Alle weldcnkenden bedekken van 

schaamte hun aangc/icht, en zeggen f 
moord. De ge/agdiagers veibieden elke 
manifestatie, op veizoek van een groepje 
bloedhonden. Te Mcchelen mag geen mis 
opgedragen wolden voor de man die 
schreef : « Gods molen maalt lang/aam, 
maar zeker ». Die man is een oua-student 
van Leuven. 

15 april 1966. De Leuvense universiteit 
veileent een eiedoktoraat aan de ter dood 
vcrooideelde Eamon de Valera. En het ge-
becnie van Roger Casement, de leise 
Boims, komt naar het vadeiland teiug en 
wordt in triomf .4>ijgezet. Engeland is gene-
leuzer dan België. 

August Boinis, Roger Casement, E.uiion 
de X'aleia. Een Leuvens eredoktoiaat aan 
een \an de laatste oveilevenden van de 
Paasopstand 1916. Diomen wij.' 

Leuven verklaait : Eamon de Valera, een 
uitmimtcnde pcisoonlijkheid (ter dood 
veroordeeld; maar staat niet in de medede
ling). Leuven verklaait : zich aansluiten 
bij de jubelfeesten welke dit jaar dooi de 
Ierse bevolking gevierd vvoiden (bedoeld 
zijn : de door Engeland in het bloed gc-
smooide Paasopstand, in volle ooilog). 

Voor waanneer een eredoktoiaat aan 
Boims om de vriendschapsbanden te ver
stevigen, die sedert eeuwen bestaan tussen 
de universiteit te Leuven en het Vlaamse 
volk ? De artikelenreeks van Mgr Don-
deyne kan aanleiding zijn om de titels 
daartoe voor te leggen. Cyriel Verschaeve 
kreeg ook een eiedoktoraat van Leuven; 
maar dat was in een veilige, onbesproken 
lijd. 

Voor Boims mag nu nog niet betoogd 
worden. Maar de tijd komt wel dat zijn 
gebeente in triomf naai een eregiaf zal ge
bracht worden, « v ooi op de kaïdinaal ge
dost in vol oirKiat », zoals met Roger Ca
sement is geschied. 

Gods molen maalt langzaam, maa» zeker. 
Eamon de Valeia, Leuvens eredoktoiaat! 

August Borms, veiboden betoging, \eibo-
den zielemis ! 

1916; 1946; 1966. Vlamingen denkt na, 
weest konsekwent, zoekt naar de huiche
laars, wijst ze met de vinger, beooideelt ze 
naar hun daden, meet met de maat waar
mede u "cmeten wordt. 

Voor de Valera eretitels, voor Borms « kozakken » op het kerkhof. 

WETSVOORSTEL 

l l < 

^ \ 

oneeni|Ke 

mededinging 
De V.V.-senaat sjraktie diende 

een wetsvoorstel in houdende 
aanvulling van het koninklijk be
sluit van 23 december 1934 tot 
bescherming van de voortbren
gers, handelaars en verbruikers 
tegen zekere handelwijzen strek
kende tot het verdraaien van de 
normale voorwaarden der mede
dinging. 

De toelichting is als volgt : 
Reeds in het verslag aan de Ko

ning betrekkeli jk het voormeld 
koninklijk besluit van 23 decem
ber 1934 werd de vraag gesteld 
of de daad zelf van oneerlijke me
dedinging tot een misdrijf moest 
worden gemaakt . 

Ze werd ontkennend beant
woord. 

Het scheen doelmatiger de 
daad van oneerlijke mededinging 
ten spoedigste te doen ophouden 
door het instellen van de door 
voornoemd koninklijk besluit 
voorziene speciale rechtsvorde
ring, die ieders belangen beter 
zou beschermen dan wel een 
strafvervolging. 

Het blijkt thans dat gezegde 
speciale rechtsvordering niet al
tijd zo doelmatig is als werd ver
wacht. 

Immers , de belanghebbende 
moet het bewijs der handelingen 
van oneerlijke mededinging leve
ren. 

Gelet op de aard der handeling 
wordt dit bewijs zeer moeilijk ge
leverd. Een eventueel door de 
Voorzitter der rechtbank van 
koophandel toegestaan getuigen
verhoor zou slechts kunnen plaats 

hebben meerdere maanden na de 
feiten. 

Door van de handeling van on
eerlijke mededinging een mis
drijf te maken zouden de belang
hebbenden veel doelmatiger be
schermd zijn. 

Tijdens het op hun klacht in
gesteld gerechtelijk onderzoek 
zouden de be t rokkenen en getui
gen zeer kor t na de feiten worden 
ondervraagd en zodoende het be
wijsmateriaal worden verzameld. 

Het zou bovendien een preven
tieve invloed uitoefenen door de 
vrees voor de correctionele recht
bank te moeten verschijnen, en 
tot een belangri jke geldboete, 
eventueel gevangenisstraaf, en 
schadevergoeding te worden ver
oordeeld, terwijl de Voorzit ter 
van de rechtbank van koophandel 
alleen het ophouden van de han
deling kan bevelen, met eventuele 
aanplakking van het vonnis en / 
of bekendmaking in de pers . 

Het eigenlijke wetsvoorstel 
luidt als volgt : 

Hef volgende art ikel 1 bis wordt 
ingelast in het koninklijk besluit 
van 23 december 1934 tot be
scherming van de voortbrengers , 
handelaars en verbruikers tegen 
zekere handelwijzen s t rekkende 
tot het verdraaien van de norma
le voorwaarden der mededinging 

« Aitikel 1 bis. — Hij die, door 
een handeling strijdig met de eer
lijke gebruiken inzake handel of 
nijverheid, aan zijn mededingers 
of aan een onder hen, een gedeel
te van hun kliënteel ontneemt of 
t racht te ontnemen, hun krediet 
aantas t of t racht aan te tasten, 
of, meer algemeen, hun konkur-
rentievermogen aantas t of t racht 
aan te tasten, zal gestraft worden 
met een geldboete van 100 tot 
10.000 frank. 

" Bij herhaling wordt de geld

boete verdubbeld en mag een ge
vangenisstraf van 8 dagen tot 3 
maand ui tgesproken worden. 

«Vervolging en veroordeling 
kan slechts p laa ts hebben op 
klacht van de belanghebbenden 
of van een onder hen, of van een 
beroepsvereniging, hebbende de 
rechtspersoonli jkheid, waarvan 
ze deel u i tmaken ». 

Artikel 2. In art ikel 4, alinea 1 
van hetzelfde koninklijk besluit 
worden de woorden « honderd » 
en « tien duizend » vervangen res-
pektievelijk door « tweehonderd » 
en « twintig duizend ». 

W E T S V O O R S T E L 

successierecnren 
De senaatsfraktie van de V.V. 

deed een wetsvoorstel houdende 
wijziging van artikel 144 van het 
Wetboek der successierechten. 

De toelichting luidt als volgt : 
Ingevolge art ikel 144 van het 

Wetboek der successierechten is 
het de ontvangers der successie
rechten toegelaten aan ieder per
soon, die e rom verzoekt, de eigen-
domsti tels van de in het ambts
gebied van hun kantoor gelegen 
vaste goederen op te geven. 

Andeizijds geldt het als regel 
dat het deze ontvangers niet toe
gelaten is de uitslagen van open
bare verkopingen van onroerende 
goederen aan derden mede te de
len. 

Welnu, het is onbetwis tbaar dat 
derde personen aldus vaak ge
hinderd worden om hun recht
matige belangen op behoorli jke 
wijze te verdedigen. 

Zo kan het bv. bij onteigenin
gen, bij overnamen inzake kleine 
nalatenschappen, bij procedures 
inzake benadeling bij onroerende 
verkopingen of verdelingen, zeer 
nutt ig zijn dat de betrokkenen 

een lijst kunnen bekomen van de 
openbare verkopingen gehouden 
in de s treek. 

Ten andere dient vermeld dat 
de comité 's tot aankoop, die na
mens de openbare bes tu ren de 
onteigeningen vervolgen, wel 
kunnen beschikken over deze ge
gevens, zodat het , in een goede 
rechtsbedeling, zeker gepast voor
komt dat ook de tegenpart i j in 
de mogelijkheid gesteld wordt 
om, zonder veel hinder , in het be
zit te komen van de lijst der 
openbare verkopingen. 

Bovendien komt hier geen en
kel beginsel van beroepsgeheim 
in het gedrang. 

Tot slot kan nog worden aan
gestipt dat het Bes tuur van het 
Kadas te r kennis mag geven, aan 
ieder verzoeker, van de kadas
trale mutat ies , die bewerk t wor
den ingevolge dergelijke verko
pingen. 

De indieners zijn dan ook van 
oordeel dat het aan ieder verzoe
ker moet toegelaten worden die 
lijst van publieke verkopingen te 
verkrijgen op het bevoegd kan
toor en dit onder dezelfde voor
waarden — inzonderheid betaling 
van de hiervoor bepaalde bezol
diging — als dit thans reeds ge
beur t voor de aflevering van ei-
gendomsti te ls . 

Het eigenlijk wetsvoorstel luidt 
als volgt : 

Artikel 144 van het koninklijk 
besluit n r 308 van 31 m a a r t 1936, 
houdende het wetboek der suc
cessierechten, word t aangevuld 
als volgt : 

« Onder dezelfde voorwaarden 
zijn de beti\3kken ontvangers er
toe gehouden aan ieder persoon 
die h ierom verzoekt, de uitslagen 
mede te delen van openbare ver
kopingen van onroerende goede
ren, gelegen in het ambtsgbied 
van hun kantoor ». 
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minister grootjans 
moet Goppieters gelijk geven 

In een goed gedokumenteerd betoog, 
beluisterd door een aandachtige Ka
mer, interpelleerde volksvertegenwoor
diger Coppieters de minister van On
derwijs over wat genoemd wordt « de 
moord in de school», de schandalige 
toestanden die steeds voortduren in de 
Brusselse scholen, ondanks alle ijdele 
geloften na Hertoginnedal. Hieronder 
volgt een samenvatting van de rede 
van onze volksvertegenwoordiger. 

In haar strijd voor het herstel van 
het gezag en tegen het extremisme zal 
de regering het lastig hebben. Le Soir, 
grootste dagblad van de hoofdstad, gaf 
de minister al wenken in verband met 
de uitvoeringsbesluiten van de taal
wetten en maande hem aan geen nieu
we Nederlandse scholen meer te ope
nen. Hij is dus gewaarschuwd. 

Brussel heeft zijn kans laten voorbij
gaan om de rol te spelen van bemidde
laar tussen Vlaanderen en Wallonië. 
Vooral op het gebied van onderwijs is 
het centraal gezag schromelijk in ge
breke gebleven. 

De Brusselse agglomeratie telt 
625.000 arbeidskrachten. Brussel is de 
bankkluis van België. Daar worden de 
kapitalen beheerd van vele onderne
mingen die niet in de hoofdstad geves
tigd zijn. Brusselaars bezetten 57 t.h. 
van alle beheersmandaten. Al produ
ceert het zelf geen kuituur, toch be
schikt het over een ste^k ontwikkeld 
kultuurapparaat 

De apartheid van Brussel maakt elke 
band met Vlaanderen of Wallonië on
mogelijk. Jules Destrée noemde Brus
sel een stad van halfbloeden. Die oude 
Vlaamse kunststad werd sedert 1830 
steeds meer verfranst. 

De onderwijstoestand te Brussel laat 
ten onrechte vele Vlaamse politici on
verschillig. 

Oud-minister Fayat sprak zondag j.1. 
op de vergadering van het Willems
fonds te Gent over de « denationaüsatie 
via het lager onderwijs », waardoor 
150.000 Vlamingen in Brussel de jong
ste dertig jaren voor de Nederlandse 
kuituur verloren gingen. 

Het Nederlandstalig onderwijs te 
Brussel kan bijdragen tot behoud en 
uitstraling van onze kuituur. Door de 
Brusselse druk hebben vele inwijke-
lingen een inferioriteitsgevoel gekregen. 
Wij moeten aan die Vlamingen hun ge
voel van eigenwaarde teruggeven. 

De vrijheid van de huisvader in het 
Brusselse laat veel te wensen over en 
staat maar al te vaak aan dwang bloot. 

Hoofdstad Brussel is geen suprana
tionale instelling; de Brusselaar be
hoort niet tot een afzonderlijke ge
meenschap : hij is Vlaming of frans-
talige. De taaiverklaringen voor het 
onderwijs is geen keuzeverklaring. De 
wet voorziet in duidelijke criteria. 

Ik vestig vooral de aandacht op de 
belangrijkheid van het aanleren van 
de moedertaal. De studie van de twee
de taal zou moeten worden verschoven 
tot de laatste twee jaren van het lager 
onderwijs. 

Hoe staat het met de toepassing te 
Brussel van de taalwet van 30 juni '63? 
Ze wordt niet toegepast. 

De regering mag de toepassing van 
de taalwet niet uitstellen, onder voor
wendsel dat de uitvoeringsbesluiten 
nog niet werden gepubliceerd. Toch ge
beurt dit. De leerlingen verkeren dus 
in een toestand van onwettelijkheid. 
De homologatie van hun diploma van 
secundair onderwijs komt daardoor in 
gevaar. De niet-naleving van de taal
wet noem ik een blijk van mcivisme. 

Een tweede gebied van overtredin
gen betreft de directies van de scholen, 
die gesplitst moeten worden opdat el
ke taalafdehng haar eigen directie zou 
hebben De toepassing is in de praktijk 
ver van m orde. 

Het is geen toeval dat wanneer er in 
een school twee afdelingen zijn, ter
wijl de Nederlandse afdeling stiefmoe
derlijk wordt behandeld, de beste loka

len en installaties altijd voor de Frans
talige zijn en slechts voor de vorm een 
directeur of directrice heeft, die in feite 
niets in de pap te brokken heeft. 

Zelfs in gemeenten waar een inspan
ning wordt gedaan om de bepaling toe 
te passen, laat de toestand nog veel te 
wensen over : daar immers kan haast 
nooit een vrijgestelde directeur voor 
de Nederlanüse school gevonden wor-

Ik wens hier ook te wijzen op de op
volgingskwestie die gerezen is in de 
Rijkstechnischeschool te Anderlecht, 
waEir een tweetalig directeur werd op
gevolgd door een eentalig franstalige. 
Hoeft die school niet te worden ge
splitst ? Ik klaag ook de Franse eenta
ligheid aan v^" '^'t Brusselse kultuur-
leven. Waar is hier sprake van een 
draaischijf van t,aiOpa ? 

den. Het geheel van deze toestanden 
moet worden onderzocht. Hoevele scho
len schieten niet tekort. Wie kent de 
toestand niet in de beruchte Tolken-
school, het Little Rock van Europa. 

De derde reeks overtredingen betreft 
de verplichte oprichting van nieuwe 
rijksscholen te Brussel. De wet be- ' 
paalt dat er jaarlijks in het Brusselse 
tien Vlaamse rijkslagere scholen met 
kleuterafdeling moeten worden opge
richt. 

De minister mag niet luisteren naar 
de franstalige Brusselse krant, die nu 
al protesteert tegen de opening van 
nieuwe Vlaamse scholen in Brussel. 

Voor elke officiële klas zijn er zes 
katholieke klassen. Een bijzondere 
rijksLnspanning is dus vereist, vooral 
ook omdat de gemeentelijke overheid 
zo onwilUg blijft. Het heet dat er 27 
nieuwe Vlaamse scholen werden opge
richt Dat is theorie. In feite werden 
er 5 rijksscholen en 4 wijkscholen op
gericht De nieuwe scholen blijven 
soms maanden zonder voldoende aan
tal leerlingen wegens de officiële sa
botage. De Vlamiugen zijn daarover 
ontevreden, de franstaligen ook, omdat 
zij ten om echte oordelen dat er geld 
uitgegeven wordt voor zg. nutteloze 
Vlaamse scholen. 

Sedert tientallen jaren hebben de ge
meenten van de Brusselse agglomera
tie miljarden besteed aan het franstalig 
onderwijs en luttele miljoenen aan het 
nederlandstalig onderwijs. 

Brussel geeft 600 miljoen per jaar 
uit voor het onderwijs en telt slechts 
8 lagere Vlaamse klassen, 7 kleuter
scholen, 1 school voor normaalonder 
wijs en enkele technische klassen voor 
Vlamingen. 

Schaarbeek, Eisene, Etterbeek, Uk-
kel, Sint-Gillis besteden eveneens mil
joenenbegrotingen voor het overgrote 
deel aan het transtalig onderwijs. 

Deze gemeenten krijgen ruime rijks-
kredieten, m.a w. de Vlamingen beta
len opdat die gemeenten hun kinderen 
zouden kunnen denationaliseren. 

Wij verwachten van de minister dat 
hij zal ingrijpen, geen scholenbouwstop 
te Brussel zal aanvaarden en de zgn 
taalwetscholen even goed zal behande 
len als de schoolpact-scholen. 

In de nationale school voor bouw
en sierkunsten, in koninklijke academie 
voor schone kunsten, overheerst het 
Frans in ruime mate. Dat is ook het 
geval met het koninklijk muziekconser-
vatorium. De theoretische cursussen 
worden in het Frans gegeven, maar de 
examens mogen in het Nederlands af
gelegd worden. 

De vrije universiteit van Brussel die 
betaald wordt door al de Belgische be
lastingbetalers moet worden gesplitst. 
Die splitsing ligt echter stil. Komt 
hierin geen verandering, dan moeten 
wij de rijkstoelagen weigeren. 

Het wetenschapsbeleid biedt het 
volgend beeld : op 68 centra zijn er 62 
met franstalige programma's en 6 met 
nederlandstalige programma's. 

Ik besluit : de regering moet einde
lijk optreden tegen het extremisme en 
incivisme te Brussel, waarvan de 
Vlaamse mensen het slachtoffer zijn. 

In het antwoord van Grootjans, 
waaruit we enkele verpletterende toe
gevingen aanhalen, wordt duidelijk 
aangetoond welke de verschrikkelijke 
verantwoordelijkheid is van de opeen
volgende regeringen, ondanks alle zege-
geschreeuw van Verroken in 1963. 

Ook op materieel gebied rijst er een 
probleem. Het gebeurt nog al te vaak 
dat de Vlaamse scholen te Brussel in 
weinig aantrekkelijke gebouwen zijn 
ondergebracht, wat ook de voorkeur 
van sommige ouders voor franstalige 
scholen verklaart. 

De interpellant betoogde verder dat 
artikel vijf van de taalwet niet wordt 
nageleefd. Het is juist dat voor een 
aantal scholen en instellingen de direc
ties niet werden gesplitst. De vorige 
regering had de splitsing besloten voor 
de bewuste scholen van Evere en An
derlecht en de school voor landmeters 
van Brussel. 

Ik meen dat thans op alle banken 
aanvaard wordt dat nederlandstalige 
ouders in de hoofdstad voor hun kin
deren over degelijk Nederlands moe
ten kunnen beschikken. Ik weet niet 
waarom de vorige regering niet de be
loofde dertig rijksscholen heeft doen 
oprichten. Ik weet enkel dat i.p.v. de 
oorspronkelijk voor 1964 beloofde 299 
miljoen frank, slechts 117 miljoen frank 
vastleggingskredieten werden inge
schreven en dat er tenslotte slechts 23 
miljoen frank werd uitgegeven. 

In totaal werden dus 267 miljoen 
niet gebruikt. Voor 1967 is in de be
groting slechts 30 miljoen ingeschreven 
voor de oprichting van die nieuwe 
scholen. 

Ik herinner er even aan dat in de 
jaren 1963 tot 1965 gemiddeld voor 3,3 
miljoen kredieten werden ingeschre
ven per nieuwe stichting. In werke
lijkheid is voor een nieuwe school in 
het Brusselse van 20 tot 25 miljoen no
dig. 

besluiten kaderdag 
ekonomisohe problematiek 
Hierna geven wij de besluiten over ekonomische problematiek, waarvan 
het referaat op onze jongste kaderdag door E. Slosse werd voorgedragen. 

Het Vlaams volksnationalisme wil een volwaardig mens vormen, die 
deel uitmaakt van een vrije volksgemeenschap. Dit menszijn wordt zowel 
door het kapitalisme als door het kommunisme bedreigd. 

