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LIED VAN 

DE ARBEID 

Wij horen de dreun der motoren, 
beluistren het wekkende lied 
in luide fabrieken, kantoren 
waar arbeid ons leven gebiedt. 
Langs dokken en zingende kaden 
bij ' t krijsen van takel en kraan, 
in glanzende gloed van de spaden : 
daar breekt onze toekomst zich baan. 

Wij dragen het licht in de nachten 
tot diep in de gangen der mijn. 
Wij zullen de boten bevrachten 
die varen van Schelde tot Rijn. 
Wij zullen de hamers weer grijpen 
na honger en werkloosheid. 
Voor oogsten die morgen reeds rijpen 
staat Vlaandren, gans Vlaandren bereid ! 

Die wezensverminkend U schonden : 
zij grijpen naar welvaart en recht. 
Uw vrijheid gaat morgen ten gronde 
als gij om uw arbeid niet vecht ! 
Staat op dan, die draagt in uw handen 
de hamers der zingende kracht. 
Laat laaien de zuivrende branden 
en worde uw arbeid tot macht. 

Bevrijd van een donker verleden, 
zo breken wij, Vlaandren, uw nood. 
Gij volgt, in de dreun onzer schreden 
de opgang naar vrijheid en brood ! 

J.V. 

A? sw^ i&mt^ir^ 

VAN 

In ieder van ons, wiens Vlaams-nationalisme gedragen wordt door een 
waarachtige sociale bewogenheid, gloeit het heimwee naar de rode vlam. 
Voor velen liep en loopt de weg naar de Vlaamse ontvoogdingsstrijd 
over het sociaal mzicht en de sociale verontwaardiging. Voor de anderen 
is de taal- en kultuurstrijd van het tlammganlisme gerijpt tot de vol
heid van het Vlaams-nationalisme door het aanvaarden van de sociale 
taak en verplichtmg. Hoezeer wij ook het historisch materialisme, de 
klassenstrijd en de overige marxistische dogma's van een verouderd so
cialisme verwerpen, toch ontsnapt niemand van ons aan een diep ge
voel van erkentelijkheid voor wat het idealistisch socialisme en de 
strijdvaardige kristen-demokratie ten bate van deze paria bij uitstek — 
de werkende mens in Vlaanderen — hebben verwezenlijkt. Het kost ons 
geen moeite, ons te bekennen tot deze plicht van erkentelijkheid. 

Integendeel : de zeldzame keren dat flamingantisme en socialisme 
mekaar ontmoet hebben in één en dezelfde persoon — in een Moyson 
bijvoorbeeld — of in één en dezelfde periode — in het sociaal-aktivis-
me om maar dat te noemen — doen ons vandaag nog huiveren om wat 
mogelijk geweest ware mdien deze sinteze van meet af aan en verder 
tot stand ware gekomen De historische kans werd gemist; het zoeken 
naar het waarom zou het bestek van dit artikel ver te buiten gaan. In 
Vlaanderen leken meer dan elders alle voorwaarden voor het opgaan 
van het socialisme in de volkse strijd vervuld : de geldmuur was en is 
er tevens een sociale muur en de asociale verdrukking ging er hand in 
hand met de kulturele achterstelling en minachting. 

Het is dan ook niet met laatdunkend leedvermaak dat de Vlaams-na
tionalist de teloorgang van het idealistisch socialisme in Vlaanderen 
heeft moeten vaststellen Niemand van ons kan het met vreugde ver
vullen dat de rode vlag uit de vuist van de vroegere socialistische strijd-
generatie is overgegaan in de weke hand van verburgerlijkte partij
bonzen, wier geestelijke starheid en zelfvoldane bekrompenheid voor 
altijd het zoeken naar de sinteze schijnen uit te sluiten. Niemand van 
ons kan zich gelukkig achten om het immobilisme dat blijft zweren bij 
Quaregnon of om het vlakke opportunisme dat zich wonderwel heeft 
aangepast bij de voordelen en do profijten van een zich steeds meer en 
meer onbedieigd voelend kapitalisme Integendeel : een strijdend so-
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iOH^RENKONTAKT 
NOOSD-ZUfD 

Sinds elf jaar organiseert het 
Jongerenkontalit Noord-Zuid een 
aantal kontaktweken voor jonge 
mensen uit Nederland «n Vlaan
deren. Ditmaal is het weer de 
beurt aan Vlaanderen om gast
heer te zijn. Drie weken zijn 
voorzien tijdens de zomervakan
tie, waarvan één te Woumen 
(West-Vlaanderen) en twee te 
Heverlee. 

Op de Volkshogeschool « I>e 
Blankaart » te Wounten, vindt d« 
eerste week plaats van 16 tot 22 
juli. 

Daarna verblijven de Neder-
landsie en Vlaamse jongeren in 
het moderne gemeenschapsoord 
« Filosofenfontein » te Heverlee, 
van 23 tot 29 juli voor de tweede 
week, en van 30 juli tot 5 augus
tus voor de derde week. 

Het tema voor de drie weken 
is hetzelfde : « Op weg naar een
heid ï. Hierin zullen inleidingen 
passen over de Nederlandse kul-
tuurintegratie, verdraagzaamheid 
en wereldsolidariteit. Een film 
en een zgn. « leesklub » staan 
voor elke week op het program
ma. Uitstapjes, sport, dans en 
hier en daar een vleugje kreati-
viteit doen een kontaktweek 
steeds uitgroeien tot een onver
getelijke gebeurtenis. Alle alrtivi-
teiten gebeuren in blijd'e vakan-
tiestemming. 

Vlaamse en Nederlandse jonge
ren vanaf 18 jaar worden uitge
nodigd. 

Inschrijvingen geschieden door 
overschrijving van 200 F. voor
schot op prk. 12 07 38 van Dr. J. 
Lehembre, Amerikalei 92 te Ant
werpen, met vermelding van 
naam, voornaam, adres en aan
duiding van de gekozen v^eek. 

STEEDS MAAR LEUVEN 

Prof. Dondeyne heeft in « De 
Standaard » een artikel gepubli
ceerd over de toekomst van de 
Leuvense Universiteit. Ik citeer 
er vijf zinn«n uit : overheveling 
van de Franse sektie sluit het 
behoud van de eenheid uit ; het 
katolieke Vlaanderen houdt veel 
van de Leuvense Alma Mater ; de 
Bisschoppen van België hebben 
opnieuw bevestigd (21 dec. 1965) 
dat zij « met onwrikbare wil de 
eenheid van onze universiteit 
zullen behouden ; er zijn ook nog 
de universele belangen van de 
Kerk ; het mag niet meer gebeu
ren dat een franssprekend uni
versiteitsprofessor zich in een 
Vlaamse gemeente gaat vestigen 
en na jarenlang verblijf nog niet 
bekwaam is de taal van het \olk 
te spreken. 

Bij de uitspraken passen enkele 
bedenkingen. 

Plaats de eerste en de derde 
zin naast elkaar en besluit dan : 
dnas de Walen moeten te Leuven 
blijven. Heeft de Leuvense Alma 
Mater reeds bewezen dat ze ook 
veel van het katolieke Vlaande
ren houdt ? 

Het Avas toch Kardinaal Mer-
cier die in 1908 de eis voor 
Vlaamse kursussen te Leuven be
antwoordde met een krachtig : 
une université flamande, jamais! 
Het was eerst in 1923, toen,de 
onvolledige vervlaamsing van de 
Gentse Universiteit gestemd was, 
dat ook Leuven schoorvoetend 
Volgde. De splitsing van Leuven 
in tvi-ee sekties werd öiaar o\ er-
wogen toen de Vlamin-gen ervoor 
op straat kwamen. En de Leu
vense top is^nog steeds Frans. 

Zeker, er zijn ook nog de uni
versele belangen van de Kerk. 
Maar in Vlaanderen vergeet de 
Kerk, t.t.z. de machtigen in de 
Kerk, te vaak dat er ook de be
langen zijn van het volk, zoals 
zijn taalhomogeniteit en de inte
griteit van zijn grondgebied. In 
de taalwet van. 2 aug. 1963 is het 
art. 40 voorzien voor de fransta-
lige Leuvense studenten, profes
soren, personeel en hun familie, 
omdat zij het steeds vertikt heb
ben enige woorden Nederlands 
te leren. Zal de akademische 
overheid thans die eis durven 
stellen ? Of zullen de franstali-
gen even glimlachen om de vro
me wens van prof. Dondeyne ? 
De machtigen in de Kerk hebben 
steeds weinig oog gehad voor de 
Vlaamse volksbelangen. Heeft de 
Kerk niet geweigerd de wet-
Coremans van 1883 op « het ge
bruik van het Vlaams in het mid
delbaar onderwijs » toe te pas
sen ? En dit tot 1899 ? Heeft de 
Kerk de Franse preken aan de 
kust niet welig laten tieren ? 
Heeft zij geen ruim aandeel in de 
verfransing van het Brusselse, 
langs het onderwijs en de « ziel
zorg » om ? Is zij het niet die 
het de Vlaamse studenten in het 
vrij raiddelba^ir onderwijs onmo
gelijk maakt het Engels te leren 
als tweede taal ? 

De Vlamingen kunnen het zich 
vooralsnog niet veroorloven hun 
eis « Walen buiten » op te schor
ten. 

.A.D.D., Dendermonde. 

MARXIST 

De marxist F..A. uit Deurne is 
een humorist. Ofwel een naïeve 
idealist. Met alle eerbied, want 
ik koester een diepe bewonde
ring voor alle idealisten. Maar ik 
vind het erg jammer, dat zijn 
idealisme zo onthutsend weinig 
gefundeerd is. 

Het feit dat hij « nationalis
tisch » gelijkstelt met « etnisch > 
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TREKKING OP 2 MEI 

en (straffer nog) « racistisch * 
wijst erop dat de h. F.A. behoefte 
heeft aan een goed woordenboek. 

Hij is niet om etnische (racis
tische !) motieven federalist, 
maar hij blijkt toch wel de 
« Vlaamse kultuurgemeenschap >̂ 
te erkennen, want anders zie ik 
niet in wat hij zou kunnen' fede
reren en hij is wel degelijk fede
ralist zoals hij uitdrukkelijk 
schrijft. 

Als hij zich v/etenschnppelijke 
pretenties veroorlooft (zoals 
blijkt uit zijn gefilozqfeer) moet 
hij toch ook weten, dat het maar 
een kleine stap is van « kuituur-
gemeenschap » (sociologisch) 
naar « volksgemeenschap » (be
paald door sociologische, kultu-
rele, historische, geografische en 
etnische faktoren). En van daar
uit tot « nationalisme » komen is 
ook maar een kleine stap, als we 
onder nationalisme verstaan het 
streven om zijn eigen volksge
meenschap de plaats te geven 
waarop ze recht heeft, naast (en 
niet boven) de andere \olken. En 
dat is het nationalisme van de 
Volksunie. 

Wat zijn socialisme betreft, 
ben ik het gloeiend niet hem eens 
als hij de samenle\ing wil socia-
lizeren. Dan ben ik zo goed so
cialist als hij. Trouwens, ik zie 
niet in, waarom nationalisme 
(« in de eigenlijke betekenis van 
het woord », meneer F..A. 1) en 
waarachtig socialisme mekaar 
zouden uitsluiten. Integendeel, ze 

vullen mekaar erg goed aan zou 
ik denken. 

Wat zijn gefilozofeer betreft, 
dat heeft tenslotte weinig met de 
zaak te maken, al wil ik wel even 
aanstippen dat het filozofisch 
materialisme a la Marx voor het 
ogenblik achterhaald is en dat 
men in de hedendaagse filozofie 
opnieuw aandacht krijgt voor de 
hogere waarden. 

Al bij al zou de heer F.A. er 
goed aan doen, zijn vooroordelen 
weg te schuiven als hij tenminste 
eerlijk wil blijven tegenover 
zichzelf. Als de ideologie van de 
« Vlaamse Demokraten » even 
onthutsend oppervlakkig is als 
die van de heer F.A., dan is het 
maar povertjes. 

J.V., Leuven. 

LIMBURG 

Het pro\inciaal bestuur van 
Jong-Davidsfonds Limburg stelt 
vast : 
— dat het Nationaal Bestuur van 
het Davidsfonds in verband met 
het « Bisdom Limburg » een ver
klaring heeft gepubliceerd, die 
wij volledig onderschrijven ; 
— dat Limburg de enige Vlaamse 
provincie is zonder eigen bis
schop ; 
— dat het bisdom Liège-Luik ^en 
heterogeen bisdom is, zowel op 
het vlak van de religie, de demo
grafie en de politiek als op dit 
van de kuituur. 

Het provinciaal bestuur van 
Jong-Davidsfonds L i m b u r g 
vraagt : 
— dat de kerkelijke overheid bij 
de nieuwe regering ten sterkste 
zou aandringen tot spoedige op
richting van het bisdom Lim
burg, ten einde nog in 1966 een 
bisschop voor Limburg te kun
nen benoemen ; 
— dat de gemeenschappelijke 
werking van Vlaamse en Neder
landse bisschoppen zou aange
moedigd worden en derhalve uit
gebreid tot alle domeinen van het 
kerkelijk leven. 

BIOGRAFIE VAN DOSFEL 

De oproep van het Dender-
mondse Dosfelkomitee met het 
doel 300 voorintekeningen te ver
zamelen op de Dosfelbiografie 
van Arthur de Bruyne, werd 
schitterend beantwoord. Het Dos
felkomitee dankt de intekenaars 
omdat zij de uitgave ervan heb
ben mogelijk gemaakt. 

Dit boek van ruim 500 blz. zal 
een blijvende hulde zijn aan de 
grote Dosfel en een stuk geschie
denis van de Vlaamse Beweging. 

Het werk komt in het najaar 
van de pers. De voorintekenaars 
zullen een genummerd en door 
de auteur eigenhandig getekend 
eksemplaar ontvangen. Dit geldt 
ouk voor degenen die nog voor 
1 mei zullen intekenen door stor
ting of overschrijving van 250 fr. 
op postrekening 139 655 van Kre
dietbank Dendermonde. Op de 
strook dient vermeld : Dosfelko
mitee en het volledig adres voor 
toezending. 

Dosfelkomitee. 

FRANS 

Ik lees wekelijks « WIJ » ; ik 
ben over het algemeen nogal 
geestdriftig, maar ik moet klach
ten indienen over het gebruik 
van te veel Franse woorden in 
uw blad. 

Voor ons, Vlamingen, is het 
zeer pijnlijk zoveel Franse woor
den in een echt Vlaams blad 
tegen te komen. De franstalige 
Brusselaars bespotten ons daar
mee. Ze zeggen dat onze taal te 
arm in woordenschat is. 

P.B., Ukkel, 

De redaktie draagt geen verant
woordelijkheid voor de inhoud dei; 
gepubliceerde lezersbrieven. Ze be
houdt zich het recht van keuze 
en inkorting \'oor. Over de lezers
rubriek wordt geen briefwisseling 
gevoerd. 

van de redaktie 
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feèLtlwiAlliöii ftiWi hèt vSöfd lateri èffl» In ttn op» 
bèaw n̂dè èh ^ i t t i è t ê IÜi> '̂ SJi l&daöhteh tö 
iH-SSelêh Ötl? höt Wèifen fth dè taêik tan dö TolkU 

VèflbnlllèMé^lèlèM ^o& in | i |wn op ons TODP* 
l i è l èn st^ hèbbèn in ènsè Dlaloof*!hibfiftk Hèdi 
im pf^kt teè^kv^èLhllt% b l id^èh kunnèh bï«(5n«ên> 
dl* tffWN̂ hS ^ le^li üi^ lèfeèPlbi'lèttn blijkt ^ 
mi bèlAhlitftillni WiMsh |felilèn» 
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vëHt leboî èh» Wie r^ljpt naai' de ^n 1 Wie ihï 
dè dialoog tOöHi om bijtöorbeeïLi ook eens liJn 
iêni.ng te lèggeh ötep Ö&è blad 1 Wie hoüdt het 
gèst5ï*ek op dfèêf 1 

file:///olken


3 

dag van de arbeid 
(vervolg van blz. 1) 

cialisme zou zich vandaag automatisch geworpen hebben op de onge
hoorde uitdaging die het vanwege de Vlaamse beweging voorgeschoteld 
kreeg; het zou getracht hebben, zich te bedienen van het revolutionair 
élan dat in deze Vlaamse beweging schuilt en het rezultaat zou hoe dan 
ook voor Vlaanderen gelukkiger geweest zijn dan de vlotheid, waarmee 
de geestelijk en struktureel verouderde B.S.P. in Vlaanderen zich aan
past aan de trieste Belgische werkelijkheid. Een werkelijkheid die 
betekent dat de verburgerlijkte Vlaamse socialisten hun hang naar macht 
en prebenden, naar profijten en benoemingen betalen met hand- en 
spandiensten aan het unitaire regime en aan hun Waalse broodheren. 
Een werkelijkheid die scherp getekend werd door de beruchte uitlating 
van Major op het A.B.V.V.-kongres december anno 1963 : « Ik en mijn 
vriend Spinoy hebben alles gedaan voor onze Waalse vrienden. Wij 
hebben fabrieken vanuit Vlaanderen naar Wallonië overgebracht om 
Wallonië het droeve lot te besparen dat Vlaanderen heeft gekend. » Een 
werkelijkheid die nog scherper werd onderstreept op die fatale laatste 
januaridag, toen onder een socialistisch minister van Binnenlandse Za
ken door rijkswachters geschoten werd op de Limburgse mijnwerkers. 
Op 29 april 1961 — een half decennium vóór Zwartberg — schreven we 
in de « Volksunie » : « Het socialisme in Vlaanderen is de gendarme ge
worden van de onzalige onvolkse staat die leeft ook bij de genade van 
de minderwaardigheid der Vlaamse arbeiders ». Hebben wij redenen om 
vandaag — drie maand na Zwartberg — dit oordeel te wijzigen ? 

De partijsocialisten betreuren dat wij op 1 mei op straat zullen ko
men. Waarom ? Een verleden vol eerlijke socialistische inspanning heeft 
van een strijddag een feestdag gemaakt. Ons past deze feestdag niet : 
wij willen er opnieuw een strijddag van maken. 

Ons past deze feestdag niet, omdat wij weinig reden zien om het 
« Feest van de Arbeid » te vieren. Feest van de Arbeid ? in een land waar 
de arbeider vogelvrij verklaard wordt wanneer hij staakt voor zijn 
meest elementaire recht : werk in eigen streek! In een land waar de 
achturendag jaar-in jaar-uit door de schande van de pendel tot een be
spotting wordt gemaakt! In een welvaartstaat die de proleet weliswaar 
verheven heeft tot konsument, maar die teert op de samenvoeging van 
twee lonen in één gezin! In een maatschappij die officieel de klassen
strijd heeft afgeschreven maar zich hardnekkig blijft verzetten tegen de 
werkelijke solidariteit tussen alle werkenden, werkgevers en werkne
mers ! In een regime dat de boer van zijn veld jaagt om hem als onge
schoolde op de pendeltrein te schoppen! In een periode die de roep 
naar een eerlijke verhouding tussen kapitaal en arbeid heeft laten ver
stommen ! 

Morgen betogen wij in Limburg en het feit dat wij deze provincie ko
zen, stelt reeds duidelijk de betekenis van onze 1 mei-dag. 

Morgen betogen wij — niet tégen het socialisme en de socialisten, 
maar voor onze eigen opvattingen in de sociale en volkse ontvoogdings-
strijd, die de strijd is voor de solidariteit tussen allen die tot ons volk 
behoren en die bereid zijn, door hun arbeid zichzelf en ons volk 
het recht en de vrijheid te veroveren die wij waard zijn. 