In de plaats van klassenstrijd of overheersing van enkelingen moet een 
nationale en sociale orde komen. Planning en vooruitzien moeten de 
plaats innemen van improvisatie en knoeiwerk. 

De grondslagen van het vlaams-nationalisme moeten ook op sociaal-
ekonomisch gebied worden toegepast : 

1) het personalisme : de gemeenschap van morgen moet een menselij
ke gemeenschap zijn. Ze moet aan elk van haar leden arbeid verzekeren, 
in overeenstemming met zijn bekwaamheid, behoorlijke levensvoorwaar
den, en een aangepaste beroepsvorming. Anderzijds dient ze aan ieder
een de mogelijkheid te bieden om mee te werken aan de ekonomische 
ontwikkeling door beroep te doen op ieders verantwoordelijkheid. 

2) het solidarismè : iedereen moet de solidariteit ontwikkelen tegen
over leden van het eigen volk. in het bijzonder tegenover de minst be
gunstigden, en tegenover de andere volkeren van de wereld. In het kader 
van sociaalekonomische organismen moeten de verschillende volksgroe
pen samenwerken met het algemeen welzijn tot hoogste doel. 

Meer konkreet kunnen we nogmaals verwijzen naar de kongresbeslui-
ten en het tienjarenplan der Volksunie, waar uitvoerig de kontrole op 
de holdings, de hervorming der sociaal-ekonomische raden, en de nieuwe 
ondernemingsvorm worden behandeld. 

De sociale organisaties moeten de vorming van hun leden krachtig aan
pakken, zich losmaken van de politieke partijen, zich aanpassen aan de 
nieuwe tijd, en op Europees vlak een gekoördineerde aktie voeren. 

Ten slotte dient het politieke federalisme ook op sociaal-ekonomisch 
vlak dootsevnerd 
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Kroestsjev sprak in 1961 op het kongtes acht uui lang Btespiev heefi nu op liet 

drieentwintigste kongres van de socialistische par tijen nog mei de helft van die 

tijd gesproken. In Kroestsjev's tijd werden de straten van Moskou nog met veel 

rode borden, portretten, slogans en bannieren opgetuigd voor dergelijke feeste

lijke gelegeyiheden Nu, op dit jongste kongres, weid er blijkbaar geen inspanning 

gedaan om het volk voor de gelegenheid op te ziuepen. Van bij het begiji bleek 

het duidelijk dat er dit keer geen ruiten ingesnieten, of ikonen verbrand zouden 

worden. De toon van Bresjnev openingsspeech zou de sfeer van het kongies bepa 

len. Hij geleek trouwens meer op de toon van een vooizUter dtc een kongies van 

aandeelhouders toespreekt. 

Kunnen we ui t deze nu duidelijk naar 
belangrijkheid van de piesidium-leden 
gestiiiktuieerde volgorde afleiden dat 
er een einde is gekomen aan de strijd, 
waarvan we wisten dat die aan de gang 
was, tussen « konservatieve » en « libe
rale » sovjetleiders? Wij geloven van 
niet, want die samenstelling is slechts 
lichtelijk in het vooideel van de "neo-
staliniiten. Die volgorde ziet er nu als 
volgt uit : Leonid Bresjnev, sekretaris-
generaal; Alexei Kos}gin, eerste-minis-
ter; Nikolai Podgorny, president van de 
USSR; Michael Soeslov, sekretaris; Ge-
nadi Voronov, eerste-minister van Rus
land, Andrei Kirilenko, sekretaris, Ale
xander Sjelepm, sekretaris, Kiril Ma/u-
rov, eerste vice-premier, Dimitri Po-
liansky, vice-premier; Piotr Sjelest, eer
ste sekretaris, en A n id Pelsje, eerste se-
kietaiis. 

TWEE 

STAPPEN 

VOORWAARTS, 

TWEE STAPPEN ACHTERWAARTS 

Wat Bresjnev, en de andere sprekers 
na hem, aan de zesduizend kongresse-
rende sovjetafgevaardigden te vertellen 
hadden over de ekonomische resultaten 
en voorspiegelingen, was dan ook het 
interessantste van heel dit 23ste kongres. 

• REALISTISCH 

VIJFJARENPLAN 

Dat de industriële produktie van de 
Sovjet-unie met 84 procent toegenomen 
was, was een even prettige bekendma
king als de belofte dat een vijfdaagse 
werkweek van 41 uren nu als een alge
mene maatregel tegemoet mag gezien 
worden. 

« W I J hebben 3,3 miljoen televiestoe 
stellen geproduceerd, 4,8 miljoen ra
dio's, 5 mdjoen ijskasten en zelfs meer 
d a n 3 miljoen wasmachines n. Bresjnev 
mocht terecht een mooie balans aflezen 
van de toestand van de Sovjet ekono-
mie. Maar hij verloor zich op geen en
kel moment in een entoesiast gejubel 
zoals ten tijde van het ekonomisch avon-
turisme van Kroestsjev. « Het is alle
maal niet kwaad kameraden, maar het 
is niet altijd mogelijk mooie klederen 
te kopen voor onze kinderen, of voor 
onszelf, of een paar schoenen naar onze 
smaak... ». 

Het vijfjarenplan dat op dit kongres 
voorgelegd werd sprak duidelijke taal : 
een voorzichtig realisme, met precies 
afgebakende prioriteiten voor sommige 
delen van de ekonomie. In geen enkele 
passage werd er gewag gemaakt van de 
belofte dat de sovjetburgers het uto

pisch kommunisme een stap nadei zou
den komen in deze vijf jaien. 

Deze realistische aanpak mag terecht 
een winstpunt genoemd worden. Ook 
terwijl het geheel van dit kongres een 
besnoeiing van het libeialisme dat door 
Kroestsjev in 1961 ingeluid werd, te 
zien gaf. Vond het kongres plaats on
der het teken van het sovjet-konserva-
tisme — we aai zelen om liet zoals zovele 
kommentators deze weken een stalinis
tisch konservatisme te noemen — daar
mee is echter nog niet ge/egd dat er be
langrijke verrassingen te voorschijn 
kwamen. 

• ONBESLISTE VOORSPRONG 

Het kongres bevestigde de kontrole 
van Leonid Bresjnev over de part i j . 
Maar het feit dat hij een nieuwe titel 
kreeg, Sekretaris-Generaal, moet slechts 
als een tenninologisch eeiheistel gezien 
worden van het stalinistisch veileden. 
Ook het feit dat het Presidium voortaan 
opnieuw, zoals onder Stalin, « Polit
buro » zal genoemd woiden, moet 
slechts een^ terminologische terugkeer 
tot dat verleden genoemd woiden. 
Nochtans is er wel enige indikatie voor 
het feit dat er met dit kongres wellicht 
een einde gekomen is aan de periode 
van het « kollektief leiderschap » in de 
voor het eerst plaats hebbende aflezing 
van de namen van de leden van het pre
sidium in volgorde van belangi ijkheid. 
T o t nu toe gebeurde dat steecis in alfa
betische volgorde. Voor kremlinologen 
is zo'n « gebeurtenis » niet zonder enige 
betekenis 

Maar welke betekenis heeft d i t ? 

In feite is dit « Poli tburo » hetzelfde 
als het voorgaande « Presidium ». Al
leen twee mannen ontbreken : Sjvemik 
en Mikojan, maar dit is geen gevolg 
van een of andere purge. Zij vielen weg 
omwille van hun ouderdom; zij weiden 
vervangen door slechts één nieuwko
mer : Pelshe en dat is inderdaad een 
« oude Bolsjevik ». 

Belangrijk is wel dat president Pod
gorny nu als president geen funktie 
meer heeft in het partij-sekretariaat. Hij 
heeft praktisch de hele tijd van dit kon
gres zijn mond gehouden en dat is wel
licht wel belangrijk wanneer men weet 
dat hij tot nu toe als een man geken
merkt was die niet afkerig stond van 
een verandering in het sovjetbewind. 

De twee « hoogste » waardigheidsbe
kleders na Bresjnev zijn — toevallig? — 
twee tegengestelden : eeiste minister Ko-
s\gin wordt geacht de spreekbuis te zijn 
van diegenen die voor ekonomische her
vorming pleiten, terwijl partij sekreta
ris Soeslov bekend staat als de « waak
hond van de ortodoksie ». Na hen zijn 
blijkbaar de twee belangrijksten : Sje-
lepin en Polvanski. Maar uit deze twee 
persoonlijkheden kan men niets aflei
den. Zij hebben zich tot nu toe nog niet 
laten gelden in hun ware betekenis. 

Kan men dus uit deze samenstelling 
afleiden dat de neo stalinistische bewe
ging doorgezet zal worden ? Het is niet 

zeker. De strijd voor het leiderschap 
wordt ongetwijfeld doorgezet. Maar o n . 
dertussen beleeft het politiek beleid vau 
de Sovjet-Unie een stilstand. Een stil
stand die begon na het verdwijnen van 
Kroestsjev. Een stilstand die echter geen 
achteruitgang blijkt. W a n t tot da t mo* 
gen we de droge, kalme, zakelijke stijl 
van Bresjnev niet herleiden. 

De openingsrede van Bresjnev ver
toonde de sporen van het kompromis. 
Alsof zijn rede vele keren herschreven 
was om er alle konflikt-situaties met 
naar alle kanten aanvaardbare tesissen 
te bedekken. En alsof er precies die 
punten uit weggelaten waren waarover 
geen eenheid beieikt was kunnen wor-
t"en. 

Vooral op gebied van de bui tenland
se politiek was er bli jkbaar een even-
A^ichtskunstje vertoond geworden, h c * 
principe van « vreedzame koexistentie », 
zoals het door Kroestsjev geformuleerd 
werd, werd opnieuw als het basisprin-
ciepe aanvaard. Dat betekent dat Bresj
nev opnieuw goede relaties met het wes
ten beklemtoonde. Maar aan de andere 
kant werd er een rem gezet op de al te 
vrij ui t de hand lopende tendens om 
met het westen kontakten te hebben. 
Daarvoor bleek Vietnam een prachtige 
aanleiding. Konkrete akkoorden met he t 
westen werden nu uitgesloten omdat de 
houding van de Verenigde Staten ter 
zake al te openlijk deze scheen te zijn 
van « imperialistische agressors ». Nie t 
alleen Bresjnev, maar vele sprekers na 
hem, bevestigden met nadruk dat de 
Verenigde Staten, de Sovjet Unie ertoe 
dwongen stelling te nemen in deze Viet
namese oorlog. De Sovjet-Unie zou zon
der verwijl Zuid-Vietnam ter hu lp ko
men, wanneer de Amerikanen nog vep« 
der een hand zouden uitsteken naar 
Noord-Vietnam. 

Ook het feit dat er meer en meer te
kenen bleken te zijn van een toenemende 
alliantie tussen de Verenigde Staten en 
Duitsland zou een ernstige belemmering 
betekenen voor deze « vreedzame ko
existentie » met het westen. 

De Vietnamese oorlog bleek voor de 
partijleiders ook een prachtige aanlei
d ing te zijn om een voorsprong te ne
men — onder de mom van de toenade
ring tussen de kommunistische part i jen 
ter wereld — op de bijna eksklusief Chi
nese hu lp aan Noord-Vietnam. O m d a t 
het de beste manier bleek om te tonen 
dat Moskou nog steeds de baas is in het 
kommunistische kamp, werd er di t keer 
bijna met geen woord gerept over het 
ideologisch konflikt van Moskou met 
Peking. Bresjnev stak zelfs de hand toe 
aan China — dat tezamen met Albanië 
en de Japanse kommunistische parti j 
niet aanwezig was op dit kongres — 
door te spreken van bilaterale « vredes
besprekingen », maar hij was sluw ge
noeg om dit voorstel te beperken door 
te stellen dat Moskou een nieuwe kom
munistische topkonferentie slechts zou 
tegemoetzien « wanneer de omstandig
heden daartoe rijp zouden zijn ». 

Tenslotte waren er nog twee belang
rijke symptomen op dit kongres. In de 
eerste plaats werd er aan het systeem 
van ekonomisch liberalisme — dat door 
professor Liberman reeds omgezet was 
in konkrete verwezenlijkingen waarbij 
het begrip winst in de sovjet-ekonomie 
in praktijk gebracht werd — door vele 
kontrolemaatregelen danig besnoeid. 

En in de tweede plaats werd de zo 
hoopvolle tendens naar persoonlijke 
vrijheid een gevoelige slag toegebracht 
door de zeer openlijke veroordeling van 
een hele serie « bourgeois «-schrijvers. 

Deze twee klappen geven wellicht nog 
het meest te bedenken. 

E.H.M. 

deze tveek in de wereld 
In Vietnam krijgt generaal Ky van de boeddhisten enkele maanden respijt, 
om verkiezingen te organiseren. 

Rhodesië verbreekt alle banden met Engeland na het mislukken van olie' 
blokkade-doorbreking. 

U.S.-vliegtuigen bombarderen steeds dichter rond de Noord-Vietnamese 
hoofdstad. 

De Gaulle krijgt van het Franse parlement fiat voor terugtrekking uit de 
Nato. 
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UOONSCHAAL 

Voor het eerst sinds 1937. 
heeft de Sovj et-Unie officieel 
het gemiddeld bedrag dat een 
Russisch arbeider per uur 
verdient, bekend gemaakt : 
54 kopeken. De Russische ar
beider verdient minder dan 
zijn Amerikaanse kollega en 
dan de arbeiders in de West-
europese landen, in Engeland, 
Kanada, Zweden en Israël, 
Zijn loon ligt echter hoger 
dan dat in Argentinië, Meksi-
ko, Polen, Griekenland, Peru, 
Japan, Formosa, Zuidkorea 
en alle Afrikaanse landen uit
gezonderd Zuid-Afrika. 

GASTARBEIDERS 

Wie Duitse steden bezoekt, 
wordt zeer vlug getroffen 
door het feit dat hij zoveel 
zuiderse gezichten In het 
straatbeeld ziet. Ook buiten 

Lord Bath, een Britse arïstokraal-met-vermogen, heeft op zijn landgoed te Longleat enkele leeuwen lopen. Hier 
een der eksemplaren met een o brokje » voor het middagmaal. 

SOICHIRO HONDA 
Uit onze jeugdjaren herinneren we ons 

nog de sterke verhalen over de invoer van 
(toen nog als « bocht > beschouwde) Ja
panse marktartikelen en machines : in de 
haven van Antwerpen zouden fietsen te 
koop geweest zijn aan de — ook in de der
tiger jaren ongelooflijke — prijs van 150 
jr.; Japanse uurwerken zou men te Ant
werpen verkocht hebben per kilogram in 
grote puntzakken. Si non e vera... maar in 
ieder geval zijn de zaken thans helemaal 
anders gaan liggen met de Japanse indus
triële produkten en een bezitter van een 
Nippon-jotokamera schaamt zich vandaag 
de dag niet meer om een kiekje te nemen 
in gezelschap van een gezworen Zeiss-ma-
niak. We zijn vertrouwd gcu'orden met ivat 
uit het land derMijzende Zon komt, zo ver
trouwd zelfs dat een paar honderd Vlaamse 
arbeiders uit het Aalsterse hun boterham 
verdienen met de bouw en de montage van 
Japanse bromjielsen en motorrijwielen, in 
een bedrijf dat Honda heet naar de stich
ter en tsaar van het Japanse motorenkon-
cern, Soichiro Honda. 

De thans 60-jarige Honda is een man die 
zich een < Amerikaanse » loopbaan opge
bouwd heejt, een carrière die helemaal on
deraan de sociale ladder begon en die zeer 
snel naar de top vaii het zakenleven voer
de. In het Tokio der twintiger en dertiger 
jaren was hij een naamloze uit het onover
zichtelijk arbeidersleger, een man van 
twaalf stielen en dertien ongelukken xviens 
passie voor motoren hem echter steeds te
rugdreef in de een of andere garage waar 
een hulpje best kon worden gebruikt. De 
Japanse deelneming aan de bewapemngs 
wedloop bood hem een kans : hij zette een 
bedrijfje op voor de bouw van zelf-ontwor-
pen onderdelen voor auto-, vliegtuig- en 
scheepsmotoren. Het zaakje jloreerde maar 
ging bij de Japanse kapitulatie tegen de 
vlakte. In het naoorlogse fapan was er een 
schteeuxL'end tekort aan allerlei vervoer
middelen; de handige knutselaar Honda 
kocht 300 motoren uit legerstocks en bouw
de daar met veel kunst en vliegwerk twee 
u'ielen en het overige ti'at nodig is om te 
rijden, rond. Het was de bazis voor een 
reusachtig mcces, dat sindsdien met meer 
heeft opgehouden te groeien en dat nu — 
bewijze de industriële vestiging tn ons land 
— wereld-allures heeft gekregen. 

Alhoewel de Japanse Honda een n.v. is 
xcier aandelen op de beurs te Tokio geno
teerd zijn, beheert Soichiro Honda — die 
trouwens 20 % der akties in zijn persoon
lijk bezit'heeft — de onderneming als een 
privaat-zaak zoaar hij alleen heer en mees
ter is. Het succes dat hem daarbij beschoren 
is, blijkt des te verbazender wanneer men 
van Honda zelf of van diens medeiuerkers 
verneemt dat hij eigenlijk bitter weinig 
voelt voor het managen van een wereld-
bedrijf. Liefst van al sluit hij zich op in 
het onderzoek- en experimenteer-centrum 

van zijn concessie waar hij zich dan wijden 
kan aan zijn oude en eeuwige passie : het 
viteengooien, bestuderen en terug ineen-
timmeren van motoren. 

Wellicht zit daar echter het geheim van 
zijn succes. De Honda-motoren genieten 
sinds enkele tijd een reuze-reputatie, voor
al in het kleine maar invloedrijke en maat
gevende wereldje van de autorensport. Zo 
geldt het vandaag nog steeds als een unieke 
prestatie dat in het najaar van 1964 twee 
onbekende en onervaren autorenners be
slag wisten te leggen op de eerste en de 
vijfde plaats in de Grand Prix van Meksi-
ho. Zoiets was vroeger nog nooit gezien;, 
het geheim van dit ophefmakend succes 
school onder de motorkap van de u'agens 
die door de tuee renners gereden werden : 
gloednieuwe Honda-motoren. Het geval 
kreeg in de vakpers sensationele kommen-
taren : men wees er op dat Honda maar 
pas sinds een paar maanden motoren voor 
renwagens boinvde en dat de beroemde 
Jack Brabham met een dergelijke motor in 
een zelf-ontworpen wagen de tweede plaats 
achter Graham Hill in de Franse Grand 
Prix veroverde. 

Soichiro Honda heeft wel een hele weg 
afgelegd iinds hij in 1945 startte met zijn 
rijioielmolorenbedrijfje, waarin 43 man 
werkten. En het verhaal van Soichiro Hon
da vertellen xce hier eigenlijk alleen maar, 
omdat wij het beschouwen als het verhaal 
van de industriële opgang van Japan in 
een noledop. 

We herinneren ons, ooit in Riess' ^Tsoes-
jima * gelezen te hebben, hoe tijdens de Ja
pans-Russische oorlog van 1905 beide oor
logvoerende partijen een aankoopdelegatie 
naar een Italiaanse torpedo-fabriek stuur
den. De Russische afvaardiging bestond uit 
talrijke officieren, die zich maandenlang 
tegoed deden aan wat Italië op het gebied 
van Wem, Weib und Gesang te bieden 
had en die zich weinig bekreunden om de 
tijdige en perfekte levering van de reuze
bestelling die hun regering bij het bedrijf 
had geplaatst. Uit Japan kwamen twee 
kleine, gele marine-officiertjes die één en
kele torpedo kochten en dan met een len-
dendoekje rond het lijf het ding uiteen 
haalden om er uiteindelijk zelf in te krui
pen en daar dagenlang te snuffelen en te 
lasten. Voor het einde van de oorlog bouw
de Japan zelf zijn torpedo : een verbeterde 
versie van dat ene totaal uitgebeende Ita
liaanse exemplaar. 

We zijn nu ruim een kwart eeuw later : 
Japanse exjjortgoederen hebben een stexJige 
reputatie verworven en Japanse bedrijven 
slaan tot in ons eigen land. Europese mon
teurs knutselen de produkten van Japanse 
knoxu-hoxv volgens voorschrift ineen. 

Vindt u ook niet dat de wereld heel snel 
draait en zéér klein geworden is? 

A.N. Tovaiio. 

de eigenlijke industriegebie
den valt het op, hoeveel gast
arbeiders de Bondsrepubliek 
heeft. De cijfers van de sta
tistiek bevestigen overigens 
de waarnemingen in het 
straatbeeld. Begin 1966 wer
ken er in West-Duitsland 
304.000 Italianen, 186.000 
Grieken, 167.500 Spanjaarden 
en 133.000 Turken. Even op
tellen : 790.500 gastarbeiders 
alleen al van die vier natio
naliteiten. 

ATOOMMACHT 

De Amerikaanse minister 
van Landsverdediging, Mc 
Namara, heeft uit de doeken 
gedaan hoe groot de atoom-
macht der V.S. eigenlijk reeds 
is. In 1961 bezat de U S . Ar
my 836 atomaire springkop-
pen; dat zijn er sindsdien 
reeds 2.600 geworden. In Eu
ropa hebben de V.S. hun ato
mair potentieel in dezelfde 
periode verdubbeld. 

De Verenigde Staten be

schikken — net als trouwens 
Rusland — over een « over
kill j>-kapaciteit, d.w.z. eerx 
hoeveelheid atomaire spring
stof die groot genoeg is om 
iedere potentiële vijand ver
schillende keren van de aard-^ 
bodem te vegen. 

Daar komt nog bij dat de 
modernste atoomwapens «ab
soluut» zijn, wat betekent dat 
zij niet door afweerwapens 
kunnen uitgeschakeld wor
den. Dat zal ook in de toe
komst zo blijven : de onge-
hoord-hoge graad van techni
sche perfectie der atoomwa
pens brengt mee, dat ieder 
afweerwapen slechts aan de 
beurt komt op het ogenblik 
dat al een nieuwe en weer 
perfecter generatie van ato
maire transporttuigen in 
dienst wordt genomen. 

LES GELEERD 

De Gaulle heeft blijkbaar 
toch wel iets onthouden uit 
de voor hem niet bijster 
schitterende prezidentsver-
kiezingen van december 1965. 
Hij liet het persagentschap 
Services et Methodes voor 
zichzelf er\, de UN.R. kon-
trakteren met het oog op de 
algemene verkiezingen van 
1967, die de gaullistische 
meerderheid wel eens ernstig 
in gevaar zouden kunnen 
brengen. 

Voornaamste referentie 
van Services et Methodes : 
het bedrijf voerde de prezi-
dentiële kampanje voor Jean 
Lecanuet. Toen Lecanuet zijn 
voornemen om te kandideren 
bekend maakte, bleken vol
gens een opiniepeiling slechts 
2 % der Franse kiezers hem 
te volgen. Na drie maanden 
kampanje door Services et 
Methodes was dit percentage 
bij de verkiezingen uiteinde
lijk opgelopen tot 15,6 % : 
genoeg om de Gaulle tot een 
tweede stemronde te verplich
ten. 

In zijn eentje steekt Erie Tabarby aan boord van de <i Pen Duïck 11 » d« 
Atlantische oceaan over om deel te nemen aan de grote zeilraces NeMW 
port-Bermuda en Bermuda-Kopenhagen. 
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speelt GQokerill een 

De merste steden of dorpen in Vlaanderen bezitten als « blikvanger » één of meer 

loiens, gaande van de nedenge kerkloten tot de ultramodeine wolkenk)abber. In 

Hoboken is dat anders, daa) wordt het beeld gemaikeeid door de kontoeren tan 

7i<iar de luchten g)ij/)e?ide kuian lijven en takel-bruggen op de scheepswerf, a Coc-

ke^ill Yaids » slaat er in giote witte letters op één van die mastodonten en ook 

op het ivachthuis hi] de slagbomen aan de grote ingang van het bediijf. Vroeger 

ira<: het n CockeriU Ougrée », dat ziet ge nog aan sommige opschriften, onder meer 

aan het utthangboid van een van de vele kleine kafeetjes dicht bij de werf, did 

hrnnehjk staan ie wachten op het wetkvolk, dat zoekt naa) lafenis na volbmclite 

wbeid. 

Het is de jongste tijd siiller gewor
den rond de scheepswerf. Het ijverige 
geroezemoes, het harde kloppen van de 
automatiiche hamers, het schrille 
schreeuwen van de machines is merke
lijk verstomd. En aan de ingangen ver
dringen zich niet meer du <i,iote klu
wens aibeiders wanneer de laak gaat 
beginnen Waar eens bijna vierduizend 
mensen hier hun brood verdienden, ko
men er nu hoop en al nog een dertien 
hondeid en er zijn al dagen geweest dat 
7ij met moesten komen : \eiletdagen. 
noemt men dat... Hetzelfde gebeulde 
trouwens in Limburg, in de mijnen... 

Er liggen geen reu/esche])cn meer in 
aanbouw te Hoboken, nog ',l((liu liet 
(voorlopig') roestige skelet \aii een klei-
neie eenheid — de niailboot prinses 
PaoJa — groeit langzaam op de helling; 
daarnaast een scheepje van de Belgi
sche zeemacht dat enkele herstellingen 
moet ondeigaan en de kous is af. 

Gaat het dan zo slecht in de scheeps 
bouw? Waar woiden de nieuwe boten 
gemaakt die wij in onze havens zien 
verschijnen, waar de supertankers die de 
kranten stof geven voor sensationele be
lichten en foto"s juist dooi hun opmer
kelijke omvang ? 

Het antwoord op deze vi.igen is ont 
nuckiteiend voor ons, die steeds maar 
,geloven dat dooi een Euiopese samen
werking enz... het allemaal voor de boeg: 
zal gaan Het aandeel van de E E G . in 

. 1 ^ weielcl|jrodukiie is sihd^ lO'iO steeds 
maar gedaald, nadat in dat jaar een 

- m a k s i m u m van 40 t. h. was bereikt. 
Sindsdien kwam er maar siceds meer 
vraag naar grotere lonnem.iien en naar 
nieuwe se heepstipes. Denken wij aan de 
tankeis en de eitsschepen die een leus-

achtige omvang krijgen, zodanig zelfs 
dat de haven van Antwerpen met het 
zware probleem te kampen krijgt van 
de bevaarbaarheid van de Schelde : waar 
de zeesluis te Zandvliet voorzien is voor 
100.000 ton (nu reeds te weinig voor de 
grootste tankeis en bulk carriers) daar 
laat de Schelde tot nog toe slechts een 
veiiiiogen van nauwelijks .50 000 ton 
toe. 

De Zw'cdeii en de Japanners hebben 
zuh op (Ie/c markt geworpen en met 
viiichtbaai rezultaat. Japan produceer
de gedurende de eerste maanden van 
1964 niet minder dan 258 schepen met 
een totaal van 4.393.000 brutotonne-
maat, ol ecu gemiddelde van 17.000 ton 
per schip /weden bouwde geduiende 
dezelfde tijdspanne 26 eenheden met 
een totaal van 368.000 lirutoton. of een 
gemiddelde vnn 14.000 ton. Daarentegen 
kw üiKii (i( 1 l G.-landen met een om
vang van 2.246.500 brutoton voor 392 
eenheden of een gemiddelde van slechts 
5.700 ton. 

In de Europese gemeenscha]) kwam de 
]jio(hiktie van deze schejjcii vooii van 
40 ondernemingen; in Japan daaiente-
gen zorgden slechts 15 bediijven voor 
het totaal van de hoger opgegeven tou-
nemaat en in Zweden waren het er 6. 
Daarbij we/e opgemeikt dat iii Japan 
80 ten hondeid van de totale voort-
brengst in handen is van slechts 9 wer
ven en in Zweden 96 t. h. door de zes 
bedrijven w'oidt afsreleverd waarvan 
spiake. 

Nu is het een feit dat een steik door
gevoerde koncentratie in de scheeps
bouw grotere mogelijkheden met zich 
brengt, onder meer dooi een betere kon-
kuuen t ie via een algemene veilaging 

itaüstischspelletinf 

scheepswerf na 

van de kostprijzen, een betere voorzie
ning van grondstoffen en een vermin
derde kwetsbaarheid bij konjunktuur-
schommelingen. 

Het is dus niet altijd zo dat bijvoor
beeld de lagere uurlonen (die in Japan 
gelden) de oorzaak zijn van betere kon-
kurrentiemogelijkheden. Dat wordt be
wezen door de Zweden die toch tot de 
best-betaalde arbeidskrachten van Euro
pa behoren. De moderne uitrusting, het 
gesmeerd lopen van het bedrijf speelt 
wél een grote rol. 

En nu is er met CockeriU te Hoboken 
wel iets merkwaardigs aan de hand. 
Wij schreven het reeds een tweetal we
ken geleden : Boel te Temse werkt op 
volle kracht en Hoboken ligt nagenoeg 
stil. Boel, die kleiner is dan CockeriU 
oorspronkelijk was en die enkele jaren 
geleden nog met moeilijkheden te kam
pen had, liet vorige maand nog een reu-
zeschip van 60.000 ton van de helling 
glijden. Met 1.500 arbeiders wordt daar 
koortsachtig gewerkt om het bestellings-
boek rond te krijgen. Eind vorig jaar 
stonden op dat orderboek niet minder 
dan tien schepen. Daar bleef het overi
gens niet bij, want er was ook nog een 
wipbrug voor de Zandvlietsluis, twee 
drijvende kranen voor de haven van 
Gent en de uitrusting van een diesel-
centrale. Al met al een weikvoorziening 
tot einde 1967. 

De werf CockeriU te Hoboken werd 
opgericht in 1871 als een verlengstuk 
van Cockerill-Ougrée, een metaalindus
trie die ontstond ten tijde van Willem 
I. koning der Nederlanden, de man die 
in zijn ijver om het zuidelijke deel te 
industrialiseren de Engelsman John 
Cockei ill naar hier deed komen. Het 
hoofdkwartier is gevestigd te Seraing. 
Lange jaren gold de Hobokense scheeps
werf als een der knapste van de gehele 
wereld Na de jongste wereldoorlog pro
fiteerde hij mee van de « boom » die 
ontstond, toen er immers veel in de 
grond geboorde, uitgebrande of vergane 
scheepsruimte diende vervangen te wor
den. El was niet al te veel konkurrentie, 
vooral omdat de Franse scheepswerven 
door de oorlog veel te lijden hadden ge
had, de Duitse vernietigd waren evenals 
een aanzienlijk deel van de Japanse, die 
overigens in de eerste jaren na de oor
log geen orders toegewezen kregen. Ook 
ten tijde van de oorlog in Korea of de 
Suezkwestie kreeg de werf zijn aandeel 
in de toevloed van bestellingen. 

Alles ging goed tot in 1957 Er werden 
tot dan toe grote winsten gemaakt en 
flinke uitkeringen gedaan aan de aan
deelhouders. Maar aan de toekomst werd 
niet gedacht. Net zoals de konkiiirentie 
dat deed, had men kunnen modernise
ren, zich aanpassen aan de nieuwe be 
hoeften en aan uitbouw doen Duitsland 
en Japan kwamen terug opdagen met 

splinternieuwe werven, Zweden had 
eveneens een grote inspanning gedaan 
om zijn bedrijven te moderniseren. 
Maar bij CockeriU voelde men zich vei
lig. Men had praktisch het alleenrecht 
op de bouw van grote schepen en een 
mogelijke mededinging werd van het 
lijf gehouden, althans in eigen land. 

Men heeft de Cockerill-bazen zelfs in 
de schoenen geschoven dat zij via een 
lange arm in de regering, de scheeps
werf Boel te Temse. de pas afsneden 
door een brugblokkade. Men zal zich 
herinneren dat de beweegbare brug te 
Temse die na de oorlog werd gebouwd, 
slechts schepen van een bepeikte tonne-
maat doorliet, zodat de zich steeds uit
breidende en moderniserende Boel werf 
als een rat in de val zat; het is overi
gens slechts sinds enkele jaren, na een 
heftige perskampagne tegen dit schan
daal, waarbij wij ons niet onbetuigd ge
laten hebben, dat hieraan wijzigingen 
werden gebracht. 

Maar laten wij terugkeren naar Coc
keriU, waar in de loop van 1957 een eer
ste grote inzinking te bespeuren viel met 
het gevolg dat van het oorspronkelijke 
aantal personeelsleden, dat meer dan 
3.500 bedroeg, men geleidelijkaan daal
de naar de 2.700 arbeiders. Pas in 1964 
begon men uit te kijken naar noodop
lossingen, toen het reeds te laat was. O p 
5 oktober van dat jaar ontstond Cocke
riU Yards Hoboken, namelijk uit een 
samengaan van Cockerill-Ougrée en 
Mercantile Marine engineering and gra
ving Docks Co, die beiden afhangen van 
de Société Générale Men sprak van een 
groots opzet, van de totstandkoming van 
een centrum van scheepsbouw met Eu
ropese omvang en er werden nog inves
teringen gedaan om moderniseringswer-
ken door te voeren. .Maar vandaag zijn 
ei nog slechts iets meer dan duizend ar
beiders bij CockeriU. 

Wat is er dan eigenlijk aan de hand ? 
zo vraagt men zich af Is de scheepswerf 
werkelijk in nood ? Hoe komt het dan 
dat men nog maar enkele jaren geleden 
vierhonderd miljoen investeerde ? Waar
om komen er geen bestellingen, daar 
waar in de onmiddellijke omgeving te 
Temse een andere werf op volle toeren 
draait en men bijvooi beeld in Rotter
dam de orderboeken nog vol heeft tot 
in 1975? Wordt er door de werf dan 
niets gedaan om klanten aan te trekken, 
wacht men gelaten af tot de reders van
zelf zullen komen ? Wat is er waar van 
de kapitaalsvliicht naar het bui tenland, 
van het overschakelen naar een zusterbe
drijf in Ameiika? Waarom kan een be
drijf als de Cockerill-wei f niet mee ? Hij 
behoort tot een groep die alles zelf kan 
vervaardigen want Cockerill-Ougrée le
vert zowel staalplaten, als balken en zelfs 
motoren. Normaal gesproken zou hij 
dan toch tegen gelijk wie in eigen land 

file:///eiletdagen
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in Vlaanderen 
ems 

[pif wordt het werkelijk: 

a 

onaall 

r de haai 

) de nabuurlanden moeten opkun-

is echter meer : er doen hardnek-
geruchten de ronde als zou men de 
urrentie te Rotterdam de stalen 
n goedkoper aan de hand doen dan 
;en wert. Een feit is dat Cockerill 

raing de platen zelf walst en over 
kolenmijnen en hoogovens be-

t, zodat bij niemand te rade moet 
m worden... Een andei feit is dat 
e dag Nederlandse bussen arbei-
scheepsbouwers, aan de werf te 

jken komen ophalen en afladen, 
een kan dat met eigen ogen zien. 
arbeiders worden zogezegd uilge-
aan de konkurrentie . Zij vertrek-

s morgens te zes uur en komen 's 
ds rond acht uur terug thuis. Veer-
uren uithuizig. 
11 zijn er felle stemmen opgegaan 
jeweren dat heel deze kwestie van 
•gezegde teloorgang een misselijke 
:die is die opgevoerd wordt door de 
-kapitalisten, hetzelfde spelletje zo-
:ien gespeeld heeft met de mijnen 
verlieslatend waren en waarin de 
n van de marshallhulp en andere 

miljarden werden gepompt. Men zou er 
op uit zijn om regeringhulp te krijgen 
terwijl men in werkelijkheid geen ver
lies doet. Er wordt zelfs hier en daar het 
voorbeeld van voorgaanden aangehaald, 
waarbij een bedrijf dat aangewezen was 
op bestellingen uit Amerika, plotseling 
gebaarde alsof deze bestellingen achter
wege bleven, wat de afdanking van een 
groot aantal arbeiders met zich zou 
brengen en dus rijkshulp noodzakelijk 
maakte. In werkelijkheid kwamen de 
zogezegd verloren bestellingen bij een 
zuster-bedrijf in de V.S. terecht. Wil 
men hetzelfde sfselletje spelen bij Cocke
rill en wordt daarom gesproken over in
vesteringen in Kanadese werven, die van 
dezelfde groepen zouden afhangen ? 

En, indien het dan toch waar zou zijn 
dat de werf met ernstige moeilijkheden 
zou te kampen hebben, moeten dan de 
centen uit onze zakken komen, ol uit de 
(grote) kas van de Société Générale, die 
in tijden van bloei wel machtig vlug de 
winsten binnenschrokt ? 

Wij hebben het reeds geschreven : er 
is veel gelijkheid tussen Zwartberg en 
Hoboken. De bedrijven hangen af van 

dezelfde groot-kapitalisten, de arbeiders 
worden met dezelfde zwier de straat op-
ge/et of in bussen gestoken die hen naar 
het buitenland brengen, of nog in an
dere bedrijfstakken tewerkgesteld, ge
dwongen tegen lagere lonen te gaan 
werken. Stakingen worden gebroken, de 
<; heethoofden » onder druk gezet. En 
een scheepsmaker is al net hetzelfde als 
een mijnwerker : hij is vergroeid met 
zijn vak. hij is er fier op wanneer het 
goed draait en hij kan moeilijk ergens 
anders aarden. 

T e Hoboken leeft men voor een goed 
deel van de scheepswerf, want niet al
leen de arbeiders zelf verdienen er hun 
brood, daar zijn nog de zovele nevenbe-
drijven en konstruktie-werkhuizen die 
kleinere opdrachten krijgen. Alles bij
een mag men schatten dat in tijden van 
bloei, tienduizend gezinnen aan de kost 
komen door de scheepsbouw. 

Vandaag zijn er in Hoboken een 
groot aantal mensen voor wie de toe
komst duister is. net zoals dat voor de 
mijnwerkers van Zwartberg het geval is. 
Honderden weten straks, als de dreiging 
werkelijkheid wordt, de dreiging dat 

het steeds in dalende lijn gaat gaan met 
de tewerkstelling op de werf, dat ei nog 
meer afdankingen zullen volgen, dat zij 
op de straat zullen staan zonder nog veel 
kans te hebben in de toekomst omdat 
zij te oiïd zijn ergens anders te begin
nen, omdat zij in de bedrijfssektor niet 
zo erg veel mogelijkheden meer hebben 
en vooral niet dezelfde lonen zullen ge
nieten die zij als vakmensen in de 
scheepsbouw te Hoboken kennen. 

De V.U. zal zich in de zaak van Ho
boken niet onbetuigd laten, dat werd 
overigens reeds bewezen dooi verschil-
lende akties. Als de groot kapitalisten 
menen dat zij in het jaar 1966 nog met 
de Vlaamse arbeiders kunnen wllen ge
lijk in de negentiende eeuw en zoals zij 
dat in Zivartberg meenden te doen dan 
hebben zij het verkeerd voor. Dan zal 
een steeds ruimer aantal Vlamingen het 
met de programmapunten van onze par
tij eens worden en het aan banden leg
gen van die « heren » gaan eisen. 

Staf De Lie. 

'M de jota's. In de kader : verlaten helling bij de scheepswerf Cockerill-Yards. Hierboven : het silhouet van de kranen en heft itigen dat boven Huboken uitrijst, 
iiuiur wein'.i! lekenen van arbeid vertouni. 
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HET 
LANGE 
WEEKEND 

Mrt angstige spanning zat ik al en
kele dagen op het paasweekend te 
wachten, om twee behemelde rede
nen : _5 lange dagen niet naar het 
kantoor zonder ramen, en op de 
hoogdag zelf de eeiste verjaardag van 
ons huwelijk. We — d w.z. mijn Eva 
en haar knecJit — hadden iveken te
voren reeds een reisje gepland naar 
Paiijs, maat na financiële overwe
gingen een beetje milder gestemd, 
vonden we A'dam ook wel leuk. 
Ttoxtwens, A'dam en Eva op de dag 
van Eden... Haakje open : daar kon
den ive giatis bij een vriend logeren, 
haakje weer dicht. De gehaakte vast
stelling luas goedkoper dan Parijs en 
toch nog wat feestelijke! dan zomaa^^ 
vat thuis rond te diemmelen. 

Welgeteld vijf dagen voor het lang-
veiwachte weekend teas ik in een bui 
van gastviije verstrooidheid dit alles 
vergeten, en belde ik mijn Neder
landse vriend op om hem bi] ons uit 
te 7iodigen voor liet fameuze week
end. 