Wat ons ook scheiden mag van de anderen die deze eerste Mei vie
ren : door bewust onze eigen stem te verheffen voelen wij ons één met 
allen in wier hart het slotakkoord van Beethovens Negende zindert als 
de uiteindelijke bekroning van hun diepste geloof. 

T. van Overstraeten 

• Een zaakje van licht gemeenrecht 

liedekerke 
en de 
plakkers 

(n.) Wat te verwachten was. is gebeurd. 
Zaterdag kreeg Liedekerke nog de eerste 
bladzijde in meerdere kranten. Maandag 
was er al geen enkel woord meer over te 
vinden. Een klein feitje dus ? Een onbe
langrijk verkeersongeval of een gewoon 
zaakje van licht gemeenrecht ? TM zal het 
waarschijnlijk door het Belgisch gerecht en 
door de politiediensten worden behandeldl 

Voor hen die zo verstandig zijn geen 
kranten te lezen is het goed, de feiten te 
vermelden. In een jong gezin is door be
paalde omstandigheden een ongewoon gro
te som geld in huis, 20.000 far. 

Als 's morgens de vrouw des huizes vUig 
boodschappen wil gaan doen, wordt zi) 
door enkele jonge kerels terug het huis in
geduwd en krijgt zij te horen : « twintig 
duizend frank ! ». Op haar weigering duwt 
men haar beide handen tegen de gloeiend-
hete kachel; daarop wordt haar klein wie-
gekind uitgekleed en krijgt zij de bedrei
ging te horen dat, als de twintig duizend 
frank niet onmiddellijk te voorschrijn ko
men, het kindje op de brandende kachel 
zal gewoiiJen worden. Natuurlijk heeft de 
moeder onmiddellijk het geld gegeven. 

Maandag dus daarover geen woord meer 
in de kranten. De politie heeft een verslag 
opgesteld en heeft eens rondgekeken of de 
misdadigers zich niet ter beschikkine hiel

den van de ijverige speurders. En nadat 
het verslag werd ingediend, hebben de die
naars van recht en veiligheid hun speur
tochten voortgezet om ergens een of ande
re vlaamsgezinde plakker of schilder te 
snappen. En de regerchtsdienaars zijn ver
der gegaan met het opzoeken van verouder
de maar nog niet verjaarde dossiers, waar
mee enkele processen kunnen gevoerd wor
den waarover « Brussel » tevreden zal zijn. 

Dat is inderdaad in Liedekerke gebeurd 
en zo wordt dat in België behandeld. Als 
de onnoembare bapdieten ooit bij toeval in 
de val lopen (want de politie krijgt ze er 
zelf nooit in) dan mogen ze rekenen op een 
voorzitter van de rechtbank die vol begrip 
zal zijn voor hun jeugdige voortvarend
heid; ze hebben natuurlijk het vreselijke 
van hun daad niet begrepen, ze hadden 
misschien wel ooit eens ruzie gehad met 
hun vader en daarvan hebben ze dan na
tuurlijk een • kompleks overgehouden... En 
de straf zal gering zijn. Er zijn geen doden 
gevallen en er is zelfs geen inbraak ge
pleegd, vermits de huisvrouw zelf de deur 
terug heeft open gedaan. Er zal geen en
kele wet streng geïnterpreteerd en toegepast 
worden Het gaat maar om gewone bandie
ten. Of is het vaak niet zo.' 

Maar Emiel Van Cauwelaert, die niet zo 
lang geleden tijdens de staking te Lommei 
het werpen met kasseistenen en het steken 
met rieken verdedigde, is nu dodelijk ver
ontwaardigd over de leden van de <s Vlaam
se schilderschool » die het aarts-bisdom-
meiijk paleis zouden bewerkt hebben. 

Emiel Van Cauwelaert heeft de dringend
ste taak van de politie ontdekt ! >iiet het 
opsporen \an misdadigers als die van Lie
dekerke, maar het opsporen van die klad 
deraars ! 

Waarbij hem niet één sekonde het ver
moeden bekruipt, dat te Mechelen wel eens 
provokateurs aan het werk kunnen geweest 
zijn. Waarbij hij. zonder over één gegeven 
te beschikken, geen sekonde aarzelt om de 

schuldigen aan te duiden : de Volksunie 
natuurlijk ! 

Waarschijnlijk worden de mensen toch 
nog liever beschermd tegen bandieten, dan 
dat de politie haar tijd verdoet aan het le
veren van de Van Cauwelaertse veldslag, 
waarbij als onprettig nevenverschijnsel de 
oud-Romeinse wijsheid te noteren valt : 
abyssus abyssum invocat. De ene overdrij
ving lokt de andere uit. 

• Eén mei-betoging in Limburg 

Iedereen 
tenminste In 
de betoging 

(j.c.) De Volksunie-Limburg draait op 
volle toeren : in ontzettend weinig tijd 
moet ontzettend veel gedaan worden opdat 
wij morgen, zondag, onze vrienden uit gans 
Vlaanderen vlot en hartelijk zouden kun
nen ontvangen. 

Vrienden uit gans Vlaanderen in een 
gastvrij Limburg! De talloze kontakten 
die wij, ter voorbereiding van de toeristi
sche sterritten en van de betoging en mee
ting te Hasselt, met een hele reeks gemeen
tebesturen en officiële diensten hadden, 
verliepen allemaal om te vlotter. 

Reeds nu past een woord van dank aan 
deze instanties, die met de grootste bereid
willigheid onze wensen en verlangens in de 
mate van het mogelijke zijn tegemoet ge
komen. Dit klimaat van vlotte samenwer
king tussen mensen van verschillende opi-
nie's heeft bewezen, dat demokratie in Lim
burg geen ijdel woord is en dat de bordjes 
met het opschrift « de Limburgers heten ii 
welkom » geen louter beleefdheidsformu
les zijn. 

We rekenen dan ook op alle deelnemers 
aan onze Meiviering opdat zij dit onthaal 
naar waarde zouden schatten en zich in 
Limburg werkelijk thuis zouden voelen. 
Morgen moet de Volksunie overtuigen 
door haar korrektheid, haar stijl en haar 
voornaamheid. Morgen betogen wij voor en 
niet tegen. Aan iedere provokatie — het 
zou ons overigens sterk verwonderen, moest 
er ergens geprovokeerd worden — zullen 
we kalm en rustig voorbijgaan. Voetzoekers 
en andere studentikoze geluidseffekten bij 
strijdbetogingen zijn volkomen uit den bo
ze. De ordedienst zal er streng de hand aan 
houden dat onze overtuiging, maar ook die 
van de anderen, strikt geëerbiedigd wordt. 
Eén mei is geen Vlaams-nationaal mono
polie; de vlaggen en simaolen van hen die 
deze dag op een andere wijze vieren, zijn 
even eerbiedwaardig als de onze. 

Wat de toeristische sterritten betreft, 
heeft de organisatie er voor gezorgd dat de 
deelnemers enkele van de mooiste hoekjes 
onzer provincie te zien krijgen. Ook van 
deze sterritten moet een positieve indruk 
op de Limburgers uitgaan. We zijn er te
vens in geslaagd, een hele reeks prachtige 
prijzen voor de winnaars bijeen te bren
gen : filmcamera's, schrijfmachine, mixeis, 
T.V.-voorzetschermen, elektrische huis-
houdapparatuur en talloze andere nuttige 
en prettige verrassingen die de deelneming 
aan de sterritten tot een gebeurtenis ma
ken. 

Mogen wij dan vanuit Limburg nog een 
laatste oproep doen tot al onze lezers, le
den en simpatizanten ? Wellicht bent u 
reeds van in de voormiddag in Limburg, 
om ons te helpen aan de vei-spreiding van 
de tienduizenden exemplaren van het 
« Witboek >. Wellicht komt u met uw wa
gen of per autobus reeds kort na de mid
dag naar Limbui^, om onze provincie of 
onze hoofdstad beter te leren kennen. 

Maar in ieder geval rekenen we vast op 
uw aanwezigheid tijdens de betoging en de 
meeting te Hasselt, vanaf 17 uur. 

Vw aanwezigheid — goed weer of slecht 
weer — is van zeer grote betekenis voor 
ons in Liraburg, die op u rekenen om van 
deze eerste nationale mei viering en levens 
de eerste grotere Vlaams-narionale mani
festatie in onze provincie sinds jaren een 
hoogtepunt in onze strijd en een uitgangs 
punt voor de Vlaams-nationale doorbraak 
te maken. 

• In de diamantnijverheid 

dank zij v.u.: 
leerkontrakt 
voor meisjes 

(r.) De strijd voor de gelijkschakeling van 
de vrouw met de man in de fabriek is (hans 
weer aktueel en nadert zijn einde, omdat 
er geen andere oplossing zal zijn dan de 
volledige gelijkschakeling. 

Ook in de diamantnijverheid was het 
historisch zo gegroeid dat de jongens wel 
en de meisjes niet op leerkontrakt konden 
werken, wat het slijpen betreft. 

Senator Jorissen heeft hier de kat de bel 
aangebonden en heeft zijn aktie om het 
leerkontrakt slijpster er door te krijgen met 
sukses bekroond gezien. 

Op zijn vragen aan de minister van Ar
beid^ en van Middenstand van 13 januari 
1966, waarom er een onderscheid gemaakt 
werd tussen jongens en meisjes wat het 
leerkontrakt voor het slijpen betreft, ant
woordde de Minister van Arbeid « dat geen 
enkele bepaling, met algemeen verbinden
de kracht, waarvan de toepassing tot de bij
zondere opdracht van mijn departement be
hoort, de tewerkstelling van een meisje, op 
grond van een leerkontrakt, in de hoeda
nigheid van diamantslijpster verbiedt ». 

De Minister van Middenstand wilde 
evenmin iets te maken hebben met een 
diskriminatie van de meisjes. Hij antwoord
de : « De reglementering betrekkende de 
beroepsopleiding en de beroepsvolmaking 
in ambachten en neringen maakt princi
pieel geen onderscheid tussen jongens en 
meisjes bij de erkenning van de leerkon-
trakten in de beroepen waarvoor de oplei
ding mogelijk is >. 

De Minister van Middenstand wees er 
echter op dat door een overeenkomst tus
sen zijn departement en het Ministerie van 
Arbeid en Sociale Voorzorg in 1954 beslist 
werd, dat voortaan tei-zake het « Nationaal 
Paritair Comité voor de Diamantnijver
heid », gevestigd in de Pelikaanstraat 93 
te Antwerpen, bevoegd was. 

Voorzien van deze twee antwoorden van 
Ministers waarbij beiden in feite het on
derscheid tussen jongens en meisjes afkeur
den, heeft senator Jorissen zich toen ge
wend tot dit Nationaal Paritair Comité bij 
brief van 8 maart waarin hij verwees naar 
de antwoorden van de Ministers en waarin 
hij op de opheffing van het onderscheid 
tussen jongens en meisjes wat betreft het 
leerkontrakt aandrong. 

Op 16 maart jl. antwoordde de voor
zitter van het Nationaal Paritair Comité, 
de heer M. Brijs, dat de brief van senator 
Jorissen zou ter kennis gebracht worden 
van het Nationaal Paritair Comité. 

Op 13 april schreef senatoi Jorissen een 
nieuwe brief om te vernemen hoever die 
zaak stond, waarop de heer Brijs de dag 
nadien, 14 april antwoordde : « Op 12 
april jl. heeft een beperkt werkcomité van 
het P.C. voor het diamant een voorstel tot 
akkoord uitgewerkt om de vrouwen tot het 
slijpen van diamant (kleine goederen) toe 
te laten. Vanzelfsprekend moet dit voorstel 
door het N.P.C, nog bekrachtigd worden, 
wat vermoedelijk zal gebeuren op 21 april 
a.s. Zonder tegenbericht van mijnentwege 
moogt u deze kwestie als geregeld in bo
venstaande zin aanzien >. 

Na de vergadering van 21 april vernam 
senator Jorissen telefonisch dat het voor
stel door het Nationaal Paritair Comité 
aanvaard werd. 

Het feit dat de meisjes voortaan eea 
leerkontrakt als slijpster kunnen aanvragen, 
betekent verscheidene duizenden frank per 
jaar voor de gezinnen die bij de diamant
nijverheid betrokken zijn en die hun meis
jes het beroep van slijpster willen aanleren. 

Het nieuws heeft dan ook voor zover het 
al bekend is in de diamantgemeenten veel 
ophef gemaakt en vormt er het onderwerp 
van de gesprekken. 

Weer eens heeft de Volksunie bewezen 
dat sociaal zijn bij haar geen ijdel woord 
ii, maar dat ze het metterdaad is. 
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deze week in het land 
Ondanks Vlaams protest wordt de P.V.V.-franskiljon Vaes sekretaris-generaal 
op Buitenlandse Zaken. 

Opnieuw tergend zware hoeten en gevangenisstraffen voor Vlaamse betogers 
te Gent. 

De Mars tegen de Atoombom te Brussel werd bijgewoond door tienduizenden. 

Te Walfergem-Asse reed een vrachtwagen middenin een groep schoolkinde
ren : tien doden. 

De vrouwen zetten hun staking voort in de F.N.-fabrieken. 

De Volksunie hield een schitterend geslaagde betoging voor de Westhoek te 
Veurne. 

• Slogans te Mechelen. 

natuurlijk de 
rapaille-partij 

'(w. luyt.) Wij lazen het in een klein stuk
je in de « Standaard ». De nacht voor de 
bijeenkomst van de bisschoppen, waar de 
beslissing moest ̂ vallen over Leuven, schil
derden onbekenden enkele slogans hier
over op de muur aan het bisschoppelijk 
paleis. « Wat » zouden weinigen gewe
ten hebben, want 's morgens reeds verwij
derden stadswerklui de opschriften. 

Jongelui zouden vaag gezien zijn door 
een getuige. Wie ? Overkokers die gegre
pen zijn door de beroering die sinds maan
den rond dit probleem bestaat ? Nadat 
kardinaal Suenens mee de oppergendarm 
speelde rond de Bormsherdenking was zijn 
muur wellicht een magneet voor enkele 
overkokers. 

In een artikel over twee bladzijden kre
gen we daarna een « ooggetuigenverslag > 
in het « Volk », dat mee van de feilen 
was rond de Leuvendebatten. Een gekon-
denseerd artikel, vergezeld van een soort 
humor die in studentenkroegen thuis 
hoort, werd er volgens het blad gegevel-
schilderd. Namelijk : « Lekenrektor beslist 
over overheveling » en « Suenens, slik de 
pil zelf ». Dat konden we dus lezen in 
< Het Volk ». 

Maar méér dan dat, in een beschouwend 
artikel van Miei Van Cauwelaert, hoofd-
redakteur en opvolger van zijn broer Sena
tor-Schildwacht. 

Niet alleen wat er geschilderd werd, 
maar wie wist Miei te « veronderstellen ». 
Natuurlijk de Volksunie. En op die losse 
verondei stelling stormt Miei dan voort in 
\olgende stijl : 

« In welke richting de daders moeten 
worden gezocht, is niet moeilijk te gissen... 
Het is een verzameling van politieke pro
vo's, die zich uitgeven voor stoottroepen 
van de Volksunie en het waarschijnlijk 
ook zijn... Indien deze rekels slechts « de 
faam van de Volksvmie aantasten >, zou 
het niet zo erg zijn. De Volksunie zou ge
straft zijn waarlangs zij gezondigd heeft. 
Maar zij spannen zich in om aan het eer
lijke en democratische Vlaamse streven 
schade toe te brengen. Hun optreden is zo 
beschamend en waanzinnig, dat men zich 
ernstig gaat afvragen of zij in werkelijk
heid niet als uitdagingsagenten in dienst 
staan van de ergste tegenstanders van de 
Vlaamse zaak. Voor sommigen onder hen 
zijn er trouwens presumpties genoeg, dat 
de Vlaamse belangen hen geen snars kun
nen schelen. In ieder geval is de maat nu 
vol. Men kan niet beweren zich te goeder 
trouw aan de Vlaamse zaak gelegen te la
ten, indien men niet een behoorlijke af
stand weet te nemen van het rapaille, dat 
vrijdagnacht weer te Mechelen huishield ». 

Wij kunnen niet alles citeren, maar 
laagst %an al was dan, nog steeds voort-
brodercnd op die « gissing », het in de 
schoenen schuiven \an dit geval bij onze 
voorzittei \an der Eist op volgende ma
nier : 

< Wellicht heeft de V.U.-\oorzilter de 
oplichting van deze « stoottroep » destijds 
met een welgevallig oog gezien. Waarschijn
lijk heeft hij meer dan eens \an hun goe
de diensten gebruik gemaakt. Hij heeft 
echter geesten opgeroepen, die hij niet 
meer de baas kan en die in zijn paitij 
op een niet geringe steun kunnen rekenen, 
vermits hij niet bij machte is aan hun er

gerlijk bedrijf een einde te maken of ze 
te ontbinden >. 

Dat is de tweede maal op korte tijd dat 
we Miei Van Cauwelaert zo de journalis
tieke (kristelijke ?) moraal met de voeten 
lien treden. De eerste maal was het rond 
Zwartberg, toen hij zeer lichtzinnig schreef 
over het « bloed dat de Volksunie niet 
meer van haar handen zou krijgen ». Wij 
hebben toen nog gemeend dat Miei als 
broodschrijver in die dagen gesuperviseerd 
werd door Cool en co. Nu opnieuw op 
korte tijd gaat hij te keer met een rede
nering genre Jodenvreter Julius Streicher 
die in « Der Stürmer » ook joernalistiek 
bedreef van het soort : < De Joden zou
den het kunnen gedaan hebben, de Joden 
hebben het gedaan, steek bijgevolg de si-
nagogen in brand ». Moeten we even de 
tegenredenering plaatsen ? Dan zou het 
kunnen worden : < Dat Volksunierapaille 
is niet in staat om zulke verstandige slo

gans te schilderen. Het waren ontwikkelde 
jongelui die het gedaan hebben. Een van 
de felste die in Leuven dergelijke praat 
verkocht, was een zekere < Volks »-korres-
pondent W.V.V. Konklusie : zoek de 
dader in de familie >. 

Wij willen die « de joden hebben het 
gedaan »-joernalistiek niet mee bedrijven. 
Maar het moest ons van het hart, omdat 
wij die brutale < overschakeling > naar de 
Volksunie niet nemen van een man, die 
genoeg Volksuniemensen kent om te we
ten dat zij « niet in dienst staan van onze 
ergste tegenstanders > (Huisstijl van het 
< Volk > dat in 1958 schreef : « De Volks
unie doet het werk van de kommunisten »)'. 

Van een man die weet dat de meeste 
Volksunieaanhangers van hoog tot laag 
zware beslissingen moesten nemen en prac-
tisch offers brengen toen zij zich inzetten 
bij deze « rapaille >-partij. Veel meer of
fers dan ooit één Van Cauwelaert heeft 
gebracht'. 

• Een onaanvaardbare benoeming. 

wat deed de 
Vlaamse c.v.p. ? 

(t.v.o.) De benoeming van de heer Vaes 
tot sekretaris-generaal van het ministerie 
van Buitenlandse Zaken is een kaakslag in 
het gezicht van alle Vlamingen. 

superman 
op de vrachtwagen, die te Asse-Walfergem een klas kinderen van de stoep 

maaide, prijkte de reklame-tekening van een gespierde krachtpatser, met daar
naast het looord Superman. 