In mijn ogen blonk de tiiomf toen 
ik 's avonds het niexiws aat^ mijn 
Eega — tiens, bigamie ? — meldde. 
Eventjes meende ik de donder in 
hoogsteigen persoon te zien. 

— « Ben je vergeten dat we... > 
Nog enkele van die uitvallen de

den me spaarzaam zivijgen m de 
hoop dat het niet eeuwig zou onwe
ren. 

Vrijdiigavond zou hi] komen, de 
vriend. Niet dat het geen nette jon
gen is, nee, hij is zelfs een opmerke
lijk etser, maar de gedachte aan don
der en bliksem deden me beven. 

Vrijdagavond, 17 uur }2. Terwijl 
ik voor de deur stond, bedacht ik een 
smoesje om mijn Xantippe — nog 
een ! — die gehavend met een gebro
ken teenkootje thuiszat, te sussen. Zo
iets als * mooi wee), hé! tof « en nu 
hebben we 4 lange avonden voor ons 
alleen! >. Ik klikte de deur open en 
nep geu'oontjes < goeienavond t, en 
kroop afwachtend achter mijn krant. 

— « We eten straks, als je vriend 
er is! > 

Voor de zoveelste keer las ik het 
totaal oninteressante fiskaal ailiekel 

haar 

\ 'or ig weekend hebben mijn heer en 
meester en ik in een vrolijke stemming 
doorgebracht. We hadden iets speciaals 
te vieren. T e dier gelegenheid had hij 
mij vrijgevig ontslagen van de verplich
ting om te zorgen voor een gepaste en 
smakelijke « maagvulling », voor één 
keer zou ik ook eens ge- en bediend wor
den. In de vroege namiddag gingen we 
naar de stad, waar we eerst met volle 
overgave genoten van een hoogst onin-
tellektuele, maar zeer spannende en 
prettige film. 

Nu moet u weten dat ik een hele 
week aan een stuk flink mijn best doe 
om — met of zonder rezultaat •— de 
schijn van verstandigheid en ernst op 
te houden. Vandaar dat ik in mijn vrije 
tijd niets liever doe dan naar een film 
gaan kijken waarvan de bezadigde en 
verstandige mensen zich afvragen hoe ik 
daar in 's hemelsnaam mijn tijd kan 
aan verspillen, vermits er geen gieintje 
psichologie valt in te ontdekken en ver
mits deze gewrochten filmisch gezien 
ook niet zo bijster veel waard zijn. 

Weet u welke soort films ik bedoel ? 
Inderdaad, de James Bond-, Uncle- en 
Derek Flintverhalcn. Met grote ogen 
heb ik die middag zitten staren naar de 
grote geheime agenten met alsmaar 
meer nullen (zouden ze dan nog meer 
mensen om zeep mogen helpen ?) die 
voor elke netelige situatie dadelijk een 
pasklare oplossing kunnen verschaffen. 

Maar toch is er ook iets dat mij stoort 
in deze filmverhalen. Dat zijn namelijk 
de vrouwen. Denk nu maar niet dat ik 
jaloers ben op deze dametjes; mijn echt
genoot heeft nu wel niet bepaald het 
uiterlijk en de allures van een James 
Bond of een Derek Flint, fhaar aange
zien ik ook niet zo een avontuurlijk 
vrouwspersoon ben dat op de meest on
gewone plaatsen de meest ongewone wa
pens verbergt en die bovendien nog weet 
te hanteren ook, is het uiteindelijk zo 
toch beter. Ik hei haal het, ik ben dus 
niet jaloers op de meisjes met hun ek-
sotische uiterlijk en geheimzinnige na
men, het stoort mij alleen enorm dat zij 
zich in bosjes laten inpalmen door de 
verleidelijke charmes van geheim agent 
nummer nul nul zoveel. Daar moet 
hoogstnodig verandering in komen. 

Ik stel voor dat men meer films maakt 
in de aard van Modesty Blaise, waarin 
de dames de klappen uitdelen en de he
ren gezamenlijk bezwijken voor de ver
leiderstalenten van de agente. 

Kunt u zich voorstellen wat er dan 

allemaal gebeurt ? j\Ls ik geld genoeg 
ter beschikking had, zou ik zelf wel zo 
een film in elkaar willen boksen. Kun t 
u het zich voorstellen ? 

De ene of andere lugubere mannen-
vereniging (hoe kan ze anders zijn dan 
luguber, u weet ook wel : mannen on
der elkaar...) heeft het plan opgevat er
voor te zorgen dat de kinderbijslag niet 
langer op naam van moeder-de-vrouw 
wordt uitbetaald, maar wel op die van 
haar heer en meester. He t spreekt van
zelf dat de ultra-geheime Panlher\ 'ere-
niging, die dan weer uitsluitend ui t 
vrouwen is samengesteld, en daardoor 
natuui l i jk veel efficiënter en degelijker 
werk kan leveren, dadelijk maatregelen 
treft om de mannen te verhinderen h u n 
snode plan uit te voeren. Hiervoor doen 
zij een beroep op h u n beste geheime 
agente en spionne. Panther 90 - 53 - 91. 
O p de tengere schoudertjes van deze 
elegante dame rust de zware taak die 
gevaarlijke mannengroepering te ont
binden. 

Voor zij Vertrekt om deze enorme op
dracht uit te voeren, moet ze natuurl i jk 
eerst bij de opper-Panther komen, die 
haar een zeer elegant maar ook zeer ge
vaarlijk handtasje ter hand stelt. Daar
in vindt zij onder meer een flesje par
fum, dat zoals alle geraffineerde parfums 
de hoofden een beetje licht maakt, maar 
dat ook een echt en zelfs dodelijk ver
dovingsmiddel bevat. Verder een flesje 
nagellak die licht geeft in het donker 
(kwestie van ook in het stikdonker het 
slot van de brandkast te kunnen vinden) 
en waarvan het stopje dienst kan doen 
als zender-ontvanger. He t kleine poeder
doosje waarin een minuskuul foto-appa
raatje is verwerkt en dat haar zelfs in 
staat stelt deze fotootjes ook dadelijk te ' 
ontwikkelen, maakt haar uitrusting on
geveer kompleet. Voor de test zal zij 
zich hoofdzakelijk bedienen van haar 
eigen persoonlijke charmes, die in het 
verleden al overduidelijk bewezen 
hebben dat zij nog het meest doel
treffende wapen zijn. Echter niet zoals 
bij mannelijke geheime agenten, zij be
oefent haar beroep in alle eer en deugd! 

Haar eerste ontmoeting met de opper
man van het vijandelijke kamp verloopt 
vrij vlot, vermits zij in een bar plaats 
vindt, waar zou men een man anders 
moeten gaan zoeken ? Maar stilaan be
ginnen de moeilijkheden zich meer en 
meer op te hopen, aangezien de andere 
mannen gemerkt hebben dat hun opper
man een beetje te veel belangstelling 

begint te tonen voor Panther 90 - 58 -
91. Die moeilijkheden moeten natuur
lijk nog allemaal uitgewerkt worden, 
maar het spreekt vanzelf dat al haar 
wapens aan bod komen, waarom zou 
men ze anders uitgedacht hebben ? E n 
uiteindelijk, precies op het ogenblik 
waarop de zo begeerde cheks op naam 
van de echtgenoot zullen worden uitge
schreven, kan zij de gevaarlijke bende 
helemaal uitroeien, natuurl i jk met de 
in extremis hu lp van de opperman. 

En weet u wat ik het plezierigst zou 
vinden aan zo een film ? Dit keer zijn 
het niet de vrouwen die bezwijken voor 
de charmes van één enkele man. Nu ma
ken de mannen zich belachelijk, en wij 
krijgen de mooie rol. Dat zou eens wat 
anders zijn na de dagelijkse verwijten 
over niks doen en zo meer. Ik durf er 
echter bijna mijn hoofd op verwedden 
dat mijn film nooit zal gemaakt worden. 
Ik vind dat jammer, voor \ele vrouwen 
zou het een troost geweest zijn... 

free beck. 

en intussen deden de ivijzers hun 
ronde tot ze 37 minuten over midder
nacht aanwezen, en het uurwerk ver
moeid tikte, gelijktijdig met het la
waai van de deurbel die de aankomst 
van mijn vriend inleidde en mij 
wakker maakte. 

« Dat hij pech had gehad met de 
wagen, en dal hij zich ekskuzeerde, 
maar dat hij moe was >. Ik heb hem 
zijn bed getoond en ben op het mat
je naast het mijne gaan liggen, met 
een lege maag en een dondervrouw. 

De volgende morgen toen de haan 
het middagsein loeide, liep ik na een 
kaltewas naar de keuken en vond 
daar, achter een opgewekte glimlach, 
mijn vrouw. 

« Dat mijn vriend, de goede etser, 
weggeroepen was », zei ze. Tele
foontje van zijn vrouw, en dan nog 
iets over zijn zuster of buurvrouw 
die een zoontje gekocht had van een 
venter die Ooievaar heette of Koe 
koek. 

We hadden onze glimlach terug 
en het lange, rustige xveekend, ver 
van het gewoel van Parijs of A'dam, 
in onze rustige bossen. 

Maar we hebben 3 dagen hetzelfde 
gegeten. 

bobb bern. 
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Toen — en dat is zowat acht jaar geleden ^ Vic Genttls 
30.000 {rank beloning kreeg en ztjn schildert] nog mocht 
houden ook (want het betrof de 2de prijs in de wedstrijd 
Kristelijke Kunst — tema Kristus en de Apostelen), lokte 
dit heel wat kritiek uit. De prijs betrof namelijk een ab-
strakt schildert] en een goed; het siert nog steeds Vic's woon
kamer. Tegelijk was het ook Vic's definitieve start als be
roepskunstenaar. Na zijn kunstopleiding had hij weliswaar 
steeds geschilderd, maar toch op zijn veelzijdige gaven als 
hotelhouder, gevelschilder, galerij direkteur enz... 'n beroep 
moeten doen om met wisselend sukses zichzelf, vrouw en 
kinderen een rechtmatig aandeel te geven in 's werelds wel
vaart. Vier jaar later geraakte schilder Gentils definitief van 
de grond en in de volgende vier jaar speelde hij het klaar 
een grote betuinde villa, een pracht van een Volvo, een 
benijdenswaardige kollektie primitieve kunst en een tot kom-
merloosheid stemme^id kontrakt bij elkaar te werken. Niet 
zo hee-l verwonderlijk voor een handig fumist, wel voor een 
beginselvaste doorwerker. Vic Gentils behoort tot de laatste 
soort. 

EEN PLASTISCH AVONTUUR... 

VAN SCHILDER TOT 

HO UT WERKER 

SCHILDER 
T o e n in het tentoonstellingsjaar 1958 

de Antwerpse abstrakte schildersgenera-
tie opmerkte wat de onderscheiden lan
den voor h u n moderne kunstenaars zoal 
verwezenlijkten, besloten zij terecht dat 
iets dergelijks een onmogelijke taak was 
voor ons in konservatisme en zelfgenoeg
zaamheid vastgeroeste ministerie dat 
zich met kulturele expansie schijnt be
zig te houden. Derhalve staken zij sa
men de handen uit de mouwen, verenig
den zich in de groep G58 en reinigden 
het oude Hessenhuis van 4 eeuwen stof. 

In deze mooi geimprovizeerde ten
toonstellingszaal met enorme afmetingen 
zou zich 5 jaar lang een intens beleefd 
artistiek le^en afspelen. Wij zagen er de 
eerste werken van Gentils. 

He t waren nog zuivere verf schilderij
en, intense komposities van gewild mat
te tonen. De vroegste, surrealistische ab
strakte veibeeldingen die later evolueer
den naar hoofdzakelijk vertikaal opge
bouwde samenstellingen van langgerek
te, vaak puntige vormen, die dikwijls 
religieuse tema's benaderden. Gentils ' 
zintuiglijke gevoeligheid dreef hem ech
ter meer en meer van de verf weg naar 
de ruigere materie Het weikelijke ma
terie schildci ij zou hij echter nooit ma
ken. Dit wil zeggen hij eerbiedigde het 
materiaal te zeer, in die zin dat hij het 
nooit ondergeschikt maakte in funktie 
van een buiten zijn na tuur liggend re
sultaat. De materie werd niet getransfor
meerd, maar als volkomen eigengeaard 

materiaal gebruikt bij de opbouw van 
steeds monumentaler wordende komposi
ties. Deze gingen wat de vormgeving be
treft eerst terug naar vroegere schilderij
en, waarvan de kleuren nog meer verdof
ten en transparant werden, waarin de 
oude vormen vaak in koper uitgevoerd 
werden. In 1960 betrok Vic Gentils mee 
het atelier van de tot beeldhouwer evo
luerende keramist Jan Dries. Hier werd 
hij voor het eerst wezenlijk gekonfron 
teerd met de buiten het vlak tredende 
vormen. Een nieuwe dimensie rijker ge
worden, betroffen zijn eerste experimen
ten troublerende, soms met dadaïstische 
elementen belaste, dikwijls ook ontroe-
rend-zuivere ijzerwerken. Via deze leer
school zou de vroegere schilder pas 
een jaar later zijn huidig medium vin
den : het houtrelief. 

HOUTWERKER 
Vic Gentils woonde toen op het rand 

gebied van stad en haven, in een sterk 
maar jammerlijk slecht besteende straat, 
die dag in dag uit vol gelulden hangt. 
Uiteindelijk hebben ze wat met elkaar 
te doen gekregen : hij en die geluiden : 
het uit de keien vuurslaande ratelen der 
kettingen, het metallieke gestommel der 
natiewagens, de motoren der trucks en 
het geschreeuw van mensen en meeu 
wen. 

Hij had er geld van kunnen maken. 
Maar het stileren van zeeschepen of pe-
troleunitanks, het schilderen van boot
werkers met te grote handen, de bood

schap van Permeke, ging voorbij aan 
het innerlijke kontakt dat hij met deze 
wereld had. De kunstenaar Gentils er
vaart deze aparte wereld niet zoals de 
toevallige wandelaar die alleerst door 
de schilderachtige uiterlijkheden ervan 
gefascineerd wordt. Hij woont er, met 
het lichaam en vooral met de ziel, de 
ziel van een denkend, gevoelig en wann-
bloedig mens. Het heimatliche « pour 
plaire » ot de zielige overgave aan het 
stileren van het marit ieme verafschuwt 
hij. Vic gaf zijn liefde aan andere as-
pekten van de haven. Aspekten die 
nooit gratis en altijd minder dankbaar 
zijn. Uitzichten die aan de beschouwer 
een even groot poëtisch vermogen vra
gen als aan de kunstenaar, die alleen 
te benaderen 7i|n als men /elf in de ha
ven woont of wanneer men gevoelig is 
voor de adem van de matciie. Geniils 
liefde betreft de klank van het ijzer de 
morbiede schoonheid van wrakhout, de 
geur van f>ek de genuanceerdheid \<m 
'n roestvlek. Zijn schoonheid is da.noin 
geen steriel maakwerk, maar gebonden 
door de wetten van na tuur en intuiiie; 
zij is sterielijk als het leven zeil : een 
daadwerkelijke ontkenning van de mis 
vatting dat grote kunst persé eeuwig 
moet zijn 

De eerste houtieliefs van Vic Gentils 
werden getoond op de openingsten toon
stelling van de Nieuwe Vlaamse School 
in het Antwerpse C A.W. Gentils was 
trouwens een van de medeondei teke 
naars van dit door Jef Verhe>en opge

stelde pleidooi voor artistiek federalis
me : « Belgische kunst bestaat niet ». 
Die eerste reliefs bestonden ui t bewerk
te samenstellingen van verweerde latten, 
lijstonderdelen en andere materialen, 
later gebruikte hij in hoofdzaak piano
onderdelen, nu allerhande hout dat 
door zijn vorm of materie reeds een be
paalde sfeer of spanning in zich draagt. 
Van in het begin vlakke komposities, 
groeiden deze uit tot werkelijk monu
mentale beeldhouwwerken die een vol
ledig .'i dimensionaal leven leiden. Een 
vreemd leven... aggressief, kwetsend, 
moibied sensueel en in al zijn zintuig
lijkheid tegelijk toch onvatbaar. Soms 
herinnert het aan akelig eenzame solda-
tengraven, aan middeleeuwse altaren, 
dan weer aan grootse, koninklijke or
gels. Deze werken definitief in woorden 
vastleggen is onmogelijk, we kunnen 
hoogstens een klimaat aanduiden. 

Kolenwoud, brandstapel, inquisitie, 
schieciiw engel, vuur en oorlog, ikoon, 
offer, zonnegod, ramp, Bach, kaïedraal, 
fug-a . dit zi)n woorden. Afzonderlijk 
gebiiiikt leren /e ons niets, maar ieder 
van hen suggcieert een weield. Bij elk 
\an hen past die onbewuste betekenis-
nood/aak waai uit ze geboren zijn on 
waarom wij ze ter duiding gebruiken. 

Zo ook die hoiitreliefs van Gentils. Ze 
zijn geen uitbeelding noch verbeelding, 
enkel maar beeld mg, muzikaal gebouwd, 
somber gebrand, monumentaal , \erove-
icnd, bCMcenidend. 

rsic van Biuggen. 
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KUNSTGESCHIEDENIS DEi? NEDERLANDEN 
Schrik niet wanneer gij de titel ziet, vriend lezer : het gaat niet over een van die 

dure, zwaarlijvige werken over kunst die alleen al een hele plank van je boeken
kast vullen. De kunstgeschiedenis dte wi) U willen voorstellen is uitgegeven in een 
formaat dat iets langer en breder is dan de gewone pocket^ maar nog klein genoeg 
om handig te zijn, zonder moeite gehanteerd te worden en zijn plaats te vinden 
op de speciaal voor pockets ontivorpen boekenrekjes. Daartegenover staat dat de 
boekjes qua uitvoering — zowel band als papier, druk en illustratie — zeei dege
lijk verzorgd zijn en de prijs van 65 fr. per deeltje ruimschoots waard. « Een mo
dern handboek voor moderne mensen n heet het op de omslag. Wij zouden eraan 
willen toevoegen : heel de rijkdom van onze kunst in je huiskamer en dat in een 
werk dat je in andere uitvoering misschien dtiemaal zoveel zou betalen ! 

Wie over de kunstgeschiedenis der 
Nederlan len spreekt, weet dat het de 
geschiedenis is van een der grote kunst
centra van het Westen en van de we
reld. 

Inzake schilderkunst bijvoorbeeld 
hebben Vlaanderen en Italië sedert de 
middeleeuwen de kroon gespannen en 
tot in deze eeuw toe heeft Vlaanderen 
o.m. in bet expressionisme namen wier 

TONEEL TE BRUSSEL 
« Ontbijt met Julia », dat thans 

door het Nederlands Kamertoneel 
in de Beur sschouw burg woidt opge
voerd, IS een blijspel van Burton 
Graham met kluchtige allures, dat 
uit Australië is overgewaaid, het-
(.,een geen alledaags feit is. 

Het IS volkomen op Amerikaan 
se leest geschoeid . het herinnert 
bv. sterk aan « Boeing Boeing n, 
maar is lang met zo a- en immo
reel en ook niet zo plezierig (!), 
een vaststelling waaraan al'erin 
heschouiuingen zouden kunnen 
vastgeknoopt worden .' 

De ons onbekende auteur be 
schikt over een grote dozis stiel-
x^aardigheid, die zich uit in een 
vlotte dialoog, koddige situaties en 
tooial in een perfekt uilgestippt ld 
spel van deuren waarlangs de per
sonages op het steeds passende — 
laatste — moment verschijnen of 
verdwijnen, naargelang de aktie 
hun tegenwoordigheid of afwezig 
heid dit vereist om de nodige 
spanning te behouden en het vrij 
simplistisch spel... te laten voort
duren : want dit zou evengoed na 
enkele tafereeltjes kunnen afge
broken worden. 

Heeft het geheel dus weinig om 
het lijf — het is beslist geen hoog 
vlieger! — de schrijver weet toch 
de aandacht gaande te houden en 
een goedgezind publiek te amuze 
ren. 

Het Nederlands Kamertoneel 
onder de regie van Cas Baas, die 
op een flukse gang en een op de 
seconde na berekend op- en aftre
den van de personages is ingesteld 
(een moeilijke fmzzel!), heeft du 
lichte werk een persoonlijke toets 
gegeven dank zit vooral het tref
zekere spel van Polly Geerts en 
Alex Wilegnet in de rol van de 
twee hoofdpersonages, wier optre
den niet alleen van presence ge
tuigt maar die tevens elk tafereel 
met de juiste dozis humor, komi
sche effeklen en doorvoeld akteren 
.velen Ie stofferen. 

Het tweede koppel : Sliireen 
Srooker (die moest invallen voor 
Lul Tomsin) en Franklin Latour 
(een zwierige en simpalieke Bur-
zy) zorgen voor een fel geanimeerd 
optreden, dat wel wat opgeschroefd 
aandoet mede door de bedoeling 
het te ooed te willen doen. 

Het ingewikkelde dekor van 
^Inrk Ciimmaert is trassend onl-
L'otpcrr, maar vraagt een ruimere 
scene dan deze van de Beurs
schouwburg. J V 

klank over de wereld gekend is en die 
\ oor geen andere elders hoeven onder te 
doen. De kunstgeschiedenis der Neder
landen : dat betekent de geschiedenis 
\ a n een der rijkste kunstscheppingen 
ter wereld. Niet slechts om één naam 
of één school, één Rembrandt of één 
Rubens, Van Gogh of Permeke, maar 
om heel dit klimaat, deze kontinuiteit , 
dit soms schijnbaar onderbroken maar 
steeds doorstromend levens- en kunst
gevoel van een klein, groot volk. Wan 
neer ons wel eens gevraagd wordt naar 
het waarom van ons nationaal bewust
zijn, naar de reden van onze nationale 
fieiheid en naar het waarom tevens van 
de strijd voor onze ku i tuur en haar be 
scherming en handhaving, dan hoeven 
wij slechts naar deze twaalf deeltjes te 
giijpen. Het zijn de adelbrieven van 
een volk, meer dan zijn veld.slagen, zijn 
overwinnuigen en nederlagen, zijn ge 
vecht om materieel en grijpbaar bezit. 

In de nu voorliggende delen ^ van 8 
tot en met 12 — wordt onze kunstge
schiedenis Behandeld vanaf de 18de 
eeuw tot op heden. Het is geen door 
lofjend werk, waaraan verscheidene me 
dewerkers aan één tekst hebben gelabo 
reerd. Elk deel bevat, voor elke periode, 
een aantal opstellen van diverse auteurs. 
In totaal hebben zesendertig deskundi
gen uit Noord en Zuid aan dit uitge 
breid werk hun medewerking verleend. 
Het is ons niet mogelijk elk opstel apart 
te bespreken noch alle medewerkers op 
te sommen. Stippen wij slechts aan dat 
piof. Hoogewerff, dr. J . Muls, ir. Stan 
Leurs, dr. A. Stubbe, August Vermeylen 
e.a. hun medewerking verleenden. 

Het werk, dat in 1937 voor het eerst 
verscheen, beleefde reeds een drietal 
herdrukken en werd reeds telkenmaal 
herzien en uitgebreid. Verscheidene me
dewerkers zijn inmiddels reeds overle 
den. 

Het deel 8 over de achttiende eeuv\ 

(deel 8 tot 1 2 ) 
bevat acht opstellen : over de Zuidne-
derlandse kunstnijverheid, bouwkunst , 
schilderkunst, beeldhouwkunst, over de 
bouwkunst in het Noorden enz. Deel 9 
en 10 handelen over de negentiende en 
twintigste eeuw terwijl delen 11 en 12 
de twintigste eeuw tot op heden behan
delen. Belangrijk lijkt me o.m. het kul-
tuurhistorisch overzicht van dr. A. Stub
be dat deel 9 voorafgaat. Alleen dit op
stel reeds maakt het deeltje de moeite 
waard : het is een scherpe analyse van 
onze situatie op kultureel gebied in de 
negentiende eeuw Ei wordt o.m. ook 
de eenzijdigheid in onze kulturele groei 
en ontwikkeling in vastgesteld, eenzij
digheid die nu allerminst overwonnen 
is : zelfs de vlaamsgezinde intellektueel 
blijkt meestal inzake wetenschap, letter
kunde en kunst beter op de hoogte van 
wat er in Frankrijk dan wat er in de 
overige nabuurstaten met inbegrip van 
Holland omgaat.. Nog zopas kloeg drs. 
Coppieters op de Volksunie-programma-
dag diezelfde eenzijdigheid in de alge
mene directie van het anderwijs aan ! 

Het slot van dr. Stubbe's uiteenzet
ting kunnen wij echter niet volledig 
onderschrijven. Niet een door tradities 
bepaalde onwil van de Vlaamse gemeen
schap lijkt me de reden tot verweer te 
gen sommige modische stromingen, 
maar veeleer een ingewortelde afkeer 
voor snobisme en aanstellerij. Wij gelo
ven trouwens dat ook elders dit « ver
weer » niet onbelangrijk is. 

Deel 9 bevat tevens een opstel van 
dr. H. Van Gelder over de geleidelijke 
vernieuwing in Nederland, naast op
stellen over bouwkunst in Noord en 
Zuid en een studie van dr. J . Muls over 
de beeldhouwkunst in het Zuiden na 
1800. Over onze schilderkunst van 1830 
tot 1914 schrijft August Vermeylen in 
deel 10, dat ook een opstel bevat over 
de schilderkunst in het Noorden tot 
1800 en een overzicht van onze schilder 
Lunst tot op heden, van de Latemse 
school en het Vlaams expressionisme tot 
de « nieuwe Vlaamse School ». De schil
derkunst in het Noorden tot 1860 sluit 
dit deeltje af. 

In de twee delen over de 20ste eeuw 
(11 en 12") nog twee opstellen over schil
derkunst : een van dr. Gerard Brom 
over de Haagse school en een over de 
Vederlandse schilderkunst tot OD heden. 
'<in de bekende kiinstcrjfir^ii Charles 

Wentinck. Verder worden in apart» 
hoofdstukken glasschilderkunst, grafiek 
in het Zuiden en het Noorden en de 
kunstnijverheid na 1835 behandeld. Een 
namenlijst van 45 bladzijden sluit m e t 
het laatste deeltje ook de hele reeks aL 

Wij hebben slechts een korte aandui» 
ding kunnen geven van de rijke en zeer 
verscheiden inhoud van de laatste delen 
van deze kunstgeschiedenis, waarin alle 
terreinen, vanaf architektuur, schilder
en beeldhouwkunst tot keramiek e n 
volkskunst worden behandeld. Een 
1600-tal afbeeldingen en talrijke kleur-
reproducties illustreren deze kunstge-
srhiedenis in zakformaat, die wij aan 
alle kunstliefhebbers warm kunnen aa r t 
bevelen. 

JD. 

Phoenix - pockets - Stéuidaardboekhauidel -
Antwerpen; 12 delen - prijs per deel : 65 fr. 

FONOPLATENRUBRIEK 
MUZIEK 

UIT D E N E D E R L A N D E N 
Deze week is de eerst besproken 

plaat geen goedkope uitgave, maar 
wel een exemplaar uit de pracht-
reeks « Archiv > van de Deulsch" 
Grammophon Gesellschaft. 

De afgesloten kontrakten met de 
verschillende firma's laten om inder
daad niet toe, altijd goedkope uit
gaven te behandelen. Nochtans zul
len deze regelmatig aan hun trekken 
komen ! 

Deze week dus een Archiv, en 
wel nr. 14032, uit de periode der 
Hoogrenaissance. Deze tijd, en meer 
tn het bijzonder de bloeitijd der po
lyfonie (1480-1520), zag de wereld 
faam van de Nederlandse toondich-
ters en muziekleiders. Mechelen TJ 
Antwerpen waren twee centra waar 
de edele « musyckkonste * tn hoog 
aanuen stond en van xvaarwt onze 
roem over gans Europa werd ver 
spreid. De overtalrijke Vlaamse 
volksliederen getuigen nu nog van 
de fijnzinnige en gevoelvolle kom 
poneerkunst. 

Onze fonoplaat laat ons aan de 
ene zijde 9 liederen horen uit het 
Muziekalbum van de melancholische 
Margareta van Oostenrijk, regentes 
der Nederlanden van 1$06 tot aan 
haar dood in 1530, die in haar Me-
chels paleis een hoogstaand kultu 
reel centrum had geschapen. Daar 
werden, soms op haar eigen verzen, 
liederen gekomponeerd en uitge
voerd door al wie naam had. Ver 
melden we slechts Josqutn des Prés, 
Okeghem, de la Rue, Obrecht. 

De tweede zijde belicht Antwer
pen : 16 dansen (* Danserye ») uit 
het beroemde « Derde Musyckboe-
ken > van Tielman Susato door de
ze geboren Keulenaar m Antwerpen 
uitgegeven tn 1551. Deze zeer vloei 
ende dansen worden onberispelijk 
uitgevoerd door het ensemble « Pro 
Musica Antiqua » onder Leiding van 
Safford Cape, op getrouwe kopieën 
der originele oude instrumenten. Dit 
gezelschap staat ook tn voor de uit
voering der Mechelse liederen. 

Zoals bij elke Archivplaat, krijgt 
men op de bijhorende steekkaart 
alle technische gegevens, plus de 
tekst der liederen Op de platenhoes 
geeft Charles Van den Barren een 
deskundig, kommentaar. 

H E T A B C V A N D E M U Z I E K 
Du w de titel van een 25-cm plaat 

uitgebracht door Concert Hall (prijs 
138 fr.). Met een bijhorend boekje 
IS het een geschikte inleiding voor 
de teugd (van 12 jaar af) in de we
reld der muziek 

De Noord Nederlandse 7 V-om-
roepster Ageelh Scherphins vertelt 
aan de hand van voorbeelden wat 
een terts is en hoe adagio klinkt en 
nog veel meer. 

De kwalitetl van de plaal is niet
tegenstaande de prijs, zeer goed Een 
uitstekend zeschenkje voor muzikale 

ni fleren Stef 



Wit 
NS 17 

TOERISME 

VEURNE 
(S.D.L.) Ongetwijfeld zullen een aantal van onze lezers op zondag 24 april naar 
Veurne gaan om er deel te nemen aan de betoging voor de Westhoek. Van die 
gelegenheid kan dan een goed gebruik gemaakt worden om dit historische en aan
trekkelijk toeristisch centrum te bekijken. Veurne bezit zeer fraaie gebouwen uit 
een groot verleden alsmede enkele specialiteiten op keuken-gebied waaronder het 
niet te versmaden « potjesvlees n, dat trouwens kenmerkend is voor de Westhoek 
en dat men ook kan terugvinden op de spijskaaiten van de eethuizen in Zuid-
Vl^andeien, aan de overzijde van de grens. 

Een wandeling door Veurne begint op 
het Marktplein, een der mooiste van ons 
land, dat wordt omlijst door woningen 
en gebouwen in Vlaamse renaissance 
met fraaie trapgevels. Daar bevindt zich 
ook het stadhuis met twee mooie krul-
gevels in bewerkte Veurnse gele bak
steen, tipisch voor dit gedeelte van 
Vlaanderen. He t werd vermoedelijk ge
bouwd in 1596. De blauwstenen pui is 
versierd met halfverheven beeldhouw
werk en met de wapens van stad en kas-
telnij. Binnenin werd het uitzicht in 
17de en ISde-eeuwse stijl grotendeels 
bewaard. Er bevindt zich o.m. een waar
devolle verzameling munten, medaljes 
en zegels. 

Rechts naast het stadhuis ziet men 
het Gerechtshof, het voormalige land
huis van de kastelnij Veurne. De voor
gevel draagt de allegorische beelden van 
de Vrede en de Gerechtigheid. Binnenin 
bevinden zich verschillende mooie 
schoorsteenmantels, schilderijen en glas
ramen. Achter het gerechtshof treft 
men het sierlijke, laatgotische belfort 
aan. Onder de boog die het Gerechtshof 
met het Stadhuis verbindt, heeft men 
toegang tot het mooie stadspark. Vanaf 
het hoge gedeelte heeft men een goed 
zicht op de torens van het stadje. Er is 
verder in dit park ook een natuurstenen 
bank, geschonken door de V.T.B, en 
« Slapersbank » genoemd, naar de bij
naam van de Veurnaars. 

Aan de markt treft men nog verschil
lende andere opmerkelijke %voningen. 
Daar is o.m. het huis « De Valk », met 

trapgevel in Biugse gotiek en stammen 
de uit 1624; aan de westzijde van de 
Markt in de fiaaie huizenrij, de in 1715 

gebouwde woning « De Zwaan » en ver
der aan de noordzijde de « Hoge 
Wacht » uit 1636, eertijds het verblijf 
van de nachtwakers. Aan de oostzijde, 
hoek Ooststraat, het voormalig Vlees
huis (1604) sinds een eeuw stadsschouw
burg, maar sinds beschadiging in 1940 
niet meer gebruikt. De linkerhoek van 
de Ooststraat wordt gevormd door het 

gotische Spaans Paviljoen, waarvan het 
streng massief gedeelte aan de Markt-
zijde doet denken aan een middeleeuw
se slottoren; dit deel stamt trouwens uit 
1448. T e n slotte heeft men aan de 
noordzijde van de Markt nog vijf 17de-
eeuwse trapgevels, elk met een taberna
kelvenster, dat op verschillende wijze 
versierd is. 

Men verlaat de markt aan het smalle 
straatje dat zich tussen de zoeven ver
melde huizenrij en het Gerechtshof be
vindt, waarbij men dadelijk voor de St 
Walburga-kerk staat. Deze - kerk bleef 
onvoltooid en bestaat enkel uit het 
hoogkoor, de kooromgang en de kruis-
beuk (1230-80). De bouw van de toren 
werd begonnen rond 1350, maar even
eens na korte tijd stopgezet. Binnenin 
bevinden zich talrijke merkwaardige 
kunstwerken, waaronder schilderijen, 
beelden, glasramen, twee staties v<in de 
bekende Veurnse Kruiswe" en een 16de-

a A l l mÊÊ 
eeuwse kostbare reliekhouder met een 
relekwie van het H. Kruis die in 1100 
door Robrecht I I werd geschonken bij 
zijn terugkeer uit het H. Land. 

Langs de Zwarte Nonnenstraat, met 

AUTO 

Het schilderen van auto's heeft 
steeds de speciale aandacht van de 
« makers » gaande gehouden om
dat dit vooral van belang is voor 
het uitzicht en de goede staat van 
het koetswerk. Er werden op dat 
gebied de meest verschillende pro-
cedees toegepast, waaronder de 
jongste tijd zeer veelvuldig het 
« electrocoating-sisteem >•>, waarbij 
de negatief-geladen verf door het 
positief-geladen koetswerk wordt 
aangetrokken. Ook bij het drogen 
wordt uitgekeken naar nieuwe vin
dingen en zo heeft men bij Ford 
in de opzoekingscentra een revo
lutionaire stap gedaan. Er wordt 
een nieuw procédé ontwikkeld da t 
gebruik maakt van elektronenstra-
len die zich met de snelheid van 
het licht verplaatsen. Daardoor 
slaagt men erin in enkele sekonden 
en zonder warmte, te verkrijgen 
wat vroeger een vrij lange lijd
spanne en hoge temperaturen 
verade. 

talrijke fraaie woningen, bereikt men 
het klooster en kapel der Zwarte Zus
ters. Opmerkelijk zijn de korfbogige 
t impanen boven de vensters en de tipi-
sche dakkapellen. 

Langs de Pannestraat, die eveneens 
boogt op verschillende oude gebouwen, 
komt men in de Noordstraat waarin 
zich het borstbeeld van Karel Cogge —• 
de sluiswachter die een voorname rol 
speelde bij de onderwaierzetting van de 
IJzervlakte in 14-18 — bevindt. Tegen
over dit gedenkteken treft men (( Die 
Nebele Roze » aan, een gasthof uit 1572 
(thans Kredietbank) een der oudste 
gasthoven uit onze kontreien. 

Langs de Ooststraat en de Karel Cog-
o-elaan komt men op de Houtmarkt met 
het barokke St Jansgasthuis en vijftig 
meter verder de St Niklaaskerk, een zui
ver type van Westvlaamse hallenkerk : 
drie beuken met ongeveer dezelfde af
meting en een vijfhoekig koor. De stoe
re bakstenen gevel'toren dateert uit de 
dertiende eeuw. Op de westportaalboog 
de 24 ouderlingen uit de Apokalips. 
Vanop de toren heeft men een mooi 
zicht op het polderland rondom Veur
ne en op de « ster », een zonderlinge 
versiering in het plaveisel van de markt. 
Er is een beiaard van 48 klokken waar
van de grote klok « Maria » in de wan
deling « 't Bomtje » genoemd, een der 
oudste van Vlaanderen is en tevens de 
zwaarste. Ook deze kerk bezit merk
waardige kunstschatten waaronder de 
voornaamste gevormd wordt door een 
Drieluik van de Aalstenaar Pieter 
Coecke. 

Een belangrijke datum in het leven 
van Veurne is ongetwijfeld de laatste 
zondag van juli. Dan trekt de vermaarde 
boetprocessie door de straten van het 
stadje. Er zijn meer dan honderd kruis
dragers die gekleed gaan in een ruige 
zware boetepij, een kap voor het gelaat 
en meestal blootvoets en een kruis dra
gen dat doorgaans 25 kgr. weegt (het 
Kristuskruis zelfs 42 kgr. !). ' 

Onder de reeds hoger vermelde spe
cialiteiten vindt men Veurnse Babelut-
ten, kletskoppen, amandelbrood, boter, 
gedroogde hesp en het potjesvlees met 
de drie K's (kalf, konijn, kieken;. 

He t <f bakken » kan nu plaats 
vinden bij kamei temperatuur, wat 
van het allergrootste belang is 
voor grondstoffen als hout, rubber 
en plastiek, die zeer gevoelig zijn 
voor hoge tempeiaturen. Boven
dien vormen zich scheikundige ver
bindingen tussen de verf en het 
basismateriaal, zodat de verflaasï 
minder gemakkelijk zwellingen 
zal vertonen. Testen in laborato
ria hebben aangetoond dat er 
geen barsten of ontkleuringen ont
stonden in verf die aangebracht 
was op hout, zelfs nadat men het 
geheel gedin-ende honderd uren in 
kokend water had ondergedom
peld. 

Daarbij weze opgemerkt dat ge
wone buitenverf in kokend water, 
na slechts 15 minuten blaren trekt. 
De nieuwe toepassing werkt snel 
en bestendig, het toestel neemt 
weinig plaats in, zodat er veel 
ruimte aan de ketting wordt ge
spaard. De meeste, thans in ge
bruik zijnde autoverfovens vergen 
voor houtmateriaal een baktijd 
van 10 minuten tegen 65 gxaden; 
het nieuwe procédé daarentegen 
bakt 'de verf in slechts 3 sekonden 
en op kamertemperatuur. 

De 

VLAAMSE TOERISTENBOND 
DE VLAAMSE TOERISTENBOND deelt u mede dat zij nog o\er een uitgebreide 
keuze van hotels bescliikt in het buitenland, o.m. de Costa Brava, Costa del Sol, 
Joegosla\iè (Dalmatische kust), Italiaanse Riviera enz. Indien U nog geen 
beslissing hebt genomen, vraag ons de uitgebreide geïllustreerde folder. Hierin 
vindt IJ zeker uw gading. 
Inlichlingen en inschrijvingen : V.T.B.-sekretariaat 45, Antwerpen ; tel. 03/31.09.95 
kantoren te Brugge, Brussel, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende 
en St.-.Niklaas; bij al onze vertegenwoordigers. 
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VAN DE CAPO BERTA 
TOT DE HEL VAN HET NOORDEN 

De drie voornaamste voorjaarsklassie
kers behoren tot het verleden en de en
kele honderden kilometers liggen achter 
de m g van de renners. 

Na Eddy Merckx en Ward Sels kreeg 
de jonge Italiaan Gimondi •— Tourwin-
naar 1965 — de bloemen. 

Deze drie vertegenwoordigers van de 
zich met overtuiging aanmeldende nieu
we generatie wonnen alle op onbetwist
bare wijze. 

Sels en Merckx beheersten het koers
einde van resp. de Ronde van Vlaande
ren en Milaan-San Remo; zij kontro-
leerden de groep renners die nog in aan
merking kwamen voor de overwinning 
en wonnen de eindspurt. 