Terwijl Superman versuft en ontnuchterd door de rijkswachters van tussen 
zijn kandidaat-lynchers werd gehaald, terwijl de deerniswekkende verhakkelde 
kinderlichaampjes werden weggevoerd, kwamen op de stoep de eerste kommen-
taren los : « ze moesten hem doodschieten... >. 

Het verontwaardigd kommentaar van het eerste ogenblik heeft een echo 
gekregen in gans onze pers en in het parlement : iedereen is er over akkoord 
dat 24 maanden gevangenis — met de eventuele aftrok voor goed gedrag — veel 
en veel te weinig zijn voor een stomdronken woesteling die tien kinderen dood
rijdt. 

Maar daarmee is de rekening van Superman nog lang niet vereffend. Het 
toeval ivilde, dat wij enkele ogenblikken na de vreselijke ramp ter plaatse kwa
men. Wij hebben er stilletjes en geroerd tot in onze diepste vezels bijgestaan. 
Wij hoorden nadien, toen het gegil van de ziekenwagensirenes was uitgestorven, 
de gesprekken rondom ons en de begrijpelijke eis « dat hij moest worden dood
geschoten ». Het spijt ons, maar we hadden niet de moed om onze stem bij 
de vox populi te voegen. We keken in onszelf, we keken naar de verontwaar
digde gezichten, we keken naar de sliert wagens langs de stoep en we vroegen 
ons af of de dronken moordenaar van daareven de enige Superman was daar 
langs dat verschrikkelijk stuk steenweg. 

Superman blijft tussen ons, Superman zijn wij al te vaak zelf wanneer wij 
de gaspedaal indrukken. Superman, ieder van ons die met plots gloeiende ivan-
gen moet bekennen dat ook hij wel eens achter het stuur zat met dat éne glaas
je te veel op en — gelukkig — zonder een stoep vol kinderen vlak voor de mo
torkap. Superman ook wij allen, die in het gewone leven beleefde en beschaafde 
mensen trachten te zijn en die om de haverklap, omdat die andere sneller rijdt 
of inderdaad fout is, veranderen in scheldende en vuistzwaaiende woestelingen. 
Superman de brave huisvader en voorbeeldige zakenman, die zijn vrachtwagen-
of buschauffeur twaalf of veertien of zestien uur aan een stuk laat rijden « om
dat het er moet uitkomen ». Superman de statusjager voor wie het aantal pk 
nooit voldoende kan zijn en de jonge snob die zijn gebrek aan persoonlijkheid 
overknalt met zijn razende sportwagen. 

Indeidaad, wij hebben de plicht onszelf en vooral onze kinderen te bescher
men tegen Superman! 

Inderdaad, twee jaar gevangenis en een leven vol wroeging wegen niet op 
tegen de dood van één enkel kind. Inderdaad, de strafmaat moet worden aan
gepast. Maar daarmee is het probleem nog lang niet opgelost. 

De auto werd uitgevonden; de homo automobilicus is het nog niet. De strijd 
die wil ^^ leveren hebben, gaat slechts zeer terloops tegen die éne verdwaasde 
van Walfergem. Hij gaat tegen onszelf, tegen de Olto Normalverbraucher van 
het automobilisme en uiteindelijk tegen een heel scheefgetrokken beschavings
beeld dat een gebruiksvooiwerp — de auto — bevorderd heeft tot statussimboot 
en tot uitlaatklep voor onze 20ste-eeuwse kompleksen. 

Wanneer nemen de grote automobilistenverenigingen het initiatief om hun 
leden er bijvooi beeld toe aan te zetten, zichtbaar en ostentatief op hun wagen-
ruit een tekst aan te brengen die een verbintenis inhoudt om in de auto even 
beschaafd en koirekt te blijven als er buiten — desnoods zelfs een stuk korrek-
ter en beschaafder, zuat aan 100 km of meer per uur ook wel mag ? Wanneer 
wordt Superman door de massamedia — zelfs tot ongenoegen van de autobou
wers — eens van zijn voetstuk gehaald en wanneer houden wij op, ons als pot
sierlijke hanswotsten te gedragen omwille van twee vierkante cm chroom meer 
of minder f 

Of geven ivij het doodeenvoudig op en beperken wij er ons verder toe, die 
éne Supetman te bedelven onder onze slechtzittende, arrogante superioriteit van 
mensen die toevallig nog nooit tien kindeien hebben doodgereden? 

dio Genes. 

De betrekking van sekreïaris-generaal op 
Buitenlandse Zaken was vakant ge^vorden, 
sinds baron Van den Bosch tot ambassa
deur te Londen benoemd werd. Men zal 
zich herinneren dat deze benoeming des
tijds tegen alle Vlaams protest in erdoor 
gedrukt werd door minister Spaak : baron 
Van den Bosch werd benoemd zonder het 
wettelijk voorgeschreven Nederlands taal-
eksamen afgelegd te hebben. 

De heer Vaes is een Antwerpse liberale 
franskiljon die sinds 1946 in de diploma
tie zit. Geografisch is hij een « Vlaming >; 
dat hij zich echter destijds liet inschrijven 
op de Franse taalrol is kenschetsend voor 
de mentaliteit van deze ontwortelde Stre
ber. 

Voor de vakant gekomen betrekking van 
sekretaris-generaal waren er uiteindelijk 
drie kandidaturen : de Vlamingen Schuur-
mans (katoliek), Grandry (socialist) en de 
genoemde heer Vaes die wij onmogelijk als 
Vlaming kunnen beschouwen en die dat 
trouwens zelf ook niet doet, ten bewijze 
waarvan zijn optie destijds voor de Fran
se taalrol. 

De heer Vaes heeft zich, in het kader 
van Fayat's beleid in de diplomatie, laten 
overschakelen naar de Vlaamse taalrol : 
van deze overschakeling verwachtte de 
franskiljon een snellere promotiekans om
dat de zgn. « Fayat-boy's » geroepen waren 
om het taalevenwicht in de Belgische di
plomatie versneld na te streven. De Volks
unie en de Vlaamse strijd- en kultuurver-
cnigingen hebben destijds tegen dergelijke 
overhevelingen krachtdadig geprotesteerd : 
er viel immers te voorzien dat de nieuw
bakken < Vlamingen > — in werkelijkheid 
verstokte franskiljons — de benoemingen 
die aan echte Vlamingen dienden voorbe
houden te worden, zouden in de wacht 
slepen en aldus het franstalig overwicht op 
behendige en gekamoefleerde wijze zouden 
bestendigen. 

Het protest mocht echter niet baten; 
vandaag bevestigt de benoeming van de 
heer Vaes de gegrondheid van de Vlaam
se vrees en achterdocht : ze komt neer op 
een sanktie tegenover de Vlamingen, die 
bij het begin van hun diplomatieke loop
baan de moed hadden om zich op hun ei
gen taalrol te laten inschrijven. 

De benoeming van de Antwerpse P.V.V.-
franskiljon is het werk van de franstalige 
camarilla op Buitenlandse Zaken, die haar 
bevoorrechte pozitie met alle middelen en 
ten koste van ieder rechtvaardigheidsbe
ginsel wil handhaven. Deze clan heeft m 
de huidige minister van Buitenlandse Za
ken, de Waal Harmel wiens onbetrouw
baarheid daarmee weer eens ten overvloede 
is gebleken, een meer dan gewillig werk
tuig gevonden. 

Erger en ergerlijker is echter het feit dat 
de Vlaamse C.V.P. de heer Harmel rustig 
heeft laten betijen. Eens te meer is geble
ken, dat wie op de waakzaamheid en de 
krachtdadigheid van de Vlaamse C.V.P. re
kent, tenslotte slechts op zand bouwt. 

De Vlaamse C.V.P. had nochtans redenen 
ïe over om terzake het been stijf te hou
den. Ten eerste was er een Vlaamse C.V.P.-
kandidaat voor de benoeming. En vervol
gens ware het — ook van het standpunt 
der Vlaamse C.V.P. — hoogst wenselijk en 
noodzakelijk geweest dat de nieuwe rege
ring van meet af aan zou geweten hebben 
dat er een grens is aan haar anti Vlaamse 
arrogantie. 

Eens te meer echter hebben de Vlaamse 
C.V.P.-ers hun meest elementaire plicht 
verzaakt en er de voorkeur aan gegeven, 
après coup naar enkele Vlaamse joernalis-
ten te lopen en er hun ontboezemingen 
aan toe te vertrouwen : een privé-alibi dat 
in zijn laffe halfslachtigheid nog misselijker 
is dan de open minachting waarvan een 
Harmel blijk geeft. 

De Vlaarrfsgezinde pers heeft de benoe
ming van de heer Vaes krachtig afgekeurd. 
In het parlement heeft Volksunie-voorzit
ter Van der Eist bij de begroting van Bui
tenlandse Zaken krachtig geprotesteerd. 
Wij maken ons geen illuzies : francofoon 
België kan, dank zij de slappe houding van 
de Vlaamse C.V.P.-ers, dergelijke protesten 
nog steeds rustig naast zich leggen. 

Doch eens te meer is bewezen dat, als 
puntje bij paaltje komt, alléén de Volks
unie een betrouwbare bondgenoot is voor 
de tallozen die in de Vlaamse pers en in 
de Vlaamse openbare mening hun stem 
verhieven tegen de benoeming van de heer 
Vaes. 

file:///olgende
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BORJSI^ 

Deze week kreeg de Borms-
betoging van 17 april te 
Merksem een parlementair 
staartje : Volksunie-senator 
dr. Ballet interpelleerde mini
ster Vanderpoorten over het 
verbod van deze herdenking 
en over het optreden der 
Rijkswacht. 

Alhoewel de interpellatie 
van dr Ballet herhaaldelijk 
onderbroken werd, is de zit
ting niet zo woelig geworden 
als met een dergelijke hoog-
explosieve stof te verwachten 
was. Reden daarvan was wel
licht het feit dat de Senaat 
— evenals de Kamer trouwens 
— zijn normale plooi na de 
Paasvakantie nog niet heeft 
teruggevonden en dat het ab
senteisme er welig tiert. 

In zijn hooggestemde inter
pellatie kloeg dr Ballet voor
al de preventieve opsluiting 
van tientallen Vlamingen 
aan, de zg. « Schutzhaft» die 
volgens de regering slechts 
voorbehouden bleef aan ge
kende « ordeverstoorders en 
mil i tanten» doch waarvan, 
naar de interpellant bewees, 
ook talrijke andere personen 
het slachtoffer werden : 
men kan een dame van 80 
jaar toch moeilijk beschou
wen als een gevaarlijk « mi-
litajit > ! 

VERMEYLEN 

Laat ons zand strooien over 
een aantal dwaze onderbre
kingen van enkele kleinere 
goden in de Senaat, die meen
den zich een extra-brevet van 
vaderlandslievendheid te 
moeten halen door enkele 
onheuse dingen tussen de 
interpellatie door te roepen. 
Stippen we slechts aan dat de 
heer Vanaudenhove bij zijn 
onderbrekingen allesbehalve 
schitterde door geest en takt. 

En beperken wij ons tot de 
tussenkomst van Piet Ver-
meylen, de zoon van die an
dere Vermeylen die over 
Borms dan toch een véél ge
nuanceerder oordeel zou heb
ben gehad. Vermeylen ver
klaarde dat Borms voor de 
Volksunie slechts een verra
der tussen aanhalingstekens 
is. Hij vervolgde : «Dit zal 
echter voor het Vlaamse volk 
volstaan om, zoals Borms ver
oordeeld werd, ook de Volks
unie ter dood te veroorde
len », 

Socialisten en P.V.V-ers 
juichten deze «humanisti
sche» verklaring toe; de 
C.V.P.-ers onthielden zich 
van elke reaktie en op de 
Volksunie-banken lachte men 
hartelijk... 

Herinneren wij er aan dat 
vader Vermeylen destijds in 

De plaats van het tragisch verkeersongeval te Asse-Walfergem (zie artikel op bladzijde 4). 

zijn «Kritiek der Vlaamse 
Beweging » — verschenen 
voor de eerste wereldoorlog — 
de flaminganten verweet dat 
zij te weinig revolutionair 
waren... 

MASAHYCK 

Dr Ballet herinnerde er 
aan, dat in 1946 in de Neder
landse Tweede Kamer Borms 
gelijkgesteld werd met Soe-
karno en Masaryck. 

ONGEBROKEN 
Hardnekkig en sluw zoals steeds, voert 

de « Libre Belgique » sinds enkele weken 
propaganda voor het afschaffen van de 
grondwettelijke vrijheden, die alle Bel
gische burgers gewaarborgd zijn. Steeds 
opnieuw komt dit blad terug op het plan
netje de zogezegde beroepsmanifestanten 
van de Volksunie, natuurlijk een klein 
groepje volgens dit blad, in « Schutzhaft » 
te nemen telkens er kans op een of andere 
manifestatie bestaat. De onuitgesproken 
gedachte is natuurlijk dat in een goed 
geordend België alle radikaal Vlaamsge
zinden in een afgesloten gebied, dat goed 
bewaakt wordt, onschadelijk worden ge
maakt. In gewone mensentaal noemt men 
zo'n gebied koncentratiekamp. 

De gehele Vlaamse dagbladpers schijnt 
een dergelijke kampanje normaal te vin
den. Als ergens eens iemand een voetzoe
ker gooit, of op een plaats staat waar dit 
door de rijkswacht niet gewenst wordt, 
dan is de demokratie bedreigd Maar als 
gepleit wordt voor d»" opheffing van de 
grondwettelijke vrijheid tot betogen, dan 
is dat allemaal in orde - het gaat immers 
tegen konkurrenten die bij de \erkiezin-
gen onaangenaam zijn. Want dat het gaat 
om een aanslag tegeo het wezenlijke van 
de demokratie, hoeft niet meer betwijfeld 
te worden. 

De processenreeks die blijkbaar begon
nen is, de onbeschaamdheid waarmee alle 
juridische traditie tijdens de processen 
zelf wordt opzij gescho\eo, zjin duidelijke 
tekenen. Niet enkel de politiemachten, 
ook het gehele gerechlerlijke apparaat 
wordt tegen de Vlaamsgezindcn opgesteld. 
Daarom is het zo belangriik dat allen 
door een verantwoon' inzicht m de ver-
houdmgen, in het onaantastbare van ons 
recht, de mensen rondom zich beïnvloe
den. Om door een dergelijke tegenaktie 
ook deze poging tot intimidatie de nek te 
breken. 

In een echte demokratie moet élke 
vreedzame \ergadering van de burgers 
door de ordediensten beschermd worden. 

zelfs mogelijk gemaakt worden. Ordever
stoorders zijn zij die dit recht voor hun 
politieke tegenstanders niet aanvaarden. 
De pohtiediensten moeten zich met hen 
bezig houden. Moeten tegen hén ingrijpen. 
En niet tegen de betogers zelf. 

En als de Volksunie o\ er slechts vier
honderd betogers zou beschikken die elke 
zondag van elk jaar wensen gebruik te 
maken san dit grondwettelijk recht, dan 
moeten de regering, de gemeentebesturen 
en de ordediensten hun dat élke zondag 
van élk jaar mogelijk maken. Van bescher
ming komt echter nooit iets terecht. Van 
provokatie des te meer. Van medeplich
tigheid met misdadigers ook wel eens. Of 
konden de politiediensten niet weten wat 
de bende van Stassaert en Co te Gent 
voorbereidden ? Was er al geen kleinere 
bom geworpen in een lokaal te Aalst ? Is 
het niet louter door onvoorzichtigheid 
van de bommenleggers (en niet door de 
zorg \an de politiediensten) dat tiental
len gekwetsten en wellicht doden werden 
\ermeden ? Is het niet zo dat deze bom
menleggers niet eens een maand voorar
rest hebben gekregen ? Dat ze als grote 
heren v, eulon behandeld? Dat ze onein
dig licht werden gestraft ? Dat de film die 
gemaakt werd van de ontploffing toen 
géén liewijsstuk mocht zijn op het proces? 
Belgische politie en Belgisch gerecht heb
ben een ernstige traditie \an onredit 
tegenover de Vlamingen, legen Vlaams
gezinden is alles geoorloofd. En dat « na
tionaal > werk wordt bij voorkeur ver-
n t h t . Eindeloj-e tijd en inspanning wor
den er aan besteed. 

Er is maar één grote misrekening in dit 
« nationaal » plan • tienduizenden hebben 
in Vlaanderen al ervaring opgedaan. Onze 
normaal rustige en betrouwbare bevolking 
heeft een afkeer gekregen van partijdig 
gerecht en politie. Want zelfs een repres
sie die nu al meer dan twintig jaar duurt, 
heeft de Vlaamsgezinden niet gebroken ! 
Maar ongebroken, gehard. 

Nemrod. 

Hij had er tevens kunnen 
aan herinneren dat wijlen 
koningin Wilhelmina destijds 
zich ingespannen heeft om 
B o r m s van de executie-
paal te redden. 

Als besluit van het weken
lange Borms-debat m dit land 
zouden we toch wel even wil
len verwijzen naar de opval
lende reserves die de Vlaamse 
kranten van alle strekking 
— ook zij die Borms streng 
veroordelen — zich opgelegd 
hebben. Wie even dieper 
kijkt dan de oppervlakkige 
verklaringen en de stereotie
pe belijdenissen van vader
landse trouw, heeft kunnen 
vaststellen dat tegenover de 
persoon en de dood van dr 
Borms ook bij de Vlaamse 
vijanden van het Vlaams-na-
tionalisme een z e k e r e 
schroom en onzekerheid 
heersen. 

GILLON 

De gewezen senaatsvoorzit
ter Gillon, oudste lid van de 
senaat, achtte het ook nodig 
zijn duit in het zakje te doen. 
Deze fossiele tussenkomst 
ontlokte Wim Jorissen de op
merking dat hij voor het 
eerst de gelegenheid had vast 
te stellen, dat de achtbare 
heer Gillon blijkbaar ook Ne
derlands kent. 

Na afloop van de interpel
latie Ballet werd de motie 
van vertrouwen in de rege
ring ingediend door de P W -
er G-illon en door de CVP-er 
... Victor Leemans. De even 
tevoren nog zo gloeiend pa
triottische Senaatsleden von
den er blijkbaar geen graten 
in dat de oud-V.N.V.-er en ge
wezen medestander van 
Borms dit vaderlandslievende 
karweitje even opknapte. 

Merkwaardig daarbij was, 
dat de heer Leemans nergens 
te bespeuren viel. Evenmin 
trouwens als de heer Custers. 

Waarom ? 

EMBLEM 

Zoals onze lezers weten 
antwoordde de Minister op 'a 
parlementaire vraag van se
nator Jorissen dat het be
voegd < Loon komitee voor de 
Britse basissen * geen klach
ten binnengekregen had voor 
afdar-kingen en loonsvermin-
dering op de Britse basis te 
Emblem. 

Voor alle duidelijkheid stel
de senator Jorissen een nieu
we vraag en wel, wie er klach

ten bij dat « Loonkomitee >' 
kon indienen. De Minister 
antwoordde nu dat dit kon 
gebeuren door het A.C.V., het 
A.B.V.V. en het liberaal vak
verbond. 

Wij beschikken thans over 
een omvangrijk dossier over 
deze kwestie. Zowel de afdan
kingen als de loonsverminde-
rmgen zijn talrijk. 

De vakverenigingen hebben 
dus niet eens geroerd om de 
belangen van de arbeidrs te 
verdedigen, wat werkelijk 'n 
schande is. Waarvoor dienen 
ze dan ? 

Onze redakteur Staf de Lie 
zal binnenkort een reportage 
wijden aan deze Britse basis
sen waar in het militaristisch 
halfduister klaarblijkelijk 
heel wat abnormale dingen 
gebeuren. 