Felice Gimondi deed het op een ma
nier die nog meer lot de verbeeldmg 
spreekt : op 40 km van Roubaix ging 
hij er alleen van door en zijn naaste 
konkurrenten zagen hem slechts terug 
bij de aankomstlijn, waar hij meer dan 
vier minuten voor hen was aangekomen. 

Radio en T V reporters en sportjour
nalisten spreken en schrijven over Gi
mondi als een nieuwe Coppi, een cam-
pionissimo... 

Zijn zege in de Hel van het Noorden 
was er echt een in grootse stijl. 

Op de kasseien en in de modder, over 
de bulten en in de kuilen van de Noord
franse « wegen » fietste Gimondi als een 
waarachtig kampioen. 

Ol hij een nieuwe Coppi woidt weten 
wij niet. 

Een feit staat rotsvast : een nieuwe 
generatie wielrenners staat klaar om de 
oude garde af te lossen. 

Bij de Italianen en de Vlamingen 
schijnt de oogst hel rijkste te zullen wor
den. 

Of er campionissimi en fenomenen uit 
te vooischijn zullen komen, hangt voor 
een gioot deel van de jonge renners zelf 
af. 

Reeds zo dikwijls schoten er als ko
meten naar het wieletfirmament, maar 
even vlug tuimelden zij geluidloos als 
gedoofde sterren naar de aardse vergetel
heid terug. 

Jos Wouters, Frans Melckenbeeck, 
Benoni Behevt en vele anderen bleken 
slechts ééndagsvliegen te zijn. 

Van Goningsloo, Julien Stevens, «Noël 
Depauw, Van de Rerckhove, Bocklandt 
stri |den wel vaak op het voorplan doch 
slagen er niet in zich definitief bij de 
elite te fietsen. Er is inderdaad heel wat 
moed en wilskracht nodig om de top ie 
bereiken. 

Hoe vaak men ook Van Loo) met kri 
tiek heeft overladen, zelfs zijn grootste 
afbrekers zullen moeten bekennen dat 
hij in elke koers blijk gaf van een enor
me wilskracht. Rik II reed steeds met 
de inzet \ a n al zipi f)sische krachten. 
Zijn grenzeloze ambitie verraadde hem 
soms • hij overschatte wel eens zijn 
krachten en viel veel te vroeg aan. 

Maar hoeveel wedstiijden werden niet 
door de Herentalse keizer « gemaakt » ? 
Hoeveel renners hebben niet gesakkerd 
telkens Van LOÜ\ zich recht zette op zijn 
pedalen om aan te vallen ? 

Van Looy is geen alzijdig renner ge
weest wel een man met een oneindige 
liefde voor zijn beroep. leftiand die 
nooit iets aan het toeval overliet en in 
elke wedstrijd reed om te winnen. 

Merckx en Gimondi zijn ook renners 
van dat slag, maar zij kunnen ook klim
men en tijdrijden. 

Zij hebben alles om eerstdaags in de 
rij de allergrootsten, in de galerij der 
supeikampioenen plaats te nemen. 

Morgen, in de niindei zware klassie-
kci Pai IJS Brussel kan het een konhon-

tatie worden tussen twee generaties. 
Hier kan Van Looy weer eens de neus 

aan het venster steken en de Motta's, 
Mancelli's en Durante 's en zijn landge
noten Hu)smans, W. Planckaert en Go-
defroodt de loef afsteken I 

TRUITJE TREKKEN 
Er gaat haast geen wielerwedstrijd 

voorbij of er worden onregelmatigheden 
gesignaleerd. 

Reeds eerder op het seizoen werden 
Van Looy en Merckx gedeklasseerd. 

Of dit gerechtvaardigd was, laten wij 
voorlopig in het midden. Doch wij stel
len met genoegen vast, dat de aankomst
rechters het ernstig schijnen te menen 
om het trekken en duwen tijdens de 
eindspurten legen te gaan. 

Ook in de eindfaze van Parijs-Rou-
baix gebeurde een onregelmatigheid : 
J a n Jansen hinderde op gevaarlijke 
wijze Staf Desmet in volle spurt. 

Aldus beroofde de Nederlandse ex-we
reldkampioen de moedige Staf van een 
prachtige tweede plaats. 

Hij benadeelde Desmet niet alleen fi-
nantieel, hij had tevens een ernstig on
geval kunnen veroorzaken. 

Daarom vragen wij van de aankomst
rechters onverbiddelijke strengheid te
genover alle overtreders, welke ook hun 
naam of faam moge zijn... 

Men zou de zaken bvb. als volgt kun-

Gimondi in Parijs-Roubaix : een nieuwe superkampioen, opvolger voor 
de Coppi's en Van Looy's? 

nen stellen : 
Dit seizoen zouden alle afduwers en 

truitrekkers zonder pardon moeten wor
den gediskwalificeerd; volgend seizoen 
zouden de schuldigen ook nog met een 
schorsing worden bedach t ! 

De kwaal dient met wortel en tak te 
worden uitgeroeid. 

Geen doping of extra-sportieve prak
tijken meer : op die wijze kan men de 
wielersport van de ondergang redden. 

Voor het spektake' staat een hele 
reeks knappe jongeren borg ! 

Of zal men opnieuw zolang wachten 
tot er zich zeer ernstige ongevallen voor
doen ? 

ANTI -VOETBALPROPAGANDA ! 
50.000 toeschouwers woonden een 

matte en ontgoochelende wedstrijd van 
Manchester United bij op het terrein 
van Paitizan Belgrado. 

De Engelse kampioenen slaagden er 
niét in, één enkele volwaardige spelakiie 
op touw te zetten. 

Want zelfs een haarfijn inzenden van 
de gekwetste Best werd door Dennis 
Law op eibarmelijke wijze verknoeid. 

Alles bij elkaar een slaapverwekkend 
spektakel waarin slechts de twee Joego
slavische doelpunten en de piestatie van 
achterspeler Jusufi enige kleur vermoch 
ten te brengen. 

In de Rotterdamse Fevenoordkuip 
waar 65 000 voetballiefhebbers w aren 
samengestroomd, speelden ook de Rode 
Duivels een teleuistellende wedstrijd 
Het experimenteel elftal dat door ma 
nager Van den Stock in het veld weicl 
gebracht, voldeed niet. 

De ploeg hing als los zand aan elkaar 
en het was Spronck, die het eerreddend 
doelpunt moest aantekenen. 

De verjongde Nederlandse elf voim-
de een bazis, waarop verder kan ge
bouwd worden. 

Voor Constant Van den Stock en de 
gloednieuwe trainer Ravmond Goeihals 
wordt het echter een puzzle : hoe pas
sen de stukken in elkaar en op welke 
wijze wordt het legstuk het best opge 
lost? 

De beste akteui van de wedstrijd Real 
Madrid Inter Milaan was scheidsrechter 
Wlachojanis ! 

Wat de Madrilenen daaivan ook mo
gen zeggen... 

Toen doelman Betancort veizorgd 
werd binnen de lijnen, verliepen ette
lijke minuten. De scheidsrechter hield 
daar geen rekening mee en trok de tijd 
niet at Aldus werd volgens de Spanjaar
den 5 k 6 minuten te weinig gespeeld. 

De Madrilenen achtten zich benadeeld 
door deze scheidsrechterlijke beslissing. 
Bij het verlaten van het terrein werd de 
scheidsrechter door Gento en Pachin in 
het Spaanse publiek geduwd. 

Hl) inkasseeide enkele slagen van de 
opgewonden fans. 

Eigenlijk hebben de Real spelers zich 
weinig te beklagen over de scheidsrech
ters, vooral na de onvergetelijke « pres
ta t ie » van monsieur Barbeian. 

Ol was het misschien omdat deze 
Oostenrijkse spelleider telkens de Spaan
se protesten op zijn beslissingen afwim
pelde, dat hij het in de Spaanse ogen 
verkoiven had ? 

Wanneer zullen Spanjaarden en Ita
lianen het eens afleren op iedere scheids-
rechteilijke beslissing te reageren met 
veel kabaal en misbaar? 

De heer Wlachojanis hield daar blijk
baar niet van en liet dit ook duidelijk 
merken. Hij was een uitstekend scheids-
rechier die zich door het hvsterisch ge 
brul van het lokale publiek niet liet 
imponeren. 

De spelers kiegen geen gelegenheid 
om uit de band te lopen en de voordeel-
regel weid op schuierende wijze toege
past. 

Eigenlijk zijn de Spaanse spelers het 
slachtoffer geworden van het wapen, dat 
zij /o vaak hanteren om lijd te w i n n e n . 
het ergerlijke komediespelen. 

Deze keer was het ernst met de kwet
suur van Betancort, doch de scheids
rechter besliste er anders over... 

Wat de wedstiijd zelf betreft. Real 
speelde een goede eerste helft en nam 
verdiend voorsprong. 

Toen Betancort dan in de tweede 
wedstrijdlieltt werd gekwetst, gingen 
zijn ploegmaten voorzichtiger akteren. 

Wat volkomen begrijpelijk is. 
Minder te begrijpen was de speelwijze 

van Inter dat op slag ook verdedigend 
ging akteren. 

Met spelers als Jair, Mazzola, Suarez 
oordeelde Hellenio Herrara het nodig 
een 1-0 achterstand te verdedigen. Wij 
aarzelen niet deze trainer een voetbal
moordenaar te noemen, pr imo van de 
regels van het spel zelf, secundo van zijn 
talentrijke spelers. 

Als het publiek nog enkele malen op 
dergelijke wijze in het ootje wordt ge
nomen, zal het van de stadions wegblij
ven En volkomen terecht 1 

De vertoning van de Italianen was 
werkelijk beschamend. 

Met Inter Milaan in de finale zou een 
demonstratie van anti voetbal gewaar
borgd geweest zijn. 

Het wordt nu Real Madrid-Partizan 
Belgrado • naar we vrezen, ook al geen 
hoogtepunt in het voetbalgebeuren. 

Wal wij de 13e april te zien kregen 
was negatieve propaganda voor de voet» 
balsport. 

Dit wensen wij niet meer te zien. he
ren voetballeis en « grote » trainer Her-
rera ! 

C T e m m e r m a n . 

Volgende week : drie bekerfinalesI 



WIJ 
— 19 

H. 
B O O M K W E K E R I J E N 

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

TUrNAANLEC 
O N D E R H O U D 

laan- en bosbomen, kanada's. sierdennen. rozen, 
slerstruiken, maasrotsen, alles voor de tuin. 

VOOR H E T SEIZOEN GEVRAAGD : 

goede kokin, plus jonge 
hulp in keuken. 

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

<KONSTRUKTIEWERKHUIZEN S T O K O T A 

Stookolietanks In alle afmetingen. 
VERZORGDE A FW E RK IN G . 
GUNSTIGE PRIJZEN. 
TeL : A n t w e r p e n 0 3 / 37 95 89. 

Gent 09/ 26 49 41. 
D e n d e r m o n d e 052/ 470 60. 

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

20.000 = 60 I 376 
50 000 = CO X 940 

100.000 = 60 X 1880 
100.000 = 1?0 X 990 

Telef. : 03/35.'.)S.S5. tof 21 uur of sctir 
F.B. Bissrh<ippentioflaan 69 te t ) eurne 
An twerpen . _ Ik kom thuis 

ALLES VOOR UW TUIN 
Kiev9t̂  Cazonmaaiers 

Zwembaden 

Motorzagen 

Sproeiers 

Firma DE COCK 
Anfwerpsesteenweg 96 98. Kontich. Tel. 53.12.11 

D O R T M U N D E R 

Thierbraul iof 1 
te Leuven. 

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

D O R T M Ü N D E R 

Tli ierbrauhof Fl 
Groenp laa t s 33 te Antwerpen 

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

DORT-BIERKELDER 
Oude Markt 22 Leuven. 

Schoons te b ie rke lder 
van het land. 

Nief vergeten dat men Jn 
de d r ie lokalen de echte 
D o r t m u n d e r T h i e r b r a u 
d r i n k t met rte 2 Hertjes. 

DORT rHIKKBKAl HOF III 
lang» autosnelweg Antwer-
pen-Aken TessenHerIo 

DORT PHIKKBRAl HOF IV 

Autosnelwes Aalst 

Café rest (lOOr pi.) 
Ruime pa ikee rge legenhe id 

SCHl IMIU BliKH.MM KA.Si,hN 
mei 
Gebreve tee rde 
bedekkings lagen 

RESSOHIMAIHAS.SKN 
(Brevet : 529738) 
met 
Gebreve tee rde karkassen 

„STAK' 
(Brevet D127H7) 

TE ZRI.E (O VL.) 
GEW ^ r i KHHhl- BKIKSI'HKIEN 
VVol.Lh.N D l K h . N S 
Fel (0,V2i Hfi4l er 44h42 

Indien l aeen verkoper 
in iiw omtrek «ent s tuur 
ons een kaar t i e en « e 
de lir-htsi oiipelegen ver 
reinlen I het ad res van 
kupet Star 7,ele. 

HERMES 
S C H ^ ^ ^ L 54 Zuidlaan 

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

VOLI.KDIGR 
SEKUh'IAHlAAT-
K L H S l i j IN 2 JAAR. 

Steno- en 
d;ikt> lografie 
in vier (alen. 
Boekn'>uden. 
Sociale wetgeving 
Moderne talen 
Handels 
co r r e sponden t i e . 

Dag en avondlessen 
De school waat v lamineen 
zich ihui» voelen 

Beter en voordel iger . 

V E R Z E K E R I N G E N 
- l E V E N 
- A U i O 
- H U I S 
- ! N B C t O E l 

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

ANTWERPEN. 

VOOR ALLE ONROERENDE 

VERHANDEMHGEN IN 

BINNEN EN BUITENLAND: 

RUD VAN OEB PAAL 
Jan Van Rijswijckldan 62. 
A N I W F R P E N 

Telefoon . 03/38.91.24. 

WENTELPOORTEN 
In hout, staal, aluminium 
of plastiek. 
Standaarduitvoertng ol 
luar gewenst model. 
Systemen aangepast aan de 
aard van bet bouwwerk. 
Band o( elektrische bedlenhie. 

ZONHOVEN TEL 132 31 

INS l. ZONEN PVBA 

fiOUUIKEN 

ROIXUIKEN 
in hout, staal, alumi
nium of plastiek 
Hand- of elektrische 
bediening. 
Alle systemen. 
VENETIAANSK 
ZONNEBLINDEN 
Bediening met 
koorden • o( met 
stang en wmdwerk 

VENÊTIAANSE BCINDEN 

SmBMkMïi 

fA^ lEIHilSSEN - CLO0StERMAil&ZiHlE|l 
TEL 132 31 

ZONHOVEN 

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

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

S m 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 
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bewegingsiLLÜper 

OOST-YLAANDEREN 

Gent 
Op zaterdng IS april nclitte de 

VUJO-Gent een ledenvergadering 
in. De figuur van dr Bornis werd 
lierdacht. Naderhand werden een 
aantal praktische zaken besproken, 
waaronder voornamelijk het inrich
ten van de N'ÜJO-thé-dansant op 7 
mei e.k. Leden en sympathisanten : 
I<oudt deze datum vrij. 

Jonge lui : sluit verder aan. Wij 
vragen ook contacten uit Eeklo, 
Deinze, Nevele, Beveren-Waas ! 
Voor inlichtingen : J. Vandorpe, 
Kasteellaan 21, Gen t 

PROVINCIAAL ZANGFEEST 
O p zondag 24 april (966 te 14 

uur 30 stipt, vindt voor de 15de 
maal het provinciaal zangfeest 
plaats in de zaal « Oud België s, 
Veldstraat te Gent. Het is een in
richting A.N.Z.-V.T.B. en Vlaams 
Kontaktcentrum. Treden op : de 
zangeres C. Moerdijk, het Volks
kunstorkest o.l.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 ! 

Denderleeuw 
GESLAAGD BAL 

Het lentebal van de Volksunie 
kende een ruim sukses. 

Er was een flinke opkomst en 
het puik orkest onder leid'ng Eddy 
De Decker zorgde voor de nodige 
stemming. 

Langs deze weg dankt het be
stuur alle onbaatzuchtige medewer
kers, die het hunne bijdroegen tot 
fiet welslagen van dit prachtige 
nacTitbal. 

RODE KRUIS 
De afdeling Denderleeuw van het 

Rode Kruis nam een hernieuwde 
start. Hiertoe werden ook alle po
litieke partijen uitgenodigd. Als af
gevaardigde voor de Volksunie 
werd onze voorzitter Robert \ 'an 
Der Weeën aangeduid. 

WEST-YLAANDEREN 

Blankenberge 
Ook V.U.-afd. Blankenberge 

neemt massaal deel aan de soc-
ekonomische betoging te Veurne 
op zondag 24 april. Automobilisten 
gelieven zich te nvelden bij afd. se-
kretaris J. van Parijs, leperstr. 7, 
Blankenberge. 

Brugge 
NAAR DE 
SOCIAAL-EKONOMISCHE 
BETOGING TE VEURNE 

Op het Zand, richting station, 
Brugge, wordt vanaf 12 uur 30 de 
autokaravaan gevormd; deze kara-
\ a an vertrekt te 12 uur 45 stiiJt 
over St. Michiels en Loppeni naar 
Torhout. Automobilisten uit het 
Torhoutse kunnen aansluiten op 
het Burgplein, Torhout, te 13 uur 
15. 

Inschrijving voor de busreis : 
Breydelhof, Brugge; prijs per 
plaats : 50 fr. 

Het arr. bestuur doet een drin
gende oproep tot alle auto-bezit
ters om de karavaan naar de be
toging te ver\ oegen. 
NA ONS AVONDFEEST 
VAN 2 APRIL LL. 

Wanneer ons avondfeest weerom 
tot een sukses is uitgegroeid dan 
mag hier wel sjjeciaal hulde ge
bracht aan de organisatoren de 
hh. Maurits Goethals (en de afd. 
St. Andries) en Mare Vandemoor-
tel. 

Ook de schenkers van de meer 
dan 200 prijzen voor de tombola 
betrekken we graag in deze hulde. 
OPRICHTING : DIENST 
« DOKUMENTATIE . 

Het arr. bestuur besliste tot de 
oprichting van een dienst doku-
mentatie o.l.v. dhr Hendrik Mon-
teyne, Aug. Bontotstraat 23, St. Mi
chiels, tel. 15739. Deze dienst legde 
reeds een aantal ontwerpen van 
parlementaire vragen voor, begint 
een onderzoek o\er de zgn. na
schoolse franse lessen in het derde 
en vierde leerjaar en zoekt kontakt 
met de oostvlaamse V.U. arr. be
sturen voor de propagering van 
het Kanaal Antwerpen-Zeebrugge 
(nopens dit laatste punt werd reeds 
een volledig btmdel aangelegd). 
TENTOONSTELLINGEN TE 
BRUGGE 

In het Vlaams tehuis « Breydel
hof » loopt thans een tentoonstel-

BETOGING TE VEURNE 
Nu zondag 24 april \ indt te 

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

Opstelling van de betoging : 
Zannekinlaan Brugsesteenweg; 
begin te 14 uur 30. (ie-
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 « Retorlka ». Er is 
stationeergelegenheid op het Sta
tionplein. 

Het sekretariaat van de betoging 
is gevestigd : Predikherenrei 20, te 
Bi ugge; telefoon : 050-37.599; op 24 
r.pril . zaal « Retorika », Houtmarkt 
te N'eurne. 

MEDEDELING 

De Studiedienst ve.stigt de aandacht van alle kaderleden op 
enkele uitgaven, die zeker de moeite waard zijn in liet bezit Ie 
komen van al wie politieke geïnteresseerd is. 

1) Het Dokumentatieblad, voorheen door de V\ 'B uitgege
ven, en dat maandelijks een overzicht bracht van de gebeurte
nissen in het binnenland, mede aan de hand van uitgebreide 
I^ersuittreksels en dokumenten, wordt thans na een onderbre
king opnieuw hernomen. Dit gebeurt door de zorgen van de 
Kultuurraad voor Vlaanderen, die binnen enkele weken het 
eerste nummer van « Feiten en meningen » zal uitgeven. Dit 
naslagwerk zal beginnen met de periode van 1.1.19G5 af, en ge
leidelijk de achterstand inlopen. Niet alleen omdat 1965 op poli
tiek vlak zo belangrijk was, maar ook om over een degelijke 
dokumentalie te beschikken, dur \en we een abonnement aan-
be\elen. Daartoe is de storting vereist van 200 fr. op giro nr. 
1419.29 van de KRV, FrankrijUlei 107, te Antwerpen. 