ELF ENGELSE 

JOURNALISTEN 

Elf Britse journalisten van 
de grote Engelse dagbladen 
bezochten deze week van 
woensdag tot zaterdag ons 
land als voorbereiding van de 
reis van Koningin Elisabeth 
aan België. 

Wat typisch was voor deze 
reis, is het feit dat deze jour
nalisten tot de Belgische am
bassade te Londen het ver
zoek richtten, in België ver
tegenwoordigers van de rege
ring te spreken en ook van de 
oppositie en met name ie
mand van de Volksunie. 

Er is ten minste dat veran
derd in het buitenland, dat 
men ook een Vlaamse stem 
wil horen. 

Het was onze algemene se-
kretaris Wim Jorissen die vo
rige woensdag m de senaat 
de elf journalisten te woord 
stond. De Britten wilden de 
sociaal-ekonomische toestand 
kennen naast de verhoudin
gen op taalgebied. Daarnaast 
kwam de klassieke vraag —• 
die alle buitenlandse journa
listen stellen — of de V.U. 
nog « nazistisch » is, vermits 
« haar militanten toch geüni
formeerd zijn >. Tot verba
zing van de journalisten ver
klaarde Wim Jorissen dat er 
bij de militanten geen sprake 
IS van uniformen. De waar
heid over de Volksunie — en 
over het demokratisch karak
ter van onze partij — zal ook 
geleidelijk aan in het buiten
land doordringen. Of om het 
met Vondel te zeggen « al is 
de leugen zo snel, de waar
heid achterhaalt ze wel » ! 
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DE TIJD STOND STIL 

Dat voor «La libre Belgi-
que » de tijd stilstaat, bewijst 
y/eer een kenschetsend feit. 

In haar strijd voor het be
houd van de franstalige af
deling bij de Leuvense uni
versiteit als taalimperialis-
tisch bastion heeft ze waar
achtig de brieven van de bis
schoppen in 1923-24 tegen de 
Leuvense studenten uit de 
oude doos gehaald : de epi
sode van het doorsturen van 
Pol Beeckman en Gerard 
Romsée. 

Ze had het beter niet ge
daan. 

Bij het lezen van deze bis
schoppelijke nota's zullen al
le moderne katholieke jon
ge intellektuelen verbaasde 
ogen opzetten en een huive
ring door zich voelen gaan. 

Wat een afschuwelijke pa-
tei'nalisme was dat toen ! Om 
de haverklap vlogen de krom
staven door de lucht naar het 
hoofd van jonge meerderjari
ge intellektuelen die de euve
le moed hadden er een eigen 
(Vlaamse) mening op na te 
houden ! 

En als klap op de vuurpijl 
vraagt de « Libre », dat de 
bisschoppen thans (in 1966 
na het Concilie !) nog het
zelfde reaktionair paternalis
me zouden beoefenen tegen 
studerenden van 18 tot 25 
jaar. Verbod van te ijveren 
vpor een eigen mening ! 

Wij vragen ons af wanneer 
de « Libre »-journalisten hun 
zonen en dochters eens alleen 
laten wandelen gaan. Op hun 
30 jaar ? In elk geval : tot 
hun 25 moeten ze vergezeld 
zijn van hun ouders en aan 
deze ouders vragen wat ze 
mogen zeggen en denken. 

Het IJzeren Gordijn in 
West-Europa voor alle jonge
ren tot 25 jaar ! 

EIGENAARDIGE 

INTERPRETATIE 

Het feit dat minister Groot
jans voor het schooljaar 66-67 
weigert, de bij de taalwetten 
van 1963 vooropgezette tien 
jaarlijkse lagere nederlands-
talige scholen in de Brusselse 
agglomeratie op te richten, 
brengt hem de geestdriftige 
steun op van de meer dan 
ooit fransdolle «Libre Belgi-
que ». 

De wet bepaalt slechts die 
oprichting zolang de nood 
zich voordoet, schrijft deze 
P.V.V.-V.D.B.-krant. En vol
gens de «Libre » is er geen 
nood meer aan nederlandsta-
lige lagere scholen. Van de 30 
scholen die dienden opge
richt, kwamen er maar 10 tot 
stand. Wij vragen ons dan af 
waarom de wetgever niet ge
zegd heeft dat er 10 lagere 
nederlandstalige scholen 
dienden bij te komen en dit 
slechts één maal in plaats van 
te spreken van jaarlijks 10 
scholen ! 

Deze keer heeft de frans
dolle krant er nog al eens 
naast geklopt ! V e r d e r 
schrijft zij in alle ernst dat 
te Brussel de Vlamingen moe
ten tevreden zijn met een la
gere school in de straal van 
4 km ! Men ziet alle Vlaamse 
ouders al twee of vier maal 
per dag hun kinderen 4 km 
door de Brusselse verkeers
drukte gaan brengen en af
halen. 

Werkelijk fantastisch, die 
« Libre Belgique ! ». 

En met welke ernst zij i j-

Verleden week vrijdag werd te Friedenthal-Luzern Albert Servaes door zijn vrienden ten grave 
geleid. Ondanks de grote afstand en het- onverwachte nieuws, hadden enkele Vlamingen de ver
plaatsing naar Zwitserland gemaakt. Albert Servaes rust rui in de grond, waarop hij zoveel 
jaren als politiek banneling heeft geleefd. 

vert voor de toenadering van 
de twee taalgemeenschappen 
in het land en te Brussel ! 

Alle Vlaamse ouders zullen 
haar geestige journalisten 
uitermate dankbaar zijn. 

ONDERWIJS 

TE BRUSSEL 

De Volksunie, arrond'sse-
mentsraad van Brussel, heeft 
op 23 april 1966 stelling ge
nomen tegeh Het onderwijs-" 
beleid in de Brusselse agglo
meratie. 

De raad stelt vast dat de 
scholenbouw te Brussel-hoofd-

DIALOOG 
U zult ermee akkoord gaan dat de 

Volksunie, zolang zij haar propaganda 
niet kan voeren langs de T.V., het moet 
doen langs de pers. 

Gaat U er ook mee akkoord dat het or
gaan « Wij » gekocht en gelezen wordt in 
hoofdzaak door de mensen die reeds meer 
dan interesse hebben voor de Vlaamse 
politiek, die reeds volledig Volksuniege-
zind zijn en het blad niet behoeven ? 
Maar zij die nog moeten overtuigd worden, 
•worden er niet meer bereikt. Tenzij door 
een massale bedeling. 

De plaatselijke afdelingen van de V.U. 
hebben voor de propaganda dan vaak hun 
toevlucht genomen tot het pamflet. Dit 
veronderstelt mensen die kunnen opstel
len en die weten waarover kan geschre
ven worden. Het vraagt ook geld en veel 
tijd om de pamfletten te bussen. Vaak 
ontbreken een, of twee of zelfs al deze 
elementen . 

Zou het niet mogelijk zijn ééns in de 
maand het middenblad van « Wi] » op te 
stellen en te monteren als pamflet, de 
matrijs ervan gedurende twee weken te 

• bewaren, de afdelingen in de mogelijk
heid te stellen er afdrukken van te bestel
len (mits betaling van het papier plus 
drukwerk plus verzendingskosten) ? Zo'n 
pamflet kan omnivalent zijn of bedoeld 
voor een bepaalde tsreek of een bepaalde 
bevolkingsgroep. 

U kunt natuurlijk zeggen : er zijn kol-
porlageploegen die « Wij » te koop bieden 

En als er dan meegedeeld wordt dnt er 
163 nrs verkocht werden, wat is dan wel 
het rendement van zulke kolportagetocht ? 

Propaganda moet kosteloos zijn en 
velen bereiken, en niet de kiezers van de 
V.U. alleen. 

Misschien zult U eens in dit voorstel 
trappen (ik hoop het) en er het rezultaat 
van opmaken... Indien U hel zoudt doen, 
kondig het dan aan de 2e en de Ie week 
vóór het verschijnen en dat de bestellin
gen moeten binnen zijn uiterli|k een week 
nadien. De VVB geeft de afdelingen ook 
de mogeJijkheid, nummers van Doorbraak 
bij te bestellen (tegen 230 f. de duizend). 
Vergeet niet de verantwoordelijke uit
gever te vermelden. 

Ik moet niet zeggen hoe een pamflet 
moet zijn, dat lange en cerel)rale artikels 
er niet in passen, maar enkele pepernoten 
wel, dat er geen personen moeten afge
slacht worden, dat het Voer-probleem 
even mag vermeld worden, maar dat dit 
de massa niet beroert, dat het niet moet 
opgesteld worden voor nationalisten, maar 
voor de doorsnee-mens, de man van de 
straat. 

Ik heb niet gezegd dat elke maand elke 
afdeling zo'n pamflet zal bestellen, maar 
dat is ook niet nodig. Maar het is wel 
nodig, dat de mensen ook tussen de \ er-
kiezingen Volksuniepropaganda krijgen 
als lektuur. 

A.D.V., Dendermonde. 

stad, vereist door de taalwet 
van juli 1963, niet zal door
gaan en opgeofferd wordt 
ten gevolge van de financi
ële katastrofe waarin het 
land gestort is door het wan
beheer van de 3 nationale 
partijen; de raad stipt ver
der aan dat de gemeentebe
sturen van Brussel-hoofdstad 
stelselmatig de taalwet van 
augustus 1963 met de voeten 
treden. 

De Brusselse V.U. eist'dan? 
ook dat meer kredieten voor
zien worden voor de wettelijk 
op te richten nederlandstali
ge scholen te Brussel-hoofd
stad en dat de Minister van 
Binnenlandse Zaken de nodi
ge sankties zal treffen tegen 
de wet-overtredeade gemeen
tediensten. 

ONTDEKKINGEN 

In « Vrije Limburg », or
gaan van de P.V.V., heeft Mi
chel Van Lindt eens dapper 
uit de doeken gedaan hoe het 
eigenlijk gestaan en gelegen 
is met de Volksunie. 

Volgens de achtbare heer 
Van Lindt vormen Volksunie 
en Vlaamse Volksbeweging 
twee takken van dezelfde 
stam : « deze stam heet niet 
meer of niet minder dan 
Vlaams Nationaal-Socialisti
sche Unie». Gezegde Unie 
maakt deel uit van « de Welt-
union der National-Sozialis-
ten, Abteilung Belgiën •». 

Ziezo, dat weten we dan 
weer dank zij de onbetaalba
re heer Michel Van Lindt. 

Er komt echter nog méér. 
Michel van ons hart weet 
eveneens te vertellen dat het 
geld van de Volksunie uit 
Bonn komt. En wij die dach
ten dat in de Westduitse re
gering te Bonn de C.D.U.-ers 
en de liberalen broederlijk 
het laken deelden ! 

Ontzettend : Vlaamse na
tionaal-socialisten, die geld 
krijgen van Duitse liberalen. 
Of heeft Michel zó ver niet 
gedacht ? 

KIEBOOMS 

In de « Gazet van Antwer
pen » heeft Kiebooms verle
den week vrijdag een « ^r-<-\^p 

met be-
Het geval 

Tribune» gevuld 
schouwingen over • 
Dr. Borms ». 

We geven graag toe dat 
Kiebooms in bedoeld artikel 
een poging deed tot objek-
tieve benadering van de fi
guur Borms. De politieke be
schouwingen in de rand la
ten we natuurlijk volledig 
voor rekening van de Wil-
rijkse burgemeester, doch er 
weze erkend dat hij getracht 
heeft op het menselijk vlak 
Borms recht te laten weder
varen. 

Kiebooms zou echter Kie
booms niet zijn, moest een 
«braaf» artikel van zijn hand 
niet opgeluisterd worden door 
een paar enormiteiten. Zo 
noemt hij de Bormsbetogmg 
te Merksem «̂  een.onzedehike 
manifestatie ». Waarom, Kie
booms ? Toch niet omwille 
van de zelemis ? Hij geeft 
zelf het antwoord : omwille 
van de «hulde aan het ver
raad » Indien we Kiebooms' 
merkwaardige redenering vol
gen, schreef Willem Elschot 
destijds dan ook een onzede
lijk gedicht. Waarop wacht de 
Wilrijkse burgervader om de 
bloemlezing van deze onzede
lijke praat te laten zuiveren? 

BEKENTENIS 

We zouden het artikel van 
Kiebooms wellicht helemaal 
onvermeld gelaten hebben, 
ware het niet dat we er een 
bekentenis in vonden die alle 
kritieke beschouwingen van 
de auteur ten overstaan van 
dr. August Borms volledig 
ontkracht, 

^ iebooms schrijft letterlijk: 
«Na de wapenstilstand (...) 
beloofde de koning plechtig 
aan de Vlamingen m de 1ste 
zitting van het parlement be
gin 1919 de gelijkheid in rech
te en in feite met de Walen. 
De traditionele partijen kre
gen de opdracht, deze tot 
stand te brengen... en hebben 
ze in 1966 nog altijd niet vol
bracht ! ». 

Dat is, zo menen we. van
wege die trad'tionele partijen 
verraad aan een historische 
opdracht. Wie zo vlug spreekt 
van de onzedelijkheid der 
hulde aan het verraad, zou 
het moeten beseften.-. 
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KAgTEGERECHT 

Dat het franskiljons kaste-
gerecht in Vlaanderen de 
rephtspraak misbruikt tot 
zelfbevreding en tot uitlaat
klep van zijn afkeer voor de 
Vlaamse Beweging, bewees 
th ' i ' is weer de uitspraak van 
het beroepshof te Gent vorige 
dinsdag over de incidenten 
a-in de kc-k te Koksijde op 8 
aa!>ujt'.is jl. 

11 eerste instantie waren 4 
belichten vrijgesproken en 5 
veroordeeld tot elk 26 fr boe
te Het Hof van Beroep te 
G:nt zou het beter doen. 

Siechst één betichte werd 
vrijgesproken : August Ver
bist uit Kontich. De andere 
betichten kregen volgende 
,« voorbeeldige » straffen. 

Frieda Witters : 3.000 fr en 
15 dagen gevangenis; Joris de 
Bols : 1.400 fr en 1 maand 
gevangenis; Walter Vander-
linden en Erik Boschman : 
elk 4.000 fr; Alexis Buggen-
hout en Ferre de Beukelaer : 
elk 2.000 fr; Edward Torfs : 
1.600 fr en 15 dagen; Wim 
Maes : 2.000 fr. 

Samen 19.400 fr boete en 2 
maanden gevangenisstraf. 
Het beste gerecht ter wereld 
heeft zijn plicht gedaan. En 
het kastegerecht in Vlaande
ren heeft voor de openbare 
mening zijn «faam» van 
«objektiviteit» weer eens 
versterkt. 

WAAROM HIJ 

NEEN ZEGDE 

In « Doorbraak », het or
gaan van de V.V.B., zet sena
tor en gewezen minister Ge
rard Van den Daele in een 
vraaggesprek uiteen, waarom 
hij de huidige regering zijn 
vertrouwen weigerde. 

De heer Van den Daele ver
klaarde : < Het samengaan 
met de P.V.V., waarvan de 
anti-sociale en anti-Vlaamse 
strekkingen voldoende be
kend zijn, was bij mij a priori 
niet simpatiek s>. 

Nochtans wenste de C.V.P.-
senator de regering niet te 
beoordelen op grond van zijn 
voorgevoelens of vooroorde
len. Hij wachtte het rege
ringsprogramma af en stelde 
vast : «Op Vlaams gebied is 
het programma negatief. Ver

mits v?ij Vlamingen nog 
steeds de vragende partij zijn, 
kan ik dit niet goedkeuern». 

ONVERBIDDELIJKE 
TROUW 

De regering heeft de heer 
Van den Daele het meest ont
goocheld op het stuk van de 
kulturele autonomie : «Ik 
ben daar sinds jaren mee be
zig omdat een waarachtige 
kulturele autonomie veel 
wrijvingspunten tussen de 2 
volksgemeenschappen z o u 
wegnemen. De Vlaamse CVP-
Kamergroep heeft destijds 'n 
verbintenis genomen, geen 
regering meer te steunen die 
geen volledige splitsing van 
het ministerie van Nationale 
Opvoeding zou doorvoeren. Ik 
heb mij aan die verbintenis 
gehouden ». 

Dit is, uJt de mond van een 
Vlaams C.V.P.-er, een uiterst 
zware onrechtstreekse ver
oordeling aan het adres van 
zijn partijgenoten : zij heb
ben doodeenvoudig hun 
plechtige verbintenis voor de 
zoveelste keer op zak gesto
ken en steunen, tegen al hun 
vroegere verklaringen in, de 
huidige regering. 

KATTEN IN ZAKKEN 

Want ook de heer Gerard 
Van den Daele is van mening, 
dat er nog geen begin ge
maakt is met de kulturele au
tonomie en dat de twee mini
sters van kuituur «meer 
schijn zijn dan werkelijk
heid. Er bestaat een akkoord, 
waarbij voor benoemingen 
van ambtenaren van eerste 
kategorie de Vlaamse mini
ster het akkoord van zijn 
Waalse kollega nodig heeft. 
Dat is geen autonomie meer. 
Wanneer ik, na onderhande
lingen, vernam dat de heer 
eerste-minister die regeling 
niet onmiddellijk wilde wijzi
gen, dan stond mijn besluit 
vast. Zolang die scheve toe
stand duurt, zal ik de rege
ring niet steunen >. 

Zo staat de heer Gerard 
Van den Daele nu al jaren 
moederziel alleen in de 
Vlaamse C.V.P. met zijn on
verbiddelijke trouw aan de 
beginselen, waarmee zijn kol
lega's in hun luciede ogen

blikken volmondig hebben in
gestemd. Een eenzame posi
tie : ietwat scheef bekeken 
door zijn «politieke vrien
den » en versleten voor een 
zonderling. Inderdaad, ie
mand die én Vlaams C.V.P.-er 
én beginselvast is, behoort tot 
de zonderlingen ! 

Wat schreef « Het Volk > 
ook weer enkele jaren terug 
over Van den Daele ? «Ie
mand die als minister onver
zettelijk Vlaams blijft, wordt 
niet opnieuw minister ». 

We zouden er, ter intentie 
van de De Saegers en andere 
Van Elslande's, kunnen aan 
toevoegen : «Iemand die te
rug minister wordt, is niet 
onverzettelijk Vlaams geble
ven >. 

WEGENKAART 

Bij het Ministerie van 
Openbare Werken verschijnt 
elke maand een wegenkaart, 
waarop de wegenwerken 
worden aangeduid. Op de 
kaart, die in januari uitge
geven werd, stonden een aan
tal « vergissingen ». Zo liggen 
de Westvlaamse gemeenten 
Spiere en Helkijn in Henegou
wen en worden betiteld als 
Espierres en Helchin. De 
streek van Landen bevindt 
zich in de provincie Luik net 
zoals de Voerstreek, waarbij 
een aantal gemeentenamen 
als 's Gravenvoeren, Sint Pie-
tersvoeren enz... in het Frans 
staan aangeduid. Hetzelfde is 
overigens het geval voor een 
aantal namen van gemeenten 
in de omgeving van Brussel. 

Een en ander werd opge
merkt door onze (waakzame) 
senator Wim Jorissen die in 
een parlementaire vraag op
helderingen nopens het tot 
stand komen van de vergissin
gen wenste te krijgen en te
vens om maatregelen ver
zocht. 

De minister antwoordde 
dat een voorraad kaarten, 
waarop telkens de maande
lijkse wijzigingen aan he t 
wegennet worden overge-
drukt, dateerde van vóór de 
vastlegging van de taalgrens, 
maar dat de stock op dit o-
genblik haast uitgeput is en 
dat op de nieuw te drukken 
kaarten zal rekening gehou
den worden met de huidige 
wettelijke toestand. 
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Vlaamse export naai de Verenigde Stalen : een honstrvhlie-xoeikplaats uil St. Mlchieh-Brugge, die 
in het veileden al herhaaldelijk te kampen had mei grote moeilijkheden, bouivde deze ultra-mo-
detne autocar — naar kenriers beiueien : het neinje Tan de zalm — TOOI een der gioolste autocar-
bediijven in de V.S. Alvorens de grote plas ove> te steken, werd de wagen onlangs nog even ge
toond op de Brusselse Grote Markt. 

persspi egel 
Leuven, CKaffoy de Courcelles, Limburg in een kader moeten wrin

gen van wat normaal twee persspiegels zou kunnen vullen is geen ge
makkelijke opdracht. Zonder lange inleiding dan maar van wal met do 
hoop dat onze schrokkerige hoofdredakteur volgende week meer plaats 
biedt voor het spiegeltje aan de wand. 

LA CITE 
Het blad van de Waalse ACV-ers krijgt gewetenskonflikten rond 

de kwestie Leuven. De Vlaamse eis « Waalse studenten naar Wallo
nië )J komt weeral in de ekstremistische hoek terecht. 

« Het hoort ten slotte de bisschoppen, deze gordiaanse knoop door 
te hakken. Zij zullen niet altijd aan commissies de zorg hun een oplos
sing voor te leggen, kunnen overlaten Dat zij het ten spoedigste doen, 
wetende welk gewetensdrama een algehele mislukking zou kunnen 
veroorzaken in de Belgische katholieke wereld. Dit zou het uiteensprin-
gen van die wereld voor gevolg kunnen hebben. 

Dit om te zeggen dat dit probleem een nationaal belang is. Van 
de aard der oplossing die er ten slotte zal aan gegeven worden, zal 
voor een goed deel het lot van het land afhangen. Diegenen die aan 
Vlaamse zijde erin volharden het probleem op te lossen met extremis
tische slogans, geven er zich dan geen rekenschap van dat de bitter
heid en de geest van ontmoediging die zij zouden verwekken bij d e 
franstaligen, van aard zouden zijn om delinitief de toekomst in gevaar 
te brengen. » 

LE PEUPLE 

Het Brusselse BSP-blad weerlegt ongewild die bewering van La 
Cité; spottend toont het aan welke Vlaamse verenigingen en van wellc 
kaliber die t ekstremistische » eisen steunen. 

tl Met een prachtige eensgezindheid hebben meer dan twintig poli
tieke, culturele, studenten- en toeristische Vlaamse verenigingen aan 
de o\erheden van de universiteit van Leuven gevraagd een \oIledige 
autonome Vlaamse universiteit te Leuven op te richten en de frans-
talige sectie naar Wallonië te verhuizen. 

Onder deze verenigingen komen voor : het Davidsfonds, het Ver
meylenfonds, het Willemsfonds, de Vereniging van de Vlaamse Acade
mici, het Verbond van de Vlaamse Juristen, de Vlaamse Oud-strijders-
bond, de Vlaamse Volksbeweging, de Vereniging \ an de Vlaamse P r o - , 
fessoren, enz. 

Indien dit hun plezier kan doen... » 

DE NIEUWE GIDS 
Hoewel gedrukt op de persen van Het Volk drukte dit blad zïch 

deze week lovend uit over de Volksunie. Een heel andere houding van 
die van groot-inkwisiteur Miei Van Cauwelaert in de CVP-Volksgazet 

o: Twee Volksunieleden interpelleerden over de taaitoestanden in 
het Brusselse. De h. Coppieters over het Nederlands onderwijs in de 
aggfomeratie, de Ii. Anciaux over de indeling van het gemeenteperso
neel in taalgroepen. Beiden waren goed gedocumenteerd en deden hun 
werk waardig en gevat. 

Het nut van Vlaamse interpellaties, zoals die van vorige dinsdag, 
ligt hierin, dat zij een ernstige documentatie over de treurige toestan
den in het Brusselse aan het daglicht brengen. De Vlaamse strijd om 
die toestanden, die wantoestanden, uit de weg te ruimen, is het mo-
nopool van geen enkele partij. Alle partijen zouden daarvoor in de bres 
moeten staan. Wie ook, uit welke partij ook, die dat doet, verdient de 
steun, de aanmoediging en waardering \ an alle \ ' lamingen. » 

DE STANDAARD 
De Antwerpse franskiljon rechter Chaffoy de Courcelles, als troo-

w ê suppoost van het unitaire regime, heeft weer nieuwe parels aan zijn 
repressiekroon gevoegd. Hoe weinig dit alles nog met de geest van het 
gerecht te maken heeft toont de Standaard aan. 

« Voorzitter de Chaffoy de Courcelles heeft desgevraagd gewei
gerd de verdediging mee te delen of hij toelating tot fotograferen had 
verstrekt of niet. Het openbaar ministerie schijnt zelfs verklaard te heb
ben dat « men » de fotograaf niet kende. Mocht die vrome uitvlucht 
voor waarheid worden genomen, dan is de voorzitter kennelijk te kort 
geschoten aan zijn plicht om ter zitting voor een ordelijk verloop te 
zorgen : als om het even wie in volle zitting maar mag beginnen foto's 
nemen... 

Hoe men de zaak ook draalt en keert, voorzitter de Chaffoy de 
Courcelles heeft het bewijs geleverd dat hij postuniversitaire opfris
singskolleges zou kimnen gebruiken. En intimidatie voor intimidatie : 
welk parlementslid stelt de vraag of die magistraat over een Nederland» 
diploma bescliikt, en zo niet, of en wanneer hij zijn voldoende kennis 
van het Nederlands heeft bewezen ?... » 

DE GAZET VAN ANTWERPEN 
Het Antwerpse blad is ook niet te spreken over de huidige Vla-

mingenjacht in het Belgisch gerecht. Het fascisme zit in het Belgisch 
regime zelf. AI wanhoopsuitingen van een moreel uitgehold regime. 

« De aparte gestrengheid, die men zowat overal betoont voor al 
wa t op Vlaams extremisme gelijkt, mag dan nog goed bedoeld zijn, in 
feite vormt zij een intimidatie. Niet alleen voor de extremisten m a a r 
voor de ruimere openbare opinie in Vlaanderen, die met geprikkeld 
rechtsgevoel de aktualiteit volgt. Men provoceert gevoelsreakties daa r 
waa r wij liever de redelijkheid zouden aangesproken zien. Niet met 
extremen dient het extremisme bestreden, niet met fascistisch lijkende 
politiemetodes een vermeend fascisme. De dag dat men kan bewijzen, 
da t alle Vlaams onrecht tot het verleden behoort vindt ook het extre
misme geen gehoor meer. M.nar met nieuw onrecht is niets bewe/en. » 

DE VOLKSWIL 
Een socialistisch kaderblad uit Limburg loopt rond als een ouder

wetse bakker die ziet dat er tegenover zijn deur een konkurrent begint 
met een modem bedrijf. De rest zijn bakkerpraatjes als hieronder. 

« Binnen enkele dagen hebben wij de viering van 1 mei. Wat een 
domper op het feest van de arbeid zet is het bericht dat de Volksunie 
eveneens op 1 mei in Limburg op straat zou komen. 

Vooreerst wensen wij te onderstrepen dat de voorlopers van de 
Volksunie vroeger nooit de minste bekommernis voor de arbeiders 
hebben betoond en zelfs het feest van de arbeid hebben bestreden. W e 
7ien in Limburg veel liever hun hielen dan hun tenen en kunnen slechts 
nogmaals herhalen hetgeen we in Volksgazet reeds geschreven hebben, 
namelijk dat zij op 1 mei in Limburg totaal ongewenst zijn. 

Wij komen niet graag terug op feiten die nu tot het verleden beho
ren: maar toch willen wij even het feit aanhalen, dat tijdens de periode 
van de bezetting die door de voorlopers van de Volksunie zo zeer was 
geprezen, er geen sprake was van het feest van de Arbeid, en evenmin 
van de gunstige vverkvoorwaarden die wij nu kennen en nog veel min
der van welstand. Wij bezitten nog voldoende documentatie om het 
geheugen van vergeetachtige mensen wat op te frissen. 

Daarom zeggen wij nogmaals klaar en duidelijk dat wij geen uit
staans willen hebben met deze lieden die op straat willen komen alleen 
om mensen uit te dagen, andere op te flitsen en incidenten uit te lok
ken. » 

Walter Luyten. 
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De Westvlaamse Volksunie heeft verleden zondag te Veurne bewezen dat de 
doorbraak, die bij de jongste parlementsverkiezingen tot stand gebracht werd, 
niet slechts een doorbraak in Ae geesten was^ -maar ook naar buiten tot uiting 
komt. Dit werd bewezen door de grote opkomst, een opkoinst die — rekening 
houdend met het slechte weder, de afgelegenheid van de Westhoek en de aard 
van de betoging — ook door de buitenstaanders een sukses werd genoemd. Overv 
gens werd veel belangstelling en simpatie van de Veurenaars zelf verkregen en 
men kon het zo .aanzien dat deze manifestatie — in het anders zo rustige Veur
ne — veel indruk maakte. 

WMRIN m . EEN C.V.P.-PROVINCIERAAOSLIÖ 
Het aantal betogers werd op meer 

dan twaalfhonderd geschat. Men zag 
afvaardigingen uit nagenoeg alle be
langrijke gemeenten van de West
hoek zelf, uit West-Vlaanderen en een 
paar deelneraers uit Oent, Anitwerpen 

en Brussel Opmerkelijk was het gro
te aantal rijkswachters ciat mét ma
teriaal gemobiliseerd was; deze jon
gens worden blijkbaar door de rege
ring voor elke Vlaamse manifestatie 
opgetrommeld, zelfs wanneer ieder
een weet dat niet de minste onregel
matigheid te vrezen of te voorzien 
valt. Men 'egt het er te Brussel waar
schijnlijk op aan, iedere betoging die 
van Vlaamse zijde wordt ingericht te 
intimideren en bij buitenstaanders de 
indruk te verwekken van < daar komt 
dip gevaarlijke bende van de Volks
unie », 

Alles verliep, zoals voorzien, zeer 
rustig. De manifestanten stelden zich 
bulten het centrum, in de Zanekin-
laan op en op het voorziene uur 
start te de betogmg met aan het hoofd 
de V.U.-mandatarissen uit West-
Vlaanderen en daarbuiten. Wij be
merkten de volksvertegenwoordigers 
E. Lootens. P. Leys, Mik Babyion en 
R. van Leemputten. Verder de provin
cieraadsleden G. Van In, M. Zwane-
poel, A. Devriendt, F. Blanckaert en 
J. Deganck; tevens M. Senecael, bur
gemeester van Hoogstaden-Lo en L. 
Vandeweghe, arr. voorzitter. De aan-
.wezigheid van het C.V.P.-provincie-

raadslid G. Markey werd fel opge
merkt. 

In de stoet werden talrijke slogans 
meegedragen die betrekking hadden 
op de achteruitstelling van de West
hoek, het drama van de overstromin
gen en de landbouwproblemen in het 
algemeen. Wij bemerkten o.m. : 
«V.U, solidair met de Westhoek », 
«In 1916 verwoeste gewesten, in 1966 
verzopen gewesten », « De V.U. wil ge
daan met de indeks op de rug van de 
boer», « Wanneer normalisering van 
het Ijzerbekken ? », « Wanneer steun-
geld voor de watersnood in de West
hoek », « CM.P. en P.V.V., waar blijft 
uw landbouwpolitiek ? », « Bestaans
zekerheid voor de boer », « Wij eisen 
prioriteit voor de Westhoek», «Sinds 
1959, 22 miljard voor Grand Liège, 
niets voor de Westhoek » enz.... Bij de 
betoging voegden zich talrijk:e trak-
toren; veel landbouwers stapten 
overigens zelf mee op; B.J.B.-ruiters 
openden de stoet met de leeuwenvlag. 

Zoals gezegd had de betoging een 
grote belangstelling van de Veure
naars ; de simpatiebetuigingen van de 
bleek te klein; zelfs nadat men een 
nevenruimte had ingeschakeld, moes-

grote betogin 
van volksunie 
in de westhoeic 
stoepgangers bleven niet van de 
lucht. Onder een zware dreigende he
mel trok de optocht door de voor
naamste straten van het oude stadje 
naar de Houtmarkt, terwijl mikrowa-
gens de motieven en eisen van het 
opzet uitvoerig verkondigden. 

De zaal « Retorika » — nochtans 
een ruime, moderne gelegenheid — 
ten tallozen vrede nemen m e ,t een 
staanplaatsje. 

Hier werden de manifestanten wel
kom geheten door Leo Van de Weghe, 
die de volksvertegenwoordigers, pro
vincieraadsleden burgemeesters en 
de betogers zelf begroette, hulde 
bracht aan ordediensten en inrich
ters en tevens dank zegde aan de 

en de sociaal-ekonomische vraagstuk
ken die zich hier stellen. Hij wees er
op dat de toeristiBche naogelijkheden 
van de kuststrook nog kunnen opge
voerd worden en beschreef de mid
delen daartoe. De Westhoek is vooral 
een plattelandsgebied waar geen 
vooruitgang te bespeuren valt, een 
vergeten gewest dat een sterke uit
wijking van de jonge krachten kent, 
omdat er geen mogelijkheden voor
handen zijn. De oorzaken zijn ge-
kead : een onstellend gebrek aan nij
verheden en een effenai slechte w=a-
terbeheersing. Wegens gebrek aan 
werk is er een grote pendelbeweging, 
zijn er nog de seizoenarbeiders, heeft 
men lage lonen, een kwijnende mid-

RUIME BELANGSTELLING VOOR DE BETOGING ! > 

burgemeester en het gemeentebestuur 
van Veurne voor het toelaten van de 
betoging, dank waarin ook de plaat
selijke politie betrokken werd. Nadat 
de heer Van de Weghe de solidari
teit van gans Vlaanderen met de 
Westhoek had beklemtoond, verleen
de hij het woord aan Etienne Lootens, 
volksvertegenwoordiger en burge
meester van Koekelare. Deze gaf een 
goede beschrijving van de Westhoek 
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denstand en ^elïs nog een vrij groot 
aantal stempelaars. Van enige over
schakeling is er geen sprake en kre
dieten in dit verband blijven uit. Deze 
kredieten werden wel in beperkte 
mate voorzien maar nooit toegekend. 
Wij eisen — aldus volksvertegenwoor
diger Lootens — prioriteit voor een 
primaire overschakeling in de West
hoek om te komen van een landbouw
gebied tot een iandbouw-nij verheids
gebied. De welvaart in de Westhoek 
is ook in grote mate afhankelijk 
van de goede gang van zaken in de 
boerenstand Er zijn goede gronden 
en de mogelijkheden ,om renderende 
bedrijven uit te baten, maar de 
slechte waterbeheersing komt hier 
alles verknoeien De jongste overstro
mingen hebben dit nog eens beves
tigd. Spreker kloeg het jarenlange 
schuldige verzuim van de centrale 
overheden aan .wees erop dat te 
schadevergoedingjen die heioofd wer
den, .isbeeds maa i .ïcECtóüjven en dat de 
dringende gezondmaking nog jaren
lang op zich kan laten wachten. 

Tot slot betoogde ,üe beer Lootens 
nog dat .de enige .üoop die de bevol
king van de W^esthoe'k oveiSblijft, ge-
leg,en is in de aktie van onze partij . 
Deze aiktie heeft teouwens reeds en
kele rezuitaten opgeleverd : « giste
ren, de dag voor wij betoogden, kon
digde Van den Boeynants aan dat 400 
miljoen zal toegekend worden aan de 
Westhoek en morsen. .(Je dag na onze 
betoging, komt minister de Saeger 
naar dit gebied». Nü moeten wii da-

(vervolgt op blz. 9). 
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WIM JORISSEN 

ONVOLDRAGEN 

KRITIEK 
Links en rechts wordt de Volksunie 

gekritiseerd. Soms gebeurt dit echter 
met de gekste argumenten. Wij willen 
vandaag enkele van die argumenten en 
opwerpingen uit jonge linkse kringen 
weerleggen. 

T o t onze niet geringe verbazing (azen 
we in een ingezonden brief in «. De 
Nieuwe Dag » da t de Volksunie tegen 
de vakverenigingen is en dat Zwartberg 
daarvoor het bewijs vo rmt ! Omdat we 
het liedje nog gehoord hebben willen 
we er even op ingaan. 

Wij hebben van het begin af ons ver
zet in Zwartberg, in samenwerking met 
de vakverenigingen willen voeren. Zij 
hebben dat afgewezen, wat hun goed 
recht is, al bleek het niet de beste wijze 
om de arbeiders te dienen. 

De Limburgse vakverenigingen heb
ben nadien op bevel van Brussel — met 
of tegen h u n zin — hun verzet stilge
legd. Daardoor schoten ze kennelijk aan 
hun taak te kort . Wanneer we die hou
ding scherp gehekeld hebben, was di t 
niet alleen ons recht maar onze plicht. 
He t is toch vanzelfsprekend dat de be
langen van de arbeiders gaan vóór de 

politieke gebondenheid van de vakvere
nigingen. 

Wij beschouwen de vakverenigingen 
als normale verdedigers van de arbei
ders doch we behouden ons het recht 
voor, ze scherp op de vingers te tikken 
wanneer ze de belangen van de Vlaam
se arbeiders verwaarlozen om te luiste
ren naar de Waalse en Brusselse leiders 
van de politieke partijen aan wie ze 
gebonden zijn. 

Het is daarbij niet onze schuld dat de 
grote vakverenigingen de arbeiders ge-
monofx>liseerd hebben door elk nieuw 
sindikaat de normale groeimogelijkhe
den te ontzeggen. Deze toestand is on-
demokratisch en ongezond. Dit aanstip
pen getuigt niet van een antisindikale 
geest maar van een oprechte bezorgd
heid om het vakverenigingpwezen. H e t 
gevaar van aderverkalking en van ont
aarding is verre van theoretisch. 

In dezelfde brief beweert deze jonge 
man dat het federalisme van de Volks
unie stoelt op racistische basis. 

Deze bewering is dom of getuigt dood
eenvoudig van kwade trouw. 

H e t begrip volk aanvaarden als een 
politieke hoeksteen betekent toch niet 
da t m£n andere volkeren minderwaar
dig a c h t ! H e t volksnationale erkent in
tegendeel het recht van elk volk op een 
eigen politieke struktuur. Zou deze jon
ge man misschien ook het recht van de 
ontplooiing van de eigen persoonlijk
heid als onsociaal of als bandeloos in
dividualisme verwerpen ? 

W a t betekent he t voor de gek houden 
van de eigen (( volksaard ». 

Bestaat die misschien niet ? 
Men kan natuurlijk alles loochenen, 

ook het feit dat elke mens een eigen 
persoonlijkheid heeft of kan hebben. 

Wij dwepen niet met alle eigenschap
pen van het Vlaamse volk, want het 
heeft gebreken genoeg, maar ontkennen 
dat het Vlaamse volk anders is dan het 
Waalse volk is een schreeuwend gemis 
aan realiteitszin. De volksaard is een 
feit, maar hij is natuurli jk aan ontwik
keling onderbe\iig. De verschillen tussen 
de volkeren loochenen getuigt van ge
mis aan realisme. 

Alles herleiden tot een verschil van 
sociaal-ekonomische omstandigheden is 
de waarheid verminken. 

Waarschijnlijk bestaat voor deze jon
ge man ook geen verschil tussen een 
Duitser, een Fransman en een Engjels-
man. Het zijn inderdaad allemaal men
sen, in zo verre zijn wij dan akkoord ! 