2) Res Publica, het tijdschrift van het Belgisch Instituut 
voor Weienschap en Politiek, heeft een speciaal nummer (1966-
1) gewijd aan de verkiezingskampanje \ an mei 19()5. In dit (twee
talig) nummer wordt op wetenschappelijke wijze een ontleding 
gegeven van de propaganda, de verkiezingsprogramma's, de rol 
der kandidaten, en de resultaten voor de \ erschillende partijen. 
Ook de Volksunie krijgt haar rechtmatig aandeel. 

Aanbevolen vooral voor propagandaleider^ ! Dit nummer 
kan bekomen worden door storting van 125 fr. oji giro nr. 533.74 
\ an het Instituut, Elyzeese Veldenstraat 43, Brussel 5. 

De prijs kan hoog lijken, maar het nummer telt niet minder 
dan 185 bladzijden groot formaat. 

E. Slosse. 

ling van schilderijen van de hand 
van dhr Nefors; anderzijds stelt 
dhr Maurits Demeyer van 23 april 
tot 7 mei tentoon in de galerij 
a Salvator » tegenover de Salva-
torskerk. De opening van deze laat
ste tentoonstelling vindt plaats op 
zaterdag 23 april te 16 uur met een 
voorstelling door Mr. Guldo Van 
In. 

Jabbeke 
De jongste V.U.-afd. in het arr. 

Brugge kreeg dezer dagen ook haar 
eigen berichtenblad « de Trom », 
bedeeld in alle hulzen van de afde
ling. 

Ledegem - Dadizele 
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. 

D A T A V R I J H O U D E N 

Zondag 24 apr i l : 
Betoging voor de Westhoek te Veurne. 
1 m e i : Feest van de Arbeid in Limburg. -J 

Menen 
NAAR ANTWERPEN 

De Vlaamse Vriendenkring reist 
per autobus naar het 29ste zang
feest te Antwerpen op zondag 22 
mei. Prijs 80 fr. Inschrijven, Vlaam
se Vriendenkring, p.a. Wervikstraat 
i\), voor 10 mei. Plaats en uur van 
vertrek volgen later. 

Nieuwpoort 
Iedere eerste en derde dinsdag 

der maand in het lokaal De Bel
aard, Recollettenstraat 47, Nieuw-
poort, dienstbetoon van 19 uur 30 
tot 21 uur. 

Oostduinkerke 
Alle donderda,gen der weck 

dienstbetoon van 18 uur tot 20 uur, 
Vvonnelaan 5, Oostduinkerke. 

Roeselare • Tielt 
BETOGING TE VEURNE 

Er wordt een bus ingelegd naar 
Veurne met vertrek te 12 uur 30 op 
de Markt te fielt, over Meulebeke 
(12 uur 40) Goethalsplaats» Oost-
Kozebeke Markt (12 uur 50), Ingel-
munster, gemeentehuls (12 uur 55), 
Kachteni, oud-gemeentehuls (13 
uur), Rumbeke ,Markt (13 uur 05), 
Roeselare (13 uur 15). 

De verzamelplaats te Roeselare 
is gelegen aan de kop van het ka
naal (Lagaplein); vanwaar de kara
vaan gevormd door de private wa
gens en de bus; te 13 uur 30 zeer 
stipt vertrekt naar Veurne. 

De afdeling Ardooie bracht reeds 
30 deelnemers samen : wie doet 

haar na ? De afdeling Plttem ver
voegt Tielt te 12 uur 30 op de 
Markt te Tlelt. De deelnemers uit 
Wingene, Zwevezele, Koolskamp 
en Ardooie rijden rechtstreeks naar 
Roeselare. 
ZANGFEEST ANTWERPEN 

Op zondag 22-5-1966 gaan wij al
len naar het zangfeest te Antwer
pen. 

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. 

Torhout 
De gemeenten uit het kanton 

Torhout, grotendeels nog behorend 
tot de Westhoek (die door de V.U. 
in de aktualitelt werd gebracht !), 
werden speciaal in de propaganda 
voor de betoging van 24 april te 
Veurne betrokken. Naast een rond
schrijven aan de jonge kiezers, 
werden pamfletten gebust in gans 
Let betrokken gebied. 

Men sluit te Torhout aan bij de 
autokaravaan op het Burgplein te 
13 uur 15. 

ZOEKERTJES 
Reizigers gevraagd voor de ver

koop van foto's, in gans het Vlaam
se land sektoren vrij. Telefoon 03-
3.«485. 

Twee jongens (18 en 20 jaar) zoe
ken twee lieve, deftige, Vlaamse 
meisjes uit het Brusselse of omstre
ken om samen zaterdag- of zondag-
a\ond door te brengen. Schrijven 
naar dit blad onder nummer D 43. 

Jonge man, diploma wetenschap
pelijke humaniora zoekt passende 
betrekking (bediende of handelsrei
ziger) : provincies Antwerpen, Bra
bant o! LiiTiburg. Schrijven kan
toor blad D 41. 

Zoek koper voor bromfiets Ziin-
dapp. Perfekte staat 3.000 fr. Schrij
ven naar Gust Geens, Trekkerstr . 
18, Slnt-Stevens-Woluwe. Bromfiets 
ook te bezichtigen op dit adres. 

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

Aanvaard alle breiwerk — bezit 
duoniachien — verkoop wol — mag 
ook wol meebrengen — verzorgd 
werk — schrijven bureel blad D 39 

F E E S T V 0 0 R S T E L L I N 6 

« De opgaande ion » door Herman Heijermans 
DOOR H E T GEZELSCHAP VAN D E 
K O N I N K L I J K E N E D E R L A N D S E SCHOUWBURG, 

op dinsdag 24 mei 1966, te 20 uur, 
in de K.N.S., Komedieplaats, Antwerpen. 
ten voorde le yan het « Sol idar i te i t s fonds van de 
Volksunie », a r r o n d i s s e m e n t An twerpen . 

K a a r t e n voor deze voors te l l ing k u n n e n van heden af bes te ld 
w o r d e n d o o r overschr i jv ing op de pos t r eken ing n r 86.89.97 van 
Mevr. Wed. RAETS-VAN DEN DRIESSCHE, St. Mat the i i ss t raa t 
45, Borge rhou t , of d o o r r ech t s t r eekse bestel l ing, bij het a r r o n 
d i s sementee l s ec re t a r i aa t , of de sec re ta r i a t en de r afdel ingen. 
De n u m m e r i n g de r p l aa t sen zal geschieden in de volgorde d e r 
b i n n e n g e k o m e n inschr i jv ingen . 

P R I J Z E N DER PLAATSEN : 
Stal les 200 fr. 
F a u t e u i l - Middenloge - Middenba lcon 150 fr. 
P a r k e t 120 fr. 
P a r t e r r e -f- p a r t e r r e l o g e 100 fr. 
I e Zijbalcon + zijloge 75 fr. 
2e Middenbalcon - 2e Middenloge 50 fr. 
3e Middenloge - 3e Middenbalcon 25 fr. 

HEniW.-VN HEIJERMANS (1864-1924) is een Nederlands toneel- en 
romanschrijver. Ging in de journalistiek, leidde later een eigen toneel
vereniging. Hij debuteerde met naturalistische romans, maar maakte 
naam met zijn toneelwerk, dat door de kracht van uitbeelding en de 
visie hem de ereplaats geeft onder de Nederlandse toneelschrijvers van 
deze eeuw. De meeste van zijn werken hekelen sociale misstanden. Zeer 
populair werden ook zijn humoristische schetsen gepubliceerd onder de 
pseudoniem Samuel Falkland. 
Het toneelstuk « De Ogpaande Zon » behoort tot deze werken, die 
sociale misstanden van het begin dezer eeuw hekelen. Het werk dateert 
van 1911. 
In de hoofdrollen zal U Yvonne De Bruyne en Robert Marcel kunnen 
waarderen. , 
In Uw eigen belang raden wij aan, nog heden Uw plaatsen te bestellen. 

Vlaams binnenhuis-architekt te 
Brussel, om overtuiging gebrood-
loofd, zoekt passende betrekking. 
Dringend schrijven redaktie blad 
onder numnierD-42. 

Dame, 40 j . vraagt werk. Bescli. 
over groot huls, dienstig voor bu, 
reel, telefoon, schrijmach. 

Wie biedt werk ? ; 
Telefoon : 03-71518L 

Wie verhuurt vr ac. jr. 66-67 ét'a 
kamer voor 2 studentlnnen, 20 jr, 
rond Groenplaats Antw. Tel. 03. 
77.13.97. 

Orgeliste met orgel; steeds be
schikbaar voor al uw feesten. Groot 
Vlaams repertorium. Schrijven ; 
Liefkenshoek 23, Halle (KempenX 

DEZE WEEK 
OP UW SCHERM 
Z O N D A G 
11.00 : H. Mis — 14.30 : Voor boei 
en tuinder — 15.00 : Jeugd en 
muziek — + 16.00 : Wielrennen. 
Rechtstreekse reportage van de laat
ste kilometers en de aankomst ta 
Vorst, van de wielerwedstrijd Panjs-
Brussel — 17 00 ; De Flintstones 
(herh. van de 130e afl.) — 17.25 : 
Variété tornooi 1966 van de Belgische 
Krijgsmacht — 18.40 : Klein, klem 
kleutertje — 19 00 : Tim Driscoll en 
zijn ezeltje, avonturenfilm voor de 
jeugd — 19.55 : Weerbericht — 
20 00 : TV-nieuws — 20.15 : Sporfc-
weekend — 20 40 : Het is moeilijk 
als je een heks bent, blijspel van 
John van Druten — 22.05 : Festival. 
Korte films van Tsjechische klneaa-
ten — 22.50 : TV-nieuws. 

M A A N D A G 
14.05 : Schooltelevisie — 19.00 ! 
Zandmannetje — 19.05 : Teletaallea 
Engels. 30e les : The fishing compe
tition — 19.20 : Internationaal 
jeugdmagazlne — 19.30 : De Plint-
stones 131e afl. : Detectives 
19.55 : De Weerman —- 20.00 : TV-
nieuws — 20.30 : Een hoffelijkheids-
bezoek. torieelstuk door Martm 
Walser -^ 21.50 : Hedendaagse beclü-
houwkunst in Europa (!) — 22 40 : 
TV-nieuws. 

D I N S D A G 
14.05 : Schooltelevisie — 19.00 : 
Zandmannetje — 19.05 : Filmmu
seum van de schaterlach. Klaar 
voor de watershow, filmklucht met 
Eddie Clayton — 19.20 : Tiener
klanken — 19.55 : Hier spreekt men 
Nederlands — 19.59 : Weerbericht 
— 20 00 : TV-nleuws — 20.25 : De 
Dick van Dyke-show. 9e afl. : Koop
jes met percentjes — 20.50 : Pano
rama — 22.00 : Gastprogramma. Da 
socialistische gedachte en actie —-
22 30 : TV-nieuws. 

W O E N S D A G 
17 00 : Televlsum. Jetigdtelevisle 
met Bob David.se — 19.00 : Zand
mannetje — 19.05 : De wersld Is 
klein. Roemenië (III) — 19.30 : 
Penelope — 19 55 : De Weerman — 
20.00 : TV-nieuws — 20.25 : ' t I» 
maar een woord — 21.00 : Pilmtrl-
bune. Walkover, psychologische film 
van Jerzy Skollmowski — 22.15 : 
TV-nieuw* 

D O N D E R D A G 
14.05 : Schooltelevisie — 19.00 ! 
Zandmannetje — 19.05 : De jonge 
ruiter. Ie episode : Bonny de pony 
— 19.20 : Te voet door Vlaanderen. 
Vandaag : Balen-Neet, Mol, Aren
donk, Turnhout en Vosselaar — 
19.55 : Hier spreekt men Nederlands 
— 19 59 : Weerbericht — 20.00 : 
TV-nieuws — 20.25 : Twee Falkland-
jes van Herman Heijermans — 
21 05 : Première-magazine — 22.00 -j 
Gastprogramma Het vrije woord : 
Lekenmoraal en -filosofie — 22.30 j 
TV-nieuws. 

V R I J D A G 
+ 16.30 : Wielrennen. Rechtstreekse 
reportage van de laatste kilometers 
en de aankomst te Marcinelle van 
« De Waalse Pijl » — 19.00 : Zand
mannetje — 19.05 : Teletaalles : 
Engels. Herhaling van de 30e les : 
The fishing competition — 19.20 : 
Tienerklanken — 19.45 : Zoeklicht 
— 19 55 : De Weerman — 20.00 : 
TV-nieuws — 20.25 : Het Circus van 
Peking — 21.25 : Ten huize van EP. 
dr. Désiré Stracke S.J., essayist en 
literair historicus — 22.15 : De gou
den Roos van Montreux 1966. Recht
streekse reportage van de bekendma
king van de prijswinnaars en de uit
reiking van de prijzen te Montreux 
— 22.45 : TV-nieuws. 

Z A T E R D A G 
17.00 : Schooltelevisie — 18 55 ï 
Zandmannetje — 19 00 : Luceat, 
katholiek-godsdienstige uitzending 
—- 19.30 : Vogels — 19.55 : Hier 
spreekt men Nederlands — 19.59 : 
Weerbericht — 20.00 : TV-nieuws — 
23.30 : Interland — 22.00 : Echo — 
22.30 : De man van U.N.C.L.E. 8e 
afl. : De honden — 23 20 ; TV-
nieuws. 

! 
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bewegi 
ANTWERPEN 

Antwerpen 
Zitdag sociaal dienstbetoon Dr. 

H . Ballet maandag 25 april van 18 
nur 30 tot 19 uur 30 bij hein aan 
huis, J. V. Rijswijcklaan 74, Ant
werpen. 
ROUWBEKLAG 

In naam van de ganse afdeling 
betuigt het bestuur iiaar oprechte 
deelneming bij het crverlijden van 
haa r zeer verdienstelijk lid de heer 
Chiytens Jos. 
1 MEI 

Het bestuur van V.U. afd. Antw. 
Stad maakt bekend aan haar leden 
en simpatisanten dat met betrek
king tot de 1 mei-optocht te Lim
burg het vertrek met personenwa
gens is vastgesteld op de Plantin 
Moretuslei te 12 uur 30. Personen 
zonder wagen kunnen daar bij 
vrienden nog wel een plaatsje vin
den om mee te rijden. 
BESTUURSVERKIEZING 

De statutaire bestuursverkiezing 
zal plaats grijpen op donderdag 12 
mei in het lokaal Peter Benoit, 
Frankrijklei 8, Antw. te 20 uur 30. 

De kiesgerechtigde leden zullen 
nog per brief verwittigd worden. 

Leden die mede bestuursverant-
woordelijkheid willen opnemen 
worden verzocht hun kandidatuur 
schriftelijk in te dienen op het se-
kretariaat Frankrijklei 8, Antw. ten 
laatste tot en met donderdag 5 mei. 

Mits geantekend akkoord van de 
betrokkene mogen ook de sekties 
een kandidaat voorstellen. Ook de 
huidige bestuursleden moeten hun 
kandidatuur voor herverkiezing 
schriftelijk indienen. 
KOMENDE MANIFESTATIES 

Van 29 april tot en met 14 mei in 
lokaal Peter Benoit stelt de geken
de Vlaamse kunstenaar Fr. van Im-
merseel enige prachtige glasramen 
ten toon. 

Van 28 mei tot en met 5 juni ex
poseren de kunstschilders Mej. El-
socht en dhr. De Boeck van «Kunst
kring 64». 
DIENSTBETOON 

Met V.U. geen problemen wan
neer u ze tijdig kenbaar maakt op 
het vast sekretariaat van V.U. Ant
werpen Stad, Frankrijklei 8. Open 
op maandag, dinsdag, vrijdag van 
13-17 uur, donderdag 13-20 uur, za
terdag 9-12 uur, woensdag gesloten. 
Tel. 32.81.01. 
SEKTIE CENTRUM 

Grote ledenslag tot 20 mei. Elk 
lid brengt één lid bij. Elke propa
gandist brengt 5 leden bij. Niet tal
men. Het is nu de m o m e n t ! 
KOLPORTAGES 

De zaterdagkolportages met het 
Wad worden opgedreven. Het is uw 
plicht er aan mee te doen. Bijeen
komst café Tyrol, Nationalestraat 
22, elke zaterdagnamiddag vertrek 
stipt te 15 uur. Slechts twee uurtjes 
m a a r en u helpt de propaganda 
voor gans de stad. 

Antwerpen Zuid • Kiel 
Op de ledenvergadering van vrij

dag 15 april schetste Mr. Wage-
mans het leven van Dr. Borms en 
somde vervolgens kronologisch de 
tegenkantingen op die het Borms-
koniité ondervond bij de inrichting 
van de Bormshulde. 

Tijdens deze vergadering werd 
Dhr Robert Walscharts verkozen 
tot voorzitter en Dhr T. Bachot tot 
ondervoorzitter van sektie Zuid-
Kiel. 
GELUKWENSEN 

In het gezin Anthonissen-Polfliet 
bracht de ooievaar een kindje dat 
gekerstend werd onder de naam 
Mieke. 

Deume 
VERGADERING 

Onze maandelijkse vergadering 
zal plaats hebben op 25 april 196G 
om 20 uur 30 in het lokaal « Pla
za », hoek (Jallifortlei en De Mon-
tereystraat te Deurne (C). 

Dagorde : Senator Wim Jorissen 
spreekt over « 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. 

Ekeren 
Op zondag 24 april e.k. houdt on

ze propagandaploeg een kolportage 
met mikrowagen te Ekeren-Maria-
burg. Bijeenkomst bij de heer Vo
lant J., Willy Staeslei 79, te Ekeren-
Mariaburg om 9 uur 45 of aan de 
kerk te Ekeren-Mariaburg om 10 
uur, vanwaar de kolportage een 
aanvang neemt. Allen op post. 

Lier 
In Lier gi'ijpt men graag naar 

gelegenheden om te vieren. Een 
flinke groep leden van de afdeling 
was opgekomen om deel te nemen 
aan de viering van de afdelings
voorzitter Edgard Bouwens bij 
diens aanstelling tot ondervoorzit
ter van de partij. Een demokra-
tisch maal van pensen en appel-
spijs gevolgd door een stuk stevige 
Lierse vlaai vormde de onderlaag 
voor de noodzakelijke huldewoord-
jes van Senator Jorissen, Staf De 
Lie en Walter Luyten enkele aan
gepaste kleine geschenken gekruid 
n i t t de opmeikingen van gemeen-
teraadsl d Vergauwen en provin
cieraadslid Sels sloten het officieel 
gedeelte af. Tot laat in de nacht 
draaide de Lierse molen dan voort. 
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
zitters : E. Bouwens, Eeuwfeestlaan 
163, Lier. G. De Vos, Nijlenstwg 
90, Kessel. J. Verbruggen, Doelstr. 
30, Berlaar. 

Hombeek - Leest 
Wij roepen de kolporteerders 

van Mechelen en van de studenten-
ploeg op om deel te nemen aan 
de kolportage in deze gemeenten. 
Verzameling om 9 uur bij Walter 
Luyten voor de studentenploeg. De 
Mechelaars komen bij elkaar om 
9 uur 30 aan de kerk te Hombeek. 

Sciioten 
Talrijke leden van afdeling Scho

ten namen deel aan de betoging te 
Leuven en aan de herdenking van 
Dr. Borms te Merksem. Beste dank 
en breng volgende keer nog enkele 
vrienden mee, dan zijn we met nog 
meer 1 

Nu reeds voorzien we een bal 
van de Vlaamse Kring in de maand 
november. 

Deze aankondiging is zeker ruim 
op tijd, maar hoop doet leven. 

Het afdelingsbestuur streeft naar 
een werking in iedere wijk. Zowel 
voor de propaganda als voor de 
plaatselijke gemeentepolitiek lijkt 
dit noodzakelijk. Wij doen 'n beroep 
op al onze leden om hieraan mede 
te werken. 

En aub. nu eens niet wachten 
tot de « anderen » iets doen. Ieder 
aan het werk, ieder zijn steentje, 
hoe klein ook, want vele kleintjes 
maken een groot. 