Zijn federalisme steunt niet op het 
feit van de twee volksgemeenschappen 
in België maar heeft een demokratische 
grondslag, beweert hij nog. Wij zouden 
daar graag wat meer uitleg bij hebben. 
In afwachting menen wij dat sommige 
jonge linksen in Vlaanderen federalist 
zijn omda t h u n jonge linkse geestesge-
noten in Wallonië het zijn. 

En waarom die het zijn ? 
Wel, op basis van de Waalse volksge

meenschap ! 
Eigenaardig toch dat traditioneel jon

ge linkse Marxisten in Vlaanderen de 
ontvoogdingsstrijd van Vlaanderen niet 
willen steunen als volkse strijd, al is het 
een algemeen gangbaar beginsel bij de 
Marxisten dat ze overal in de wereld de 
bevrijdingsstrijd van de volkeren steu
nen. "̂  

Vlaanderen heeft ongelukkig genoeg 
weer een speciaal soort Marxisten. 

Wij kennen n u eens nooit een mee
valler * 

Anderzijds blijken vele jongeren niet 
rneer te houden van « weiden als wie
gende zeeën », van « Kempeland aan 
de Dietse kroon », van klauwende leeu
wen en andere « Marijntjes ». Zij vin

den dat te romantisch. 
Wij willen hen gerust begrijpen maar 

niet als ze dan even nadien van de 
« verworpenen der aarde » beginnen te 
zingen. ^ 

Als men het tegen de romantiek 
heeft, moet men konsekwent zijn.-

Een ander argument dat de aandacht 
van de jonge neo-Marxisten opslorpt is 
h u n indeling van de volksgemeenschap. 
(Wij verontschuldigen ons voor he t 
woord !) 

Er zijn enerzijds de loon- en wedde-
trekkenden, de enige goeden, anderzijds 
de zelfstandigen, de slechten, want he t 
kenmerk van deze zelfstandigen (land-
bouwers en (( middenstanders ») is het 
winstmotief. 

Deze laatsten verdienen geen sociale 
belangstelling en moeten liefst zo vlug 
mogelijk verdwijnen ! Zij verwijten ons 
dat we een program hebben voor land
bouwers en zelfstandige arbeiders. 

Wij hebben ons altijd afgevraagd 
waarom een ambtenaar die door promo
vering vooruit wil het niet doet om het 
geld en een boer of een middenstanderjc 
die iets meer wil verdienen om beter te 
leven, wel. 

Dit lijkt ons alles veel theoretisch ge-
pingel, maar in de g ^ n d weinig sociaal. 
Wij menen dat de kleine landbouwers, 
dé proleten van de moderne Belgische 
maatschappij, en de 80 % van de zelf
standige arbeiders, ten onrechte mid
denstand geheten, die minder dan 
140.000 frank per jaar verdienen, ten 
volle onze sociale belangstelling waard 
zijn, ook al loopt hun aantal geleide
lijk terug. 

Hendrik de Man had dertig jaar ge
leden een klaardere kijk op de sociale 
noden van de moderne maatschappij 
dat de huidige jonge Marxvereerders. 
Wij vrezen trouwens sterk dat, zo Marx 
thans zou leven, hij evenmin met 
hen zou akkoord gpan. Hij zag de reali
teit zeer scherp in zijn tijd. maar hi j 
kon toch ook niet alles voorzien. 

Wij kunnen echter ook kijken en de 
sociale realiteit zoals ze zich nu voor
doet zélf bestuderen en er de passende 
sociale oplossingen voor voorstellen. 
Waaix>m zijn daar altijd theorieën van 
de vorige eeuw voor nodig? 

Nu de Kerk gelukkig een aantal ver
meende dogma's overboord gooit, nu 
willen jonge Marxisten het van de an
dere" kant nog eens overdoen. 

Geraken wij dan nooit de <( ideolog^s-
ten » kwijt ? 

Wim Jorissen. 

GROTE BETOGING VAN VOLKSUNIE IN DE WESTHOEK 
(vervolg v a n blz. 8) 

den a fdwingen en wij zul len n i e t rus 
t en voor die gesteld zijn, a ldus be
sloot de spreker onder dave rende toe
ju i ch ingen zijn toesp raak . 

Vervolgens k w a m Toon van Over-
s t r a e t e n , hoo fd redak t eu r v a n « Wij », 
a a n h e t woord. Hi j was in een goeie 
d a g : in een scherpe donde r rede h e 
kelde h i j , he rhaa lde l i jk onderbroken 
door toejxiichingen, de Brusselse men
ta l i t e i t , de m e n t a l i t e i t ook van de 

verschi l lende r e g e n n g e n , a ie de m e n 
sen van de Westhoek beschouwen a l s 
« die van b a c h ten de kuppe ». T i j 
dens de oorlog 14-18 werd over d i t ge
bied gesproken als over « de he ro ï sche 
grond », m a a r n a d i e n werd hi j weer 
verge ten De door Van den B o e y n a n t s 
in h e t voorui tz icht van de V.U.-beto-
ging i n d e r h a a s t beloofde 400 mUjoen 
vergeleek h i j me t de gekende t r u n k 
van de goochelaar die op h e t oog 65 
p ing-pongbal le t jes u i t zijn m o n d to

ver t , w a a r h e t in werkeUjkheid 
s t eeds om hetzel fde baUetje gaa t . 
Wij en de m e n s e n van de Wes thoek 
h e b b e n er genoeg van s teeds m a a r 
beloften t e h o r e n ; e r m o e t e n d a d e n 
gesteld worden en h e t is n i e t voldoen
de d a t de ver tegenwoordigers van de 
grote p a r t i j e n h e t eens goed g a a n 
zeggen in h e t pa r l emen t , wannee r zij 
n a d i e n bij de begrot ing h u n j a - s t em 
a a n de reger ing geven. De Wes thoek 
is voor de Volksunie geen verge ten 
gebied d a t a a n de r a n d van Vlaande
r e n l igt; h e t vormt een gebied d a t 
(ook h i s to r i sch) in h e t h a r t van ons 
volksdom gesi tueerd is. Spreker her
h a a l d e n o g m a a l s wat hi j reeds vroe
ger h a d gezegd, over de (wel l icht 
g o e d m e n e n d e ) p a r l e m e n t a i r e n als 
Claeys en Kiebooms die te b raaf zijn 
o m dood te doen en besloot m d a t 
v e r b a n d zijn s ch i t t e r ende toesp raak 
m e t de woorden van he t gekende 
Feyenoordl led . « voor de Westhoek, 
geen woorden m a a r daden ». 

Nad ien Kwam provincieraads l id 
G u i d o v a n I n nog even a a n h e t woord 
en las h e t t e l eg ram voor d a t n a a r de 
r e g e r i n g en n a a r de Wes tv laamse de
p u t a t i e werd ges tuurd m e t volgende 
t e k s t : « Volksunie en h o n d e r d e n 
Wes tv l amingen t e V e u m e sol idair 

verenigd, k lagen j a r e n l a n g e ach te r -
uitstel l ing van de Westhoek aan . Ei
sen d i t j a a r een mi l j a rd voor de wa-
te rbes t r i jd ing ». 

Een daverende Vlaamse leeuw, u i t 
vele h o n d e r d e n kelen, besloot deze 
sch' t t e rend-ges laagde Westhoek-be
tog ing van de Volksunie. 

S.D.U 
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)e Boeddisten van Zmd-Vietnam hebben aan de militaire junta van generaal Ky 
en toegeving gedaan. In ruil voor de belofte om alle verdere demonstraties 
oorlopig stop te zetten hebben de Boeddisten, onder leiding van Tri Quang, 
enslotte toch de belofte bekomen van generaal Ky dat er binnen twee tot vijf 
naanden vrije verkiezingen ztdlen gehouden worden voor een burgerlijke rege-
ing in Zuid-Vietnam. De man die echter de tweede spil vormde in de moeilijk 
leden die enkele weken geleden begonnen, generaal Thi — de voormalige leider 
an het Vietnamese eerste korps — heeft er ondertussen nog niet toe besloten 
'an zijn kant een einde te maken aan de interne wanordelijkheden. In het noor-
lelijk deel van Zuid-Vietnam gaan daarom voorlopig de demonstraties en sabo-
ages voort hun gang. Voornamelijk worden deze dan geleid en op touw gezet 
'ooi de hogere officieren uit de Noord-provincies en de studenten uit deze sti eken. 

de wereld 

Geneiai l Thi , die zich als een ethte 
ooilogs\orst » gedioeg, is ecliter niet 

e enige die verwarring zaait in het 
amp \-dï\ de Zuidvietnamese regering. 
)e kommandant \ a n het tweede Vietna-
lese korps, generaal Loc, houdt ook het 
een stijf. Achiei zich heeft hij immers 
n 700 000 mensen staan die er hele-

laal niet mee tevreden zijn dat er nu 
eikie^mgen gehouden zullen worden. 
)e politieke leideis van deze bergbewo-
ers uit de hooglanden van midden-
uid Vietnam willen immers slechts on-
fhankelijkheid of een zeer verregaande 
iitonomie van hun streek aanvaarden, 
.eneraal Loc, die uit deze bergstreek 
omt, had zich bij zijn regering verzet 
mdat de koncentratie van Amerikaan-
•" strijdkrachten in deze bergstreek, tak-
lich voor de Amerikanen van zeer groot 
elang, teveel de onafhankelijkheid of 
e autonomie van deze streek in de war 
lacht. Van zodra generaal Loc deze 
.ens openlijk verdedigde in het begin 
an maart, wilden de Amerikanen \ a n 
Ly onmiddellijk de likwidering van de-
e generaal bekomen... 

Sedert deze Boeddislische drukking 
lu zijn er in Amerikaanse kringen en-
ele belangrijke meningsverschuivingen 
an het gebeuren. En dat niet alleen dan 
>ij de « militairen ». He t was natuurl i jk 
)ij de militaire leiders in Vietnam en in 
ict Pentagon te Washington dat de 
eibte uitingen van grondige ontevre-
lenheid zich manifesteerden. De onver
dacht felle anti-Amerikaanse weerslag 
an de Boeddistenmanifestaties deed 
niraeis de fundamenten van de mili-
aire en militair politieke argumentaties 
)e\en, hetgeen een enorme morele in-
iiiking teweegbracht 

In de politieke sfeer ziet men nu ook 
n \\eini<re weken de kritiek op het 
letnain beleid van Johnson toenemen. 

I cru 1)1 de kansen op een bloedige bur-
aiooi log temidden van dit reeds zo 
<ioi wieedheden verzadigde Zuid-
ictiiam ondeitussen schijnen te zijn 
I genomen, gaat de politieke afbraak 
m het blijkbaar zo ste\ig gewoitelde 
iinccpt \,in de « gejustifieeide anti-
luimiinisiisihc ooiloo » voort De vraaj: 
ol ei nog genoeg zal overblijven na 

t /e politieke afbraak, om het mini-
iiiii I m defensie idealen noa; te be-
iiulcii 
Dt.m Rusk heeft een •i\eek geleden 

'L iciib \eidedigd dat de mili taue ver-
cdii^ing \ an Zuid Vietnam nog gerecht-
adidigd bletf door het feit dat het mi
nium \ an eenheid dat er nog altijd 

'estaat bi] do verschillende dissidente 
aktie in Zuid Vietnam, piecies ligt iii 
( t (cit dat /i] allen nog geloven in de 
)()d/,ikcli|kheid \ an verv\eer tegen een 

oiiiiiiunibtisthe machtsovemame in 
uid Vietnam De viaag is dus ot ei nog 
at inininuun d.xn anti komniunisme 
anue/i<^ is 

Ln Cl / i |n velschillende cnunenie 
meukaaiise /egsinaniien dic niet meer 

chiiiien te gelovei' in dat iiiunmaal ge 
ameiili)k anti komniunisme 

/eer vele Anieiikanen sehijnen grif 
lan te kunnen nemen dat in de eeiste 
)laais (Ie Boeeldistise lie bew^^mg waar 
>p i!>il Uoi l i l Ouang steunt oin uel-
icht een ceistc jilans lol te gaan spelen 
>i| de ecistkomende veikiezingen onder-
nijnd Is door pio kommunistisehe of 
fexvoon kommunistisehe elementen De 
/eienigde Boeddistische Kerk, waarvan 
Til Ouang de voornaamste zegsman is 
;n die ongeveer een miljoen leelen telt, 
s inderdaad steik door p iokommunis 
;en geiiifiltieeid Maai er zijn weinig 
^enneis van de Zuidvietnamese poli-
iek die I n Ouang daarentegen zelf 

Vietnam 
op een keerpunt 

van pio kommunisme of ki^pto komniu
nisme beschuldigen. 

De meeste zien hem aan voor een man 
die, als het zover zal komen, evenzeer 
de kommunisten bij de neus zal nemen, 
of het zal proberen tenminste. 

He t ziet er dus naar uit dat de Zuid 
vietnamezen in de maanden die komen. 

doen — zou echter een regering kunnen 
zijn die een koahtie zou willen sluiten 
met de Vietkong. En de dramatische 
viaag voor de Amerikanen zal zijn en is 
nu reeds in feite hoe zij moeten reage
ren wanneer die regering zou vragen of 
de Amenkanen zieh willen veiwijdeien 
uit Vietnam 

iiiii4wit«l*w«ii«iT 

een burgerregeimg zullen kii |gen \ l n i 
het /iet er eveneens naar uit dat de ver
andering die nu op til is — maar die 
nadat er in enkele jaien reeds ulii vel
schillende legeimg aan de macht zijn 
gekomen geen veiwondering wekt - ^ 
van een enigszins diepgaander aaid is 
elan de vele veranderingen die de Ame
rikanen daar reeds hebben zien gebeu-
len sedert dat zi] er zieh mee zijn gaan 
bemoeien 

De ' \meiikanen hebben, zolang zij nu 
al aanwezig zijn in Vietnam, het prin
cipe aanvaard dat zij iedere regering 
zullen steunen die gebaseeid is op een 
populaire keuze van de Vietnamese be 
volking 

De regering die nu v\aaisehijnli^!i /al 
gekozen worden — voor zover er eirh 
geen uitzondei lijke gebeurtenissen voor-

Dat IS een viaat^ dic <le/e v\eek in 
W'ashiiT'ton zeer veel werd "ehoord. 

o ~ 
Dean Rusk kieeg /e reeds te beant 

uoorJen en hij kon o( en duekt ant-
v\üoid vinden. 

De meeste waarnemers menen da t in 
de praktijk — bijvoorbeeld in het ge
val dat de Boeddist T r i Quang de vol
gende regering zou beheersen — het 
praktisch en logisch uitgesloten zou znn 
dat een Zuidvietnamese regering oe 
Amerikanen aan de wal zou zetten. O p 
di t ogenblik, in de pre-elektorale atmos
feer die n u reeds aanwezig is in Viet
nam, wordt er immers duchtig gespe-
kuleerd op een anti-Amerikaans gevoeL 
Maar wanneer de verkiezingen zullen 
voorbij zijn zal de overwinnaar, of de 
overheersende fraktie, direkt vooi de 
vraag staan of h i | de prijs wil betalen 
voor het uitdrijven van de Amerikanen. 
W a n t dan zal zich onmiddellijk de rea
liteit opdringen : de Amerikanen naar 
huis laten gaan wil zeggen overgeleverd 
zijn aan de machtspolitiek van de Viet
kong en van de « echte kommunisten »• 
Zelfs voor iemand als T r i Quang zal 
dat een hele opgave zijn. Afgezien van 
deze zeer reële vraag kan men zich dan 
nog afvragen of de militaire Vietnamese 
leiders dit zullen laten gebeuren. 

Welke positie men overigens mag in
nemen in deze spekulaties, het blijft 
voor de Amerikaanse politici op dit 
ogenblik zeer moeilijk. Want voor hen 
wordt deze vraag onmiddellijk : moeten 
wij dan nog zolang doorvechten ? 

Maar hier verlegt zich dan de hele 
problematiek zeer duidelijk. Het is im
mers niet langer meer aan te nemen — 
zoals door de Amerikanen nogal veel 
werd voorgesteld — dat de Amerikanen 
in Zuid Vietnam vechten voor de vrij
heid van de Vietnamezen, op aanvraag 
van hun regering. Met andere woorden : 
de Amerikanen vechten in Vietnam niet 
voor rekening van de Vietnamese rese-
ring, maar voor rekening van het he^e 
Zuid Oost Aziatische werelddeel W a t 
nu belangTijk is, is niet zozeer de posi
tie van de Zuidvietnamese regering, 
maar de positie van Tha i land , Malei
sië en andeie, en zelfs van Indié en Ja
pan 

Het is duidelijk geworden dat de 
vredesbesprekingen naar aanleiding van 
een eventuele Vietnamese wapenstil
stand niet moeten gebeuren uitslui tend 
tussen Noord Vietnam en Zuid Vietnam, 
maar tussen de grote onrustzaaier China 
en al de direkt aanbelangende machten. 

Wat er tussen Amerika en Zuid-Viet
nam gebeurt, is eerder van bijkomend 
belang. 

E H.M. 

deze week in de wereld 
• Gtomyko biniof^ ah eeiüe Sovjetiiissische afgevamdigde, een bezoek aan de 

Paus 

• In Vietnam binden Mig 21-straaljagers van Rum^he makelij de strijd met het 
Ametikaan'i luchtwapen aan. 

• De reis van generaal de Gaulle in Noord-Franknjk werd stekenmeikt door so-
ciale onrust en massale stakinge?!. 

• Premier Wilson wenst het gesprek met de piemier van Rhodeste, lan i>mith, 
opnieuw aan te knopen. 

file:///eidedigd
file://'/meiikanen


WIJ 1 ! 

STIJFKOP 

De Gaulle zal m de loop der 
maand juni een bezoek aan 
Rusland brengen. Het Krem. 
Im-protokol heeft thans reeds 
heel wat kopzorg om de sti]f-
hoofdige Fransman Zo staat 
de Gaulle er op, geen leger
parade m Moskou maar wel 
in Wolgogiad te mogen bij-
wonen en hij houdt er aan, 
de oude naam van laatstge
noemde stad — Stalingrad — 
te dier gelegenheid in zijn 
rede te gebiuiken. Hij wei
gert tevens, het Rusland ten 
oosten van de Oeral — vol
gens zijn opvatting met meer 
behorend tot Europa — te be
zoeken. 

Mill II II! lllilllllltlllljull liHlllil 

De Amsterdamse siudenten kijken niet op een dubbeltje Ze kochten de gewezen Brits pakketbo t 
«Caledonia» aan, met het doel ze in de Anisteidai,i',e haven te mei LH ei er studenten op te 
herbergen Uiterst gemakkelijk voor oiitgioeningsceiemonieel, zond aen. 

INDIRA GANDHI 
« East ts east arid nest is ivest en ilis) II 

never meet » op het eeiste ztcht is het on 
begrijpelijk dat een wouw het gtbidclit 
heeft tot eeiste minister van India, dal zij 
regeert ovei het tweede giootste land ter 
ueield, dat zij over mee) lolmaclUen be 
schikt dan welke vrouw ook in onze nio 
derne wereld India ts immeis vandaag nog 
steeds het land uaar de viouw in talloze 
gevallen aan de rand van de samenleving 
huist, uaar meisjes ondanks alle wettelijke 
bepalingen lang voor hun veertiende ver-
jaaidag uttgehuuelijkt uoiden en uaar af 
en toe nog een uediiue sterft op dezelfde 
biandstapel uaaiop haai oveileden echtge
noot veiast woidt India ts echter eveneens 
het land, uaai de heeisende partij — de 
nationalistische Kongiespattij — vastge
legd heeft dat minstens 15 % xan haar 
kandidaten bij de vei kiezingen vrouwen 
moeten zijn. 

De ondel geschikte lol van de Indische 
tioinu uQitelt tn een eeuwenlange positie; 
het aandeel dat de viouuen nemen m de 
landsleiding en in het bestuur uortelt in de 
onafhankchjl hcids'itiijd 

Indna Gandlii vei telde onlangs aan het 
/ineiikaansc ueekblad « 'Neusueeh > hoe 
ZIJ opgesloten uetd in de geiangenis en 
hoe ZIJ daat — net als een man — de ge-
uone behandeling die de Butten nan de 
Indisclre vrijheidsstrijders vooi behielden, 
moest ondelgaan Wai zij beleefde, mask 
ten duizenden Indische tn ouwen mee en 
daaruit groeide de u aai dei ing die het hui
dige India ueet op te biengen loor de 
viouiv, ondaiils de andosluidnide eifenis 
van eeuuen 

De 48 jaiige slanke, elegante Indira Gan 
dhi IS niet ^oaU velen vei keet delijk menen, 
een leiuanit tan de Malie ma doch wel 
ren dochlti tan de ooerleden eeisle mmis 
te) ]au aha) lal Aeh)oe die van op de dag 
dei onathaiikehjkheid tot bij de mnchtsaan 
iaa>dtng dooi zijn dochter piaktisth ori-

>ideibiol(n de hulsche legeringtn heelt 
^ikid 

Min kan ru t zegnrn dat liidna Ciindhi 
tan haar tuder een mandaat en een land 
zonder zoigen en problemen erlde Inlegen 
tl cl de ambisaania nding doo) \ehroe s 
aochte) vrel middenin ern periode met zua 
ie politieke en sociaal ekonomiseh/ p-oble 
men Nauuelijlis uas er enige rust mgelr-
' n op het Indisch Chinees front en uas de 

r o)log met Pakistan beëindigd s,iuo)den, 
o/ hel Jand'ueid verschewd dooi godsdien 
stige tegenstellingen en taaltuisten teiuijl 
enkele xvihle en nooit onderworpen stam 
men in opstand knanen Tot o-er ma at 

nil lamp neikle ook de natiiin de chaos 
in de hand en een grote droogte deed een 

ocdseltekoit van meer dan tuinlig miljoen 
Inn graan ontslaan 

De^e laatste factor tooi al — de honrrei 
s lood die vijftig miljoen mensen met de 
dood bed)cis.t en die het gevaar inhield van 
<r)ote ongel cgeldheden en opstanden — 
heeft mex'iouw Indira Gandhi er toe aan 
rrezet om oen ieis langs de Westerse hoofd 
steden en het Kiemlin te maken en er de 
hulp te gaan afbedelen die zij zo vaak x oor 
dun tiots had afgexiezen Meer noe, dan 
haar vader heeft de huidige eerste minister 
r an India m de voorbije jaren een afwij
zende houflmg tegenover het uesten aan

genomen, het bezorgde haar de lepulatie 
van uiteist links te staan, wat enkele jaien 
geleden nog neerkwam op het varen tan 
een paiallele koers met Peking Onder de 
druk van het konflikt met China eerst en 
thans ook gedu ongen door de hongersnood 
IS Indira Gandhi steeds meer de ueg naar 
het uesten opgegaan — het uesten dan in 
zijn bieedste zin, met uibegiip tan Mos
kou 

Het IS inderdaad duidelijk dat India zijn 
problemen niet alleen aankan en dat de 
geldigheid van de Indische demokralische 
ueg tov de Chinese kommunisttsche weg 
slechts kan beu ezen worden met behulp 
van de hele xvesterse xoereld Het grootste 
probleem van de voormalige Britse kolonie 
IS de explosieve bevolkingsonlxvikkeling, dte 
veel sneller gaat dan de ontu ikkeling van 
de landbouw Daarbij komt dal de Indiërs 
na het veroveren van hun onafhankelijk
heid als het U'ure gebiologeerd xoaren door 
het veilangen om ook de ekonomische on-
afhanlflijktieid te verwerven, in een groot
scheeps offensief zijn zij er inderdaad in ge
slaagd een belangrijke moderne industrie 
uit tfe grond, te stampen, doch zij peruaar-
loosden daarnaast haast volkomen de zo be
langrijke sector van de voeding India, dat 
dan tocii bestuurd xverd zonder veel ideolo
gische ballast, lic eft ziili tri dat opzicht 
minder plooibaar en minder efficient ge
toond dan kommumstisch China. De Chi
nezen hrbben het mar \ leninisme van Rus
sische makelij rustig verteerd en zijn, na 
een vet keerde start, betrekkelijk snel er toe 
gekomen Tiun eigen fouten in te zien en te 
korngeren zodat tn het rijk van Mac een 
totaal riieuxu kommunisme met een sterk 
boeienkaiakter ook en vooral aandacht 
heeft xooi de landbouw en het platteland. 
De I'idisclie demokratte heeft op dat punt 
althans getuigd van een veel groter star
heid en gebrek aan soepelheid. 

In India uotdt nochtans het lot van de 
Aziatische — en uellicht van gans de ue-
reld bepaa d Indien het westers ststeem de 
ongelooflijke uitdaging van de Indische 
pioblemen aankan, vervalt meteen het 
giootste xvei fa)gument van het Chinees 
kommiiiiisme 

Hel ts uel een zeer merkwaardige spe
ling van het toeval, dat de macht in dit 
brandpunt van de wereld in de handen van 
een xnoiixu ligt We schreven bijna ster'-o-
tiep de gemeenplaats « tn de handen van 
een zuakke xroiixv » Zwak is India Gandhi 
echter allerminst ' De xvijze waarop ztj met 
een snel en uiterst kordaat gebruik van le
ger en politie, de opstanden en honger-
rellen dei joiis;ste maanden de kop indruk 
te, bexiijst het ten overvloede Daarnaast 
heeft Indira (jaiiéhi exieneens bewezen dat 
ZIJ soepel kan zijn, soepeler dan haar voor-
gn)ie.e) en veider Neh)oe • zij verleende aan 
de 7 miljoen Sihks het reclit om een eis.en 
staat te toimen 

Indira Gandhi ziet er nut uit als een kat 
die men zonder handschoenen aanfrakt en 
kenners van het politiek leven in India ver-
zekeien dat zij teidee:e haar vremxieltjke 
ellebogen ueet te gebruiken ' Maar mis
schien heeft eindelijk deze vrouxv de sterke 
hand die het miljoene iiijk zo dringend 
behoeft. 

A iS 1 ovano. 

DIEfJSTWESGERAAR 

Een 23-jarige Amerikaan, 
de dienstplichtige David Mit
chell, heeft geweigerd te ver
trekken naar Vietnam. Mit
chell IS nochtans geen dienst
weigeraar uit gewetensbezwa
ren en evenmin behoort hij 
tot enige pacifistische of anti-
militaristische strekking Hij 
beroept zich doodeenvoudig 
op de uitspraak van het Nu-
renbergs internationaal ge
rechtshof anno 1945 en ver
klaart dat hl] zich niet schul
dig wil maken aan oorlogs
misdaden die hem, ingeval de 
VS de oorlog zouden verhe
zen, ten laste zouden kunnen 
gelegd worden. 

Als oorlogsmisdaden be
schouwt David Mitchell het 
bombarderen van niet-mili-
taire obiektieven, waarbij 
burgers de dood vinden. 

David Mitchell beroept er 
zich op dat « wie de oorlogs
wetten schendt, met mag re
kenen op straffeloosheid». 
Zijn houding en zijn argu
menten zijn een wel zeer 
merkwaardig gevolg van de 
omstreden Nurenberger 
rechtspraak. 

ZAAKJES 

Het Jordaans leger beschikt 
over Patton M-48-tanks die m 
35 mmuten van aan de grens 
met Isiael tot in Tel Aviv 
kunnen rollen Tenzij ze na-
tuuilijk tegengehouden wor
den door de Patton M-48-

tanks van het Israëlisch le-i 
ger 

Meer dan 100 Patton_tanks 
weiden door de Verenigd» 
Staten aan Israel geleverd» 
Met het oog op de befaamde 
« balans » m het nabije Oos-, 
ten, leverden de VS. dan oo& 
maar 100 Pattons aan Jorda
nië Israel kreeg modern» 
Hawk - luchtafweerraketten, 
die welUcht nog ooit zullen 
d'enen om de — eveneen» 
door de V S geleverde — Jor
daanse « Startighters » uit da 
nabij-oostelijke hem.el tft 
knallen. 

Ook Rusland, Engeland eri 
Frankrijk doen monter mee 
aan de bewapeningswedloop 
en de lonende wapenhandeL 

In het totaal bevinden zich 
thans reeds in de landen van 
het nabije Oosten meer dan 
3 500 tanks en 1 000 gevechts
vliegtuigen. 

CLAUS RAUS 

Verleden jaar kwamen 
360 000 Westduitsers een kor
te Paasvakantie slijten m Ne
derland Dit jaar waren he t 
er heel wat minder : slechts 
200 000 « Moffen » deden mee 
aan de Paasrun naar Neder
lands Noordzee. 

Oorzaak : de rel rond Claus 
en Beatnx heeft duidelijker 
dan ooit de anti-Duitse ge
voelens der Nederlanders 
blootgegeven. 

NATIONALISME 

Zelfs m de landen van het 
Oostelijk blok is het nationa
lisme een kracht gebleven die 
door een kwart-eeuw kommu
mstisch regime niet kon wor
den weggevaagd In het Joe
goslavië van Tito blijven de 
Serven ijveren voor de predo-
mmante rol van het serbo-
kroatisch, terwijl de Slovenen 
de eikennmg van hun taal m 
het Bondsparlement te Bel
grado eisen en de Macedoni-
ers zelfs menen dat zij aan
spraak kunnen maken op ei
gen reispassen, dekoiaties en 
een zelfstandige buitenlandse 
politiek die rekening houdt 
met de Macedonische minder
heid m het buurland Bulga
rije. 

Statistici hebben beweerd dat 80 % van de tlians tn West Luropa 
rijdende personenwagens een bleek — en dns veiliger — kleurtje 
hebben De statistiek wordt in ieder geval niet tegengesproken 
door deze hichtfoto van de parkeerplaatsen nabij het bloemen-
park Keukenhof bij Lisse, waar nu de grote jaaihjkse toeloop 

heerst. 
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Het is al tot in den tteure gevraagd en herhaald geworden : waar gaat het in Lim
bing naartoe met de tewerkstelling? Waar gaat men de arbeiders plaatsen die in 
ds mijnen afgedankt xuorden, wat gaat men doen met de duizenden nieuwe aibeid';-
hiachten die jaarlijks in deze kinderrijke piovincie bijkomen en hoe moet het met 
dezen die de landbouw verlaten om als loontrekkenden werk te gaan zoeken ? Zat 
het leger van de pendelarbeiders nog aangroeien ? Wat komt er terecht van de be
loften inzake rekonveisie door de tegering gedaan ? Dat zijn allemaal vragen die 
men zich stelt, viageyi die op de voo)avond van deze één-meivieiing 1966 ivel een 
heel bijzondei e betekenis krijgen. 

In zijn aitikel « Limburg 1976 » van 
verleden week, gaf Dr Raskin zeer goed 
de toestand weer waar hij schreef : « Het 
aaijital werkzoekenden zal met 78.000 
aangroeien : 65.000 tengevolge \ a n de 
snelle demografische ontwikkeling — 
29 % van het totaal aantal \oor gans 
Vlaanderen — 13.000 tengevolge van de 
achteruitgang van de tewerkstelling in 
de landbouw en mijnnijverheid ». 

. De toestand in de kolenmijnen is nog 
verslechterd sinds de jongste gebeurte
nissen in Limburg. Alhoewel de voort-
brengst verminderde, vergrootte de 
stock. Deze voorraad die in Belsjié ora 
en bij de twee en halve miljoen ton ko
len ligt, vertegenwoordigt een miljar
denkapitaal dat geimmobiliseerd is en 
dat bovendien in waarde \erminder t . 
Limburg heeft ongeveer de helft van 
deze voorraad kolen. 

Nu is het een feit dat men in de ge
hele E.E G. met een kolenvraagstuk te 
kampen heeft, net zoals dat trouwens 
ook in Groot-Brittanie het geval is. Zo 
werden tijdens de periode 1957-1964 in 
de landen van de Europese gemeenschap 
154 uitbatingszetels gesloten. Dit had 
een vermindering in de vooftbrengst 
voor gevolg van 24 miljoen ton. Duits
land en Frankrijk hebben onlangs in 
het vooruitzicht gesteld dat zij hun pro-
duktiekapaciteit nog gaan verminderen, 
respektievelijk met 11 ten honderd (15 
miljoen ton) en 14 ten honderd (6,6 
miljoen ton). Ook Nederland voert — 
zoals men weet — een geleidelijke slui
ting van de Staatsmijnen door, gaande 
over een periode van 1966 tot 1969. In 
Groot-Brittaanië wordt voor de komen
de jaren een stopzetting van de voort-
bi engst in 150 zetels vooropgesteld, ter
wijl 80 zetels als tv\ ijfelachtig worden 
gerangschikt. Uiteindelijk zullen nog 
slechts 281 zetels behouden blijven in 
de toekomst. 

• KOLENVRAAGSTUK 

De elementen die oorzaak zijn van de 
achteruitgang van de kolen zijn gekend. 
Het aandeel van de kolen in het totaal 
eneigieverbruik vermindert van jaar tot 
jaar. In België verminderde het verbruik 
\ a n steenkolen in de energiesektor met 
4 -̂ OO.OOO ton of 15 ten honderd in 1965 
ten opzichte van 1957. Een tweede ele
ment is het gebruik van aardgas dat uit 
Nederland zal aangevoerd woidcn en 
waarschijnlijk velen zal aanzetten de ko
len als huishoudelijke brandstof defini
tief te vervangen door het hogergenoem-
de gas. Bovendien zal het aaidgas een 
belangiijke mededinger woidcn van het 

thans uit kolen verkregen cokesgas. Een 
andere konkurrent van de kolen is de 
petroleum, die ook als huisbrandstof in 
een zeer snel tempo de kolen vervangt. 
Een vierde element is de gemakkelijk
heid waarmee men gas of petroleum 
aanwendt tegenover kolen. 

T e n slotte is er het vooiuitzicht van 
de kernenergie die ongetwijfeld een be
langrijke mededinger gaat worden iii de 
toekomst, niet alleen van de kolen maar 
ook van de andere, reeds hoger genoem
de brandstoffen. Vermeldenswaard is 
zeker dat de technische vooruitgang in 
het algemeen er heeft toe bijgedragen 
dat de kolen naar het achterplan wer
den gedrongen. O m een voorbeeld te 
geven : de hoeveelheid cokes die nodig 
zijn voor de vervaardiging van één ton 
gietijzer vermindert van jaar tot jaar, 
dank zij de technische vindingen en ver-
beteiingen. Zo daalde dit verbruik in 
Belgiè van 852 kgr. in 1960 tot 6ö0 kgr. 
in 1965. 

• SLUITINGEN 

Het gevolg van deze evolutie was de 
sluiting van niet-renderende kolenmij
nen. Nu werd de keuze voor sluiting 
van kolenmijnen die magere en anthra-
cietkolen voortbrengen, gedaan op ba 
sis van het feit dat sommige kolenlagv^n 
in de toekomst uitgeput zouden zijn, 
hetzij op basis van de veiliezen per ton. 
Zoals men weet waren de eerste mijnen 
die in Wallonië gesloten werden, mij
nen die praktisch volledig uitgeput wa
ren, maar waarin men vooraf nog de 
gelden van de Marshallhulp had be-
pompt. Nadien kwamen mijnen die ver
lieslatend waren aan de beurt. Maar in 
Limburg waren de mijnen noch uitge
put, noch verlieslatend, zeker niet in die 
mate als de Waalse. Toch wordt Zwart
berg gesloten. 

Men heeft nadien een vrij ingev\ikkel-
de argumentatie bijeengezocht... Er is 
sprake van de kwaliteit van de delfstof 
en van <( vetkolen B » die daar worden 
bovengehaald en die niet meer zo ren
dabel zouden zijn voor de staalindustrie 
enz... Deze vetkolen worden in België 
haast uitsluitend in Henegouwen opge-
dolven, maar met veel hogere kosten, 
dan te Zwartberg. Het is duidelijk dat 
men de sluiting heeft doorgevoeld als 
kompensafiemaatregel. Dat men daaibij 
Zwaitljerg uitkoos, wordt als volgt ver-
antwooid (« Basisgegevens van het steen-
kolenvraagstuk » — onlangs uitgegeven 
door het Kolendiiektorium) : « Daar 
deze drie zetels (die van Genk nvdr.) 
dicht bij elkaar gelegen zijn is het moge-

LIMBU 

lijk door het uitvoeren van geen al te 
grote werken een gedeelte van de kolen-
lagen van de gesloten mijn te recupere-
len; bovendien kan de verlaten schacht 
als hulpschacht wolden gebruikt; door 
de nabijheid van andere kolenmijnen en 
wegens het bestaan van andere belang
rijke nijverheden, zal de reclassering van 
het personeel in de streek van Genk het 
gemakkelijkst en met de minste ver
plaatsingen tot stand gebracht kunnen 
worden; de kolenmijnen van Beringen 
en van Limburg-Maas zijn aan de gren
zen van het Kempisch bekken gelocali-
seerd, zodat de mogelijkheden van we
dertewerkstelling in de onmiddellijk om

geving relatief klein zijn. Dit is vooral 
het geval voor Limburg-Maas die de 
enige grote onderneming uit de Maab 
vallei is. Wat Beringen betreft dient ic 
kening gehouden met het feit dat deze 
kolenmijn het hoogste peicentagc Bel
gische arbeidskrachten tewerkstelt, tci-
wijl ook de recruteringsmogelijkhedcn 
in de streek interessant blijven n. 

• TEWERKSTELLING 

Een wel zeer eigenaardig stukje d<it 
hierboven staat afgedrukt. Inderdaad, 
gaat j n e n dus vanuit een andere Genk 
se mijn, de kolenlagen van de gesloten 
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Romantische heidevlakten treft men in Limburg nog veel aan; ook in de lubijli 
ne\enbedrijven en andere nijverheden een plaats hadden 
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mijn « recupereren n, dus verder uitba
ten zouden wij zeggen. En wat die re-
klassering van het personeel betreft, die 
gemakkelijk zou kunnen gebeuren inge
volge het bestaan van andere kolenmij
nen in de nabijheid, dat is ook maar een 
foefje. Inderdaad, van de ongeveer 4 200 
personeelsleden te Zwartberg (juist ge
teld zijn er 4.187, waarvan 3.180 onder-
gronders, 782 bovengronders en 223 in
genieurs of kaderpersoneel) zijn er sinds 
januari, dus sinds de hevige sociale troe
belen, ongeveer 800 mensen weggegaan. 
Van het bovengrondse personeel zijn er 
ongeveer 150 elders gaan werken. Wij 
hebben trachten na te gaan waarheen 

-^ r-

i 
•abijJi' 
den Bieten 

van de mijnen 
vinden... 

waar norma.il 

zij getrokken zijn en kwamen tot de be
vinding dat de meesten naar Ford ver
huisd waren, anderen naar kleinere be
drijven en sommigen naar de kolenmij
nen van Winterslag en Watei schei. H u n 
aantal ligt echter niet bijster hoog en 
sommigen keerden bovendien na enkele 
dagen terug omdat de loonsvoorwaarden 
niet overeenstemden met die van Zwart
berg; zij werden terug aangenomen in 
h u n oorspronkelijke tewerkstcUings-
plaats. Bij de bedienden zijn er onge
veer een 25-tal vertrokken, een achttal 
ingenieurs gingen naar Ford en een 
twintigtal bedienden gaan op vervroegd 
pensioen. 