Vanaf heden bezorgen wij onze 
leden om de maand « De Schelde » 
blad van het arrondissement Ant
werpen en nog wel gratis. 

Wijnegem 
Alle leden en simpatizanten van 

onze afdeling worden verwacht op 
de tweede algemene vergadering 
welke zal plaats vinden op woens
dag 4 mei te 20 uur, in de zaal 
« Hollandsch Hof » over het ge
meenteplein. 

Voor deze avond hebben wij be
roep gedaan op de bekwame spre
ker de heer Lic. Walter Luyten, ar
rondissementssecretaris, die ons zal 
toespreken over het zeer aktueele 
probleem « Wat met de universi
teit Leuven ». Wij verwachten stel
lig een zeer goede opkomst. 

BRABANT 

Brussel 
BRABANTS 
GULDENSPORENZANGFEEST 
1966 

Heeft plaats op zondag 3 juli e.k. 
16 uur, in de grote Magdalenazaal. 
Duquesnoystraat 14, te Brussel (na
bij het centraal station). 

Treden op : 

Josée Stan'daert, Lode Dielriens, 
Juliaan Wilmots en J a n Brouns als 
dirigenten voor de massazang. 

Jozef Van Overstraeten is de 
feestredenaar. 

Het bekende knapenkoor « De 
Lustige Heivinken » (Waterschei-
Genk) o.l.v. Br. Arnold. 

Het Vlaams Volkskunstorkest 
(Antwerpen) o.Lv. J a n a Verrept ver
zorgt de begeleiding van de massa
zang. 

De Keurgroep « S.F.X. » (Brugge) 
o.l.v. Br. Laurent niet koreografie 
en vlaggespeL 

De Volkskunstgroep « Die Blids-
cap » (Brussel) o.l.v. Adriaan 
Claeys. 

Een Jeugdmuziekkapel. 
René Lepeer als regisseur. 
Toegangsprijzen : 
60 fr. (zitplaatsen vooraan). 
30 fr. (algemene inkom). 
15 fr. (kinderen tot 12 jaar en 

jeugdgroepen). 
Meer inlichtingen kan men steeds 

verkrijgen op het sekretariaat van 
het ANZ-Brabant, Kruisdagenlaan 
13, te Brussel 4. 
VERGADERING 

O p zaterdag 23 april a.s. verga
deren in zaal « Walt ra », Arduin-
kaai, te Brussel : 

Te 15 uur het arrondiss^ments-
bestuur en alle kantonale gevol
machtigden. 

Te 16 uur de voltallige arron-
dissementsraad. 

Het programma omvat o.a. : 
Aanvullende verkiezing van één 

bestuurslid ter vervanging van de 
afgetreden voorzitter. 

Organisatie van de 1 mei viering 
<r Solidair met Limburg ». 

Verslag over de toestand in de 
kantons en afdelingen. 

Richtlijnen uitgaande van de ar
rondissementsverantwoordelijken 

voor propaganda, financiën en or
ganisatie. 

De raadsvergadering zal bijge
woond worden door onze algeme
ne voorzitter en-of de algemene se-
kretaris. 

Leuven 
O p woensdag 27 april 66 te 20 

uur in de zaal Tijl, Hogeschool
plein, Leuven : dhr Juul Creten 
over « Mutualiteit en sindikaat ». 
Drs M. Coppieters « Pleidooi voor 
een moderne partij » en e Univer
siteit Leuven ». 

Iedereen wordt hartelijk uitgeno
digd. 

Molenbeek 
De voorziene vergadering van 23 

april wordt verschoven naar 7 mei 
e.k. 

O p 23 april komt de arrond. raad 
bijeen. 

Schaffen 
De werftocht op Paasmaandag is 

een sukses geworden. Niet alleen 
hebben deze propagandisten van 
Testelt de moed hun maandagmor
gen op te offeren maa r zij maken 
er een uitzonderlijk iets van. Een 
bijzondere pluim voor onze vriend 
Nest die 56 nummers verkocht. 

Sint Joost ten Node 
De kantonale vergadering van 

het kanton Sint Joost vindt plaats 
op zaterdag 23 april om 19 uur 30, 
in de zaal van het café « Régence » 
(rechtover het gemeentehuis), Ou-
dergemlaan 154, te Etterbeek. 

Spreker is volksvertegenwoordi
ger Dr. Anciaux. 

Leden, abonnees en simpatisan
ten zijn allen hartelijk welkom. 

Testelt ' 
Alle leden en simpatisanten zul

len aanwezig op een mosselfeest 
te Scherpenheuvel. Volksvertegen
woordiger Dr Goemans spreekt 

over « Wa t wil de Volksunie » en 
* Onze parlementaire aktie ». 

Zaventem • Nossegem 
Voordrachtavond voor alle leden 

en synjpatisanten : vrijdag 6 mei, 
20 uur, in de zaal « S t Michiel », 
Stationstraat 101, te Zaventem. 

Sprekers : Mik Babyion, de ben
jamin van de Kamer, die de « ou
den •» doet beven en Toon Van 
Overstraeten, algemeen propagan
daleider en diogenes van « Wij n. 

Iedereen hartelijk uitgenodigd. 

LIMBURG 

Eisden 
Op vrijdag 6 mei te 20 uur zal 

in lokaal De Valk, Oude Baan, 
overgegaan worden tot de statutaire 
uitbouw der afdeling Eisden. 

Lauw 
O p vrijdag 15 april had een grote 

\olksvergadering plaats in lokaal 
Ir, de Lantaarn. Een vijftigtal be
langstellenden waren opgekomen. 
Na een inleiding door dokter F. 
Lantmeters nam E. Raskin het 
woord. Als tweede spreker t rad 
volksvertegenwoordiger R. Mat-' 
theyssens op. 

Deze vergadering moge de inzet 
zijn van een vruchtbare werking in 
onze taalgrensgemeente. 

Tongeren - Maaseik 
O p donderdag 14 april vergader

de het arr. bestuur in café Sniekers 
te Maaseik. De arrondissementele 
l a ad vergaderde op donderdag 21 
april in café De Kroon, Bougstraat 
te Eigenbilsen. 

OOST-YLAANDEREN 

Aalst 
« Raakpunt », het kontaktblad 

voor de leden van het arr. is ver
schenen op 1400 eksemplaren. Dit 
zal in het vervolg om de 2 maand 
aan al de leden gestuurd worden. 

Personen die bij missing of ver
getelheid geen blad ontvingen wor
den vriendelijk verzocht het arr. 
sekr. te verwittigen, lokaal « De 
Vriendschap », Kerkstraat 9, te 
Aalst. 
1 MEI FEEST LIMBURG 

De afdelingen van het arr. heb
ben een eerste rondschrijven beko
men betreffende de organisatie van 
deze betoging. De V.U.-leden gelie
ven zich met hun onderscheidene 
besturen in verbinding te stellen. 
Het arr. belooft een machtige deel
name en vertrekt in autokaravaan 
te Aalst. Iedereen kan mee mits een 
kleine tussenkomst van min of meer 
50 fr. 

Nadere berichten volgen. 
DIENSTBETOON 

Volksunie Sociaal Dienstbetoon 
Aalst zaterdag 23-4-66 van 9 tot 12 
uur in café « De Vriendschap », 
Kerkstraat 9, Aalst. 

Gratis invullen van Belastingsfor-
mulleren. 
KOLPORTAGE 

Zondag 24-4-66 kolportage naar 
Moorsel. 

Vertrek om 8 uur 30 café « De 
Vriendschap », of om 9 uur aan de 
kerk te Moorsel. 

Gent - Eekio 
Uitnodiging tot de voorlichtings-

\ergadering op 29-4 17 uur 45 stipt, 
Vlaams Huis Roeland. 

Voorzitter Senator L. Elaut; spre
ker volksvertegenwoordiger R. Mat-
(lieyssens; onderwerp : standpunt 
parlij. 

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

stemd voor de mandatarissen van piovincie, gemeente en 
K.O.O. is verschenen. 

Ook de plaatsvervangende mandatarissen en zii die zich 
\ an nu af reeds willen voorbereiden voor de gemeenteraads
verkiezingen van 1970, /.uilen hierin de gewenste informatie en 
voorlichting vinden. 

Gij die nog geen lid zijt, aarzel niet langer, doe zoals velen 
\ an uw kollega's en stort zonder verwijl uw bijdrage (100 fr.) 
op de postrekening nr 51.40.69 \an J Torfs-Mertens. Berlaai 
(bij Lier) 

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

van de Volksunie t.v. de nieuwe re
gering. Taak en kunnen van onza 

Brengt allen vrienden en kennis, 
sen mede. Ook zij moeten kennis 
maken met onze partij. 
KOLPORTAGE 

Zondag 24 april : massakolporta-
.ge te Drongen. 

Er is veel te doen op korte tijd. 
Wij verwachten veel helpers en 

rekenen vooral op de jongeren van 
de vujo. 

Samenkomst om 9 uur stipt 
Vlaams Huis Roeland. 
1 MEI 

Wij gaan naar Limburg met ei
gen wagen, in karavaan, neem 
vrienden mede . ' 

Wie over geen vervoer beschikt, 
verwittige het sekretariaat, Vlaams-
Huis Roeland. Wij zorge voor ver
voer. 

Vertrek : Vlaams Huis Roeland 
om 12 uur 45 st ipt 

Uoofdredakteur . 
T. van Overs t rae ten . 

Redak t i e sekre ta r i s : 
S. de Lie 

Alle br iefwissel ing voor 
redak t ie n a a r 
Rota typ , Sylv. Dupuisl . , 
110 Brus . 7. - Te l . 23.11.98 

Beheer : 
Maurice Lemonn ie r l . 82 
Brussel L - T e l : 11.82.16. 
Alle k lachten voor niet 
on tvangen van blad op dit 
ad re s . 

J a a r a b o n n e m e n t : 280 P. 
Halfjaarl i jks : 160 F . 
Dr iemaandel i jks : 90 P . 
Abonnement bu i ten land 

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

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

Alle s tor t ingen voor bet 
blad op pos t r eken ing : 
1476.97. Volksunie - Bru». L 

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

Aanbevolen 
Huizen 

H E R B E R G E N 

B e z o e k b e t c V e e r b u l s » 
te St -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 l e i 8 - Antwerpen 

BIEREN ATLAS 
Alle special i tei ten 

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

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

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 L E E M A N S . D e u r n e t . 
Van Havrelei 70 T : 35.63.17 
Agent • De Coene Kortri jk 

HOTEL RESTAURANT 

BLANKENBERGE 
« R u b e n s h o f » 

Weststr , 79 1. (050)41571 
Lokaal Volksunie 
Kamers-pension. 

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

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

UURWERK JUWELEN 

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

IJewinters t r . 11 Oudergem 
T. 72.45.43 Te rminus tr . 35. 
10 % Icortinc w. leden V.U. 
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I M E I FEEST VAN DE ARBEID 
ƒ. Verspreiding 

hrosjure 

((Zivartberg » 
De propagandisten verzamelen in Hcu 
tel Warson, Bampslaan (tegenover 
het station) te Hasselt, tussen 8 en 9 
uur 's morgens. 
Aanvang van de bedeling : 9 uur. 
De Limburgse propagandisten zullen 
als begeleiders optreden. 
Wij rekenen op een massale deelna
me van uit alle arrondissementen. , 

Kontakten - Organisatie : 
Toon van Overstraeten 
tel. (053)25.319 - thuis, 
(02)23 11.98 - redaktie. 

Jaak Cuppens, 
Hoogstraat 3, Beringen 
tel. (011)32.503. 

Ter plaatse zullen alle nodige richt
lijnen gegeven worden. 

IL Autosterrit door Limburg 
(Kempen - Haspengouw - Mijnstreek; afstand circa 70 km) 

MEDEDELINGEN VOOR DE DEELNEMERS 
Vertrek tussen 13 en 14 uur. 
Deelnemingsprijs 100 fr. Opgavemap, leeuwevlagje, affi
ches, toeristische foldertjes over Limburg worden ter 
plaatse bij de inschrijving overhandigd. 
De deelnemers wordt gevraagd, zo mogelijk een leeuwe-
vlag op de auto te bevestigen. 
De deelnameprijs van 100 fr geldt voor de voerder even
eens als gratis toegangsbewijs voor de prijsuitreiking. 
De andere inzittenden volwassenen zullen 's avonds 20 fr 
als deelname in de onkosten betalen. 

VERDELING DER GROEPEN (zie kaartje) 
1. Groep I (bij voorkeur deelnemers uit Oost- en West-

Vlaanderen en Brabant) . 
Vertrek : Brustem - St.-Truiden aan de kerk 
(nadere gegevens volgende week). 

Groep II (bij voorkeur deelnemers uit Antwerpen). 
Vertrek : Heldenlaan (aan de kerk) te Paal. 
Inschrijvingslokaal : 
Café Eduard Janssen, Heldenlaan 5, P a a l 

Groep III (bij voorkeur deelnemers uit Limburg). 
Vertrek : Hoevezavellaan, Waterschei - Genk. 
Inschrijvingslokaal ; 
Café Oberbayern, Math. Lemmens, 
Hoevezavellaan, Waterschei-Genk. 

Het vertrek wordt overal geregeld door een ordedienst met 
behulp van een mikrowagen. De uit te voeren opdrachten 
in de sterrit zijn zeer gemakkelijk. Alles wordt zo eenvou
dig mogelijk gehouden, zodat de meest volslagen leek in 
zoektochten eveneens de kans heeft de mooiste prijzen weg 
te kapen. Er zijn waardevolle prijzen voorzien. 

SPECIAAL PROGRAJVIMA VOOR DE AUTOBUSSEN 
Deze autobussen worden ten laatste rond 15 uur verwacht 
aan Hotel Warson, Bampslaan (tegenover het Station) te 
Hasselt. De inzittenden kunnen deelnemen aan een geleid 
bezoek aan Hasselt, aan een industrie of aan een ontspan-
ningsgelegenheid. De inzittenden van de autobussen dienen 
voor 17 uur weer te verzamelen op het Kolonel Dusartplein 
te Hasselt (waar de optocht zal vertrekken). 

IIL 1 Mei-optocht te Hasselt 
Tussen 16 en 17 uur : samenkomst te Hasselt, (einde sterrit) 
17 uur : Optocht door de stad met vlaggen, spandoeken, trommelkorpsen en harmonies. 
Slotmeetmg in openlucht . spreker Maurits Coppieters, groet van een mijnwerker, kransneerleggmg voor Zwartberg 
Massale deelname uit alle arrondissementen wordt verwacht. 
De teksten van de spandoeken behandelen het thema van de arbeid. 

IV. 1 Mei-avond te Beringen 
Na de meeting ontbinding en vrije tocht naaT Beringen. 
Vanaf 19 uur • samenkomst te Beringen (20 km van Hasselt), Markt, zaal «Ir is» . 
Prijzenuitreiking sterrit. — Limburgse vlaaientafel — Dansavond — Verbroedering van de 4 Vlaamse provincies met Limburg. 
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A N T W E R P E N .... 

te GENK 

DE M O O I S T E V I L L A ' S !N G E N T • G E N K 

. . . . . . . . 0 . ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN N.V. 
Maar ons aanbod in burgershuizen. 

halve villa's en appartementen 
overtreft alle verwachtingen. 

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

12 ruime luchtige appartementen — 
3 slaapkamers -,-*| 
AAN SLECHTS 599.000 F. 

• Zeer mooie viilapercelen te Mariakerke-
Drongen. 

te A N T W E R P E N 

0M 

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

VERK WELING « SCHEMMERSBERG » 
72 percelen in prachtig heu\elachtig heidelandschap VANAF 95.700 F. 

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

VRAAG 
ONMIDDELLIJK 

INLICHTINGEN : 

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

TEL. : 03/32.92.18 

G E N T 
ONDERBERGEN 
TEL. 

43 
09/25.19.23 

G E N K 
MOLENSTRAAT. 39 

TEL. : 011/54442 

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

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

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

Op 11 juli 19Gb, gans 
Vlaanderen van de Noordree 

tot de Maas. 

EEN LEEUW 
Aktie 300 000 LEEU^^ EN 

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

TeL : (03) 79.0124. 

Zopas kwam van de pers, de biosjutir 

Van Verzetsstrijder 
tot heel-Nederlander en Flamingant 

met her inner ingen ui t he t verzet; 
vol re i sdokumenta t ie u i t vier kont inenten 
en met een schr i jnende aanklacht tegen onrecht 
en Vlamingendiskriminat ie . 

Dr. P.C. Paardekooper schieef een passend voorwoord. 

Te bestellen door storting van 40 fr of 3 gulden op postchekrekening 8784 58 
van de auteur : Jos De Fieine, Diesteisteenweg 36A, Sint Truiden, Limburg. 

25 PERCENT KORTING PER BESTELLING VAN TIEN EKSEMPLAREN. 

b 
'^^^^^I^I^^^B 

^^^^mW 
^^^^BÊW 
7//**^3^f 
^^^^m[|fefeK:̂ # 

GEDURENDE 14 DAGEN : KOOPJES-
KERMIS AAN FAN TAST ISCHE LAGE 

_ _ PRIJZEN OP RADIO'S, TELEVISIE'S, 
J S l BANDOPNEMERS, ENZ., ENZ. 

H bij uw specialist 
H Elektro Akoustiek 
W «DE GELUIDSBRON» 

Lange Leemstraat 32 • ANTWERPEN 
Telefoon : 33.0195. 

BIJVOORBEELD : 

OP MAGNEETBANDEN 35 TOT 40 %. 

ben 
uirgeslapen 

w a n K . . 

DIEPVRIESBEWAARDERS 

JBL. UL 

tot -sa° o 

330 : 13 950 fr. 

400 : 14 950 fr. 

550 : 17100 fr. 

GROOTHANDEL 

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

Gfole Vejj: 

GLAZEN en MONTJREM, 
GrAt t voor veneUroen. 
Hecslel ngen in e gen werVSiuiï, 

Walter ROLAND 
• • Ged plomeerd Opi eker •— 

Kerkstraat 58 — Ailwerpen 

|Ltt 4 u D op Ke{ Kuimiimmer >J 

Telefoon . 35 8& hl 

<0 % lor! ng op veftoon deiaf. 

EPIPA 
l lRELLÏ 
Duniopilloii*.. 

155 Sf 

. . . ik koop bij 

MATTHiBUS BiD0€N8S0RiJF 
T U R N H O U T S E i A A N 1 0 2 , B O R G E R H O U T - TEL 35.17.13 

• IJMUIZEH : Oi .pastr iar « < • ( * , Aniw. T. l . 3I.01.1< 
lagijnenslraar 3 * -41 . Anrw. Tel. 33.47.24 . Gal l i f . r l la i «O. Oturna, Tel. 3*.3S.22 

W I M M A E S 

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

deren, ?oor alle verzekeiingsvormen : Brand -
provinciën Antwerpen, Brabant en Oost-Vlaan-
Leven Persoonlijke Familiale - Auto - Wet • 
Burg Aansprakelijkheid 

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

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

- L E N I N G E N 

- H Y P O T E K E N Ie en 2e rang 

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



24 

BEELDEN 
wu 

BORMS-HERDENKING 

Bij DE FOTO'S 

Hiernaast : de kerkgangers hebben zich voor de kerk 
verzameld en volgen de gebeurtenissen. De rijkswach
ters drijven hen nadien op het voetpad. 

Onderaan links : ook de tramrijtuigen die Merksem 
binnenreden, werden door de rijkswacht opgehouden 
en gekontroleerd op mogelijke manifestanten. Een dik-
tatnurstaat heeft er niets bij te leren. 

'i 

Onderaan rechts : volksvertegenwoordiger Schiltz staat 
de franstalige pers te woord, zoals hij dat voor de ne-
derlandstalige had gedaan. Hier wordt uitleg verstrekt 
over de verzoeningsdaad die door verzetsman Verbist 
was gesteld. Dezc had, zoals men weet, zijn dekoraties 
gespeld op de krans die door de afvaardiging waartoe 
hij behoorde en waarvan ook juffrouw Aretz en de 
volksvertegenwoordigers Mattheyssens, Goemans en 
Anciaux deel uit maakten, aan het hekken van het 
Merksenise kerkhof werd geplaatst. 

!-'ii:"i'-'li!;i,; üiuiiii' 
iS(iipi»'""r "• 

juan de anarchist 