Daarmee zal de kous waarschijnlijk ai 
zijn. T o t nog toe zochten de mensen 
vrijwillig een andere taak en een vrij 
groot gedeelte kon die ook vinden, maar 
in de toekomst zal dat steeds moeilijker 
gaan. Bij Ford staan op het aanwervings
bureel dagelijks meer mensen aan te 
schui\en dan men er per maand kan 
aannemen. Het enige l ichtpunt in Lim
burg was dit auto montagebedrijf, maar 
dat kan begiijperlijkerwijze niet méér 
arbeiders te werkstellen dan het nodig 
heeft. Weliswaar wordt er op gerekend 
dat er nog een investering van ongeveer 
5 miljard zal gebeuren (er is tot nog toe 
ongeveer 7,5 miljard besteed) om over 
te gaan tot de vooitbrengst van nieuwe 
en andere modellen zodat er uiteindelijk 
12000 arbeiders zullen tewerkgesteld 
worden, waar het er thans ongeveer 
7.600 zijn, maar deze vooruitzichten 
kunnen nog wel een tijdje toekomst
muziek blij%cn 

• OMSCHAKELING 

Intussen is er van rekonveisie Aseinig 
sprake. Voor tweehonderd bedienden 
bij de mijn \ a n Zwaitbeig is er \\einig 
toekomst. De stemming onder dit per
soneel is dan ook zeer pessimistisch. Net 
zoals trouwens onder de eigenlijke mijn
arbeiders. Ongeveer twaalfhondeid on-
dergronders uit Zwartberg zitten met 
stoflong en men weet reeds uit velschil
lende voorbeelden wat dit betekent. Er 
zijn al van die mijnweikeis die naar 
andere bedii] \en gaan infoimeren zijn, 
tot zelfs in Luik toe, of er geen werk 
voor hen was. Zij keelden steeds ont
moedigd terug omdat zij moesten horen 
dat men mensen « in hun toestand » 

niet kan aannemen. Hetzelfde gebeurde 
trouwens met bedienden, onder meer 
met een man die een humanioradiplo-
ma bezit, maar 47 jaar oud is en die 
ondervond dat men mensen op die leef
tijd niet meer kan « laten beginnen »... 

Waar moeten deze mensen naar toe ? 
Waar ligt voor hen een toekomst ? Wat 
doet de regering voor hen ? Wat doet 
zij overigens voor het leger pendelarbei
ders da t nu reeds zo talrijk is in Lim
burg en dat nog gaat aangroeien ? 

Wij schreven het nog verleden week : 
« De pendel bedraagt n u reeds 30.000, 
maar zal oplopen tot 80.000, of één op 
drie Limburgse aktieven ». Deze men
sen gaan naar Luik, Nederland, Duits
land, waar nochtans ook mijnen geslo
ten worden ! 

De lange-afstandspendel stijgt ieder 
jaar, zo bijvoor beeld van 47 tot 61 ging 
hij van 16.500 tot 26.000 tot 30.000 in 
1965. 

De aangroei van de bevolking in Lim
burg is groot. Van 1947 tot 1961 was 
hij zelfs groter dan deze van vier Waal
se provincies in hun geheel : 114.00 ni 
Limburg en ongeveer 80.000 in de vier 
Waalse provincies samen. Uit deze gro
te kinderrijkdom volgt ook een grote 
jaarlijkse aangroei van de beroepsbevol
king, namelijk ongeveer vierduizend 
eenheden. De tewerkstelling van deze 
aangroei zal een echt dramatisch vraag
stuk worden. Men dient bovendien re
kening te houden met het feit dat in 
Limburg het aantal tewerkgestelde vrou
wen naar verhouding zeer laag is, zodat 
er enerzijds in gezinnen waar men nor
maal met twee uit werken zou gaan, er 
alleen het inkomen van de man is en er 
anderzijds veel arbeidsplaatsen die nor
maal zouden ingenomen worden door 
vrouwen (die tot nog toe minder be
taald wolden) be/et worden door man
nen, welke geen al te hoog loon verdie
nen. 

• VOORUITZICHTEN 

Op gebied van rekon\ersie is er wei-
ni": V ooi uitzicht in Limbura:. Men 
schijnt ook voor de toekomst te herval
len in de fout die in het veileden leeds 
werd gonaakt . 

De bevolkmgsaangioei in Limbing is 
niet van vandaag, de pendelbeweging 
en de nood aan nijverheid ook niet. 

Nochtans is men nooit overgegaan tot 
de vestiging van een voKaardige indus
trie, nochtans werden de K-empische 
mijnen steeds achteruitgesteld tegenover 
deze in Wallonië Drs De Graeve, Lim
burgs V.U. piovincieraadslid vestigde in 
dit verband nog onze aandacht op de 
toekenning van de subsidies die voor de 
mijnen in het vooruitzicht werden ge
steld en die voor gans België 1 miljard 
600 bedragen. Aanvankelijk zegde men 
dat ieder (dat wil zeggen het Kempens 
bekken en de Waalse steenkolenmijnen) 
de helft zou krijgen. Thans zeggen krin
gen die het weten kunnen, dat dit niet 
het geval zou zijn maar dat de Limbur
gers integendeel slechts 690 miljoen in 
de plaats van 800 miljoen zouden ont
vangen I 

Daar moeten dan nog de redukties af
gehouden worden die toegekend worden 
aan de metaalnijverheid. De regering 
mag normalerwijze geen rechtstreekse 
subsidies aan de metaalnijverheid toe
kennen; zij doet dit langs een omweg : 
wanneer de mijnen kolen leveren aan 
de staalnijverheid, dan moeten zij een 
vermindering toekennen. 

De wijze van handelen is dus in volle
dige tegenstelling met de noodtoestand. 
Nog steeds geklungel met de subsidies 
aan de mijnen zoals dat in het vei leden 
is gebeurd, geen sprake van de vestiging 
van enige belangrijke nijverheid, inte
gendeel wel plaatsen van industrien in 
Wallonië waar men vreemdelingen in
voert en waar men bovendien nog steeds 
Vlaamse bedrijven overhevelt (zie de be
dreiging die op Bell Telephone ueegt) 
in de plaats van deze bediijven. zo /ij 
zich willen uitbreiden, naar plaatsen in 
Vlaanderen — onder meer in Limburg 
— te laten gaan, die gebrek hebben aan 
werkgelegenheid. 

Vandaag, wanneer het Vlaamse feest 

van de arbeid in Limburg gevierd v\oidt, 

slaat deze provincie er niet rooskleniig 

voor. De V.U. heeft lot taak en tot op-

diacht de Limburgers duidelijk ie ma

ken waarom zij er niet zo besi voor

staan AVij gaan voorop in de strijd van 

het Vlaamse volk, ook in de sociale 

strijd. Limbuig is vandaag een der 

vooinaamsle objekiievcn. 

btaf De Lie. 
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DE CARMEN 

VAN MILO 
Ik zag haar voor het eeist, toen 

ik — iiu zowat andethalf jaar gele
den — mijn haar a coupe César het 
snijden. In een voorwereldlijke, oer
versleten snoeizetel. Met een laken 
voor mijn buik en een klos uitge-
harkte stoppels m mijn hals (ze krie
belden veidomd haid). 

De kapper — een ietwat gezette, 
niettemin nog viij fikse Cyrano de 
Beigeiac — neuriede net een atia 
uit « de Baibier van Seville ». Tus
sendoor wauwelend dat ie erg veel 
hield van klassieke muziek en opera 
prefereerde boven televisiekabaret. 
« U weet wel ». Ik gaf voor alsof ik 
het inderdaad wist. 

De zon was gaandeweg immens u it 
gewoiden. Ze had zich door de vi
trage gebroken en was uitgezakt op 
de vloertegeltjes van het vertrek. Sa
men met de schaduw van een (toe
vallige ?) passante. Hij gleed niet 
weg zoals de anderen, maar bleef 
muurstil hangen tussen de kruisvor
mige vensterstijlen. Zijn aanwezig
heid met klem aan me opditngetid. 
Ik keek op. Tot eigemis van de 
zingende pruikentuinier die erop 
stond dat ik voor me uitstaien zou, 
het hoofd een ietsje schuin naar 
rechts. Ik simuleerde een hoestbui, 
keerde me om in de richting van 
het raam en ontdekte het silhouet 
van een adembenemend knappe 
blondine. Zo veronderstelde ik ten
minste. Tussen haakjes : ik ben nog 
nooit het slachtoffer geworden van 
mijn, in tamelijk brede kringen ge
roemde, intuïtie. De nefaste voor
spellingen van mijn horoskoap (ik 
ben boogschutter) ten spijt. 

De Venus van Milo — het type 
waarvoor een Spanjaard mooi den 
doet — trilde even, stak nog één 
keer scherp af tegen het grijsblauw 
van de middaghemel en weg zvas ze. 
Verdwenen het op-art-rokje, de blon
de kuif, de groene ogen. Naar de bus
halte wellicht. Of naar huis, een 
paar straten verder... De barbier van 
Sevilla gniffelde. Hij had er kordaat 
het mes op gezet. 

Mijn tweede ontmoeting met Car
men — ik was ervan overtuigd dat 
ze zo heten moest — vond plaats J'i 
het centrum van de stad. Op de rand 
lan de boulevard. Ik stond er een 

haar 
Je hoeft nog geen super-geëmanci

peerde vrouw te zijn of willen zijn, om 
je dagelijks dood te ergeren aan de vele 
voorrechten die het simpele man-zijn in
houdt. De ambitieuze vrouw die hoger
op wil en het zozeer begeerde postje ziet 
weggekaapt door een (bekwamer ?) man
nelijke kollega heeft misschien recht tot 
klagen. Maar ook de echtgenote-moeder 
die tevreden is met « huis en haard » 
komt wel 'ns in opstand tegen de man
nelijke heerschappij en alle misbruiken 
vandien. Acht hij zich b.v. niet heel wat 
veroorloofd wat goede smaak en welle-

kom vooral niet af met gelijkaardige 
anekdotes over een vrouwelijke kennis. 
J e wordt dan smalend van sensatiezucht 
beschuldigd en krijgt zoiets te horen in 
de zin van (( vind je dat niet wat onsma
kelijk, lieve ? ». Zo'n beetje als de kleine 
jongen die voortdurend wordt berispt 
omdat hij van zijn hete soep pleegt te 
sluipen. T o t vader in een onbewaakt 
ogenblik hetzelfde doet en zoonlief op
merkt : « papa slurpt ». Waarop de va
der heel geïnspireerd : « papa's mogen 
dat ». Met dit verschil dat papa zijn 
voorrecht niet logisch kan verklaren. 

vendheid betreft ? Ik bedoel maar dat 
sommige heerschappen in dat opzicht 
lustig zondigen zonder da t het hen al te 
zeer -ivordt aangerekend. Zo mogen man
nen, met mate of onbepeikt : ketting-
roken, publiek tandenstoken, schuine 
moppen vertellen, vloeken, dikker wor
den, meisjes nastaren, zich bedrinken... 
en vul zelf maar aan. Dacht je soms, lie
ve, zoiets ook ongestraft te kunnen ? Dan 
raad ik je aan bij het eerstvolgende keu
kenonheil eens een krachtterm te bezi
gen. Of zijn vrienden op een rauwe grap 
te vergasten. Of nog een knappe jonge
man waarderend na te ogen. He t kan 
gewoon niet, want uw fijnvrouwelijk-
heid komt in het gedrang. Mag hij zich 
al mild en schalks uitlaten over het 
vriendinnetje van zijn getrouwde vriend. 

maar dat wel zal doen tegenover zijn 
vrouw b.v. Mannen mogen al die din
gen als uit ing van h u n flink-zijn, ja van 
hun viriliteit. Mannen die nooit drin
ken, vloeken enz. zijn saaie mannen. Dus 
mag je blij zijn met zo'n mannelijke 
man. En medelijdend hoofdschudden 
om de ontspoorde vriend die 's avonds 
theedrinkend naar een T.V.-show kijkt 
en zijn schaars filtersigaretje opsteekt... 

Gaan we nu de geëmancipeerde uit
hangen en dergelijke rechten opeisen ? 
Och nee, daaraan hebben we echt wei
nig behoefte. Al zou h€t wel fijn zijn 
rustig te kunnen dikker worden zonder 
dat zijn belangstelling voor slanke meis
jes evenredig toeneemt... 

Annie. 

tikje wrevelig bij. Omdat het tergend 
lang « rood > bleef en ik bij ^gioen» 
een eerder onprettig contact voorzag 
met twee geüniformeerde pleegzus
ters op jaren, die precies op mijn 
hoogte in de massa stonden gebei
teld. Klaar om mijn nietige figuur 
met nietsontziend geti'cld van hel as
falt te drummen, 'lot het sein ver
sprong, de mensen op elkaar begon
nen in te rennen en ik, vlak naast 
me, de schaduw voelde van de Car
men van Milo. Even opdringerig als 
in het kapperssalon (waar ik onder
tussen reeds zeven a acht keer was 
binnengelopen in de hoop haar nog 
eens te ontmoeten). Ik hield onmid
dellijk halt, sloot de ogen, keek weer 
op en zag nog net hoe het op-ar t-
lokje (groen-geel-blauw), de blonde 
dos en de gestroomlijnde ruggewer-
vel in de menigte oplosten. Mijn 
ver twijfelde pogingen ze er opnieuw 
uit te halen — puur en onaangeroerd 
— eindigden met de welbekende, 
bijna pijnlijke sisser. Omdat de ver
keersagent, aan wie ik had gevraagd 
? of hij me ook zeggen kon waar 
Carmen precies was heengegaan ^, 
mij in het bijzijn van de omstaan-
ders voor « onevenwichtig > had ge
scholden. Als compensatiemaatregel 
kocJit ik in galerie X een op-art-doek 
met groen, geel en blauw erin. En, 
als je goed keek, ook een ietsje blond. 

Mijn derde en laatste contact met 
Carmen kwam zo onverwacht dat ik 
er wekenlang een beatlekapsel aan 
overhield. 

Het ivas net pauze geweest en het 
operagebouw gonsde als een opgela
ten bijeenzwerm, uitstervend in een 
honderdvoudig « sst » toen het doek 
opengleed. Mijn vriend-musikoloog 
(op wiens aandringen ik een beetje 
onwennig in de muzentempel was 
binnengestapt) kneep ivaarschuwend 
in mijn knie en fluisterde dat ie me 
zijn nieuwste « protegee * ging aan
wijzen. « Ze danst vanavond », ver-
troundc' Iiij me toe. En toen de bal-
letsnitte in ouvertme trad — op 
lichtstippels van groen, geel en 
blauiv, in het centrum van de scene 
— slak hij glimlachend de vinger 
uit naar een vormrijke silhouet op 
het achter plan. Waarin ik met een 
bijna mateloze verbijstering het even
beeld herkende van de adembene
mend knappe, twintigjarige, prachtig 
gestroomlijnde Carmen, alias Venus 
van Milo, « type dat een Spanjaard 
moorden doet >. 

« Haar vader heeft een kappers
zaak hier in de stad >, lichtte mijn 
vriend-musikoloog toe. « Een fana
tieke vent... Zie fern ? > 

Roland 



niettegenstaande alle p ro tes ten en pogingen tot een m e e r 
iniversele gerichtheid, blijft het regionalisme in vlaande-
-r, de grote hand ikap . » 

pru 

•en 

')e kunst is een van die stiefmoederlijk behandelde elemen-
'0, die in onze meer materialistische en technische we-
•eldkonstellatie als bijkomstig en zelfs totaal overbodig 
ieschouwd wordt. Toch publiceert elke krant of weekblad 
lie zich respekteert wekelijks (het staat zo netjes!) één 
,ƒ twee pagina's kunst-nieuws en/of kritiek. 
•)e drang naar specializatie kreëert periodieken die zich 
illen op dit wankele terrein van de kunst bewegen. Een 
mtoeziaste start meestal, maar na een tijdje verstard in 
',en welbepaalde verouderde richting zodat de jongste ge-
<ieraties geen kans kregen, tenzij heel af en toe eens een 
üetszeggend of afkrakend artikeltje. De onvermijdelijke 
\waarom ?) politieke kleur van deze tijdschriften vervalst 
eer dikwijls de objektiviteit van de besproken werken. 
Toen de zuid- en noordnederlandse periodiek Kunst van Nu 

begon niet enkel jongeren (mentaliteit! niet leeftijd) in 
de redaktie, dachten we dat er verandering zou komen. 
Inderdaad, ze kwam er : de nieuwe (vrijwel enkel linkse) 
kunststromingen kwamen aan bod, een nieuwe vizie was 
het niet helemaal, maar in elke geval een welkome ver
frissing. Het dwaze in zulke « ko-operaties » is dat Noord-
Nederland zich telkens weer superieur gaat voelen en dat 
het zuiden zoals helaas al te dikwijls geminimalizeerd 
werd. 
Enige entoeziaste heethoofden staken de koppen bi; me
kaar en borduurden op het vage schema, waarmee Dirk 
Claus reeds enige tijd in het hoofd liep. Gegroepeerd rond 
die idee van vernieuwing en de artiestenzolder van de 
Muze te Antwerpen, ontstond na een massa vergaderingen 
en pintjes de Muze-n-express, een maandkrant door jon
geren geleid en die elke vorm van taboe tracht te weren. 
Ze legden zich de moeilijke taak op een zo breed moge
lijk terrein te ^strijken : van alle mogelijke vormen von 
het kunstgebearen over füozofie en vi otiwenar tikeh naar 
(t)humor. 

D£ MUZEN HEBBEN GEEN EKSKUZES 

)E BEZIGE MUZE 

Bezig in de zin dat, wanneer men 
aet een beperkt direktie-komitee werkt, 
raarvan slechts een gedeelte echt aktief 
s en ook die artiestenzolder ui tbaat , er 
liet zo heel veel tijd overblijft om de 
lodige medewerkers te kontakteren om 
n het blad variatie en goede teksten 
e brengen. Trouwens , ook he t minder 
irtistieke adressen schrijven en verstu-
en van eksemplaren enzovoort vergt 
reel tijd. Toch verschenen er reeds twee 
lummers (maart-april). He t meinummer 
igt klaar en men werkt reeds aan het 
'olgende. Mijn bedoeling is niet van be
wuste reklame te -naken, maar ik wil 
;nkel wijzen op het dinamische element 
n zulke ondernemingen, die, zonder 
;ich om al te veel financiële problemen 
e bekommeren, zich 100 % in het avon-
uur storten. 

Het moment waarop het blad ver-
tcheen was niet gunstiger dan een an-

tóer, niettegenstaande een kentering in 
dr kunstmiddens die het blad mee mo-
jeliik maakten. Geïntrigeerd door de 
3TOVO- en revo-iterende aktie kwam het 
publiek ook gedeeltelijk los en ging 
tich een beetje interesseren aan die rare 

ereltjes « die aan kunst doen ». 

Lovenswaardig is (steeds in alle ob-
ektiviteit, al werk ik ook mee aan de 

uze-n-express) het feit dat deze maand-
rant niet meespeelt met de verderfe-
ijke gewoonte elkaar de loftrompet toe 
te steken en elke buitenstaander onge
nadig af te kraken. Die steriele weg 
(verd afgesloten en is misschien he t eni-
5e taboe. 

Het eerste nummer dat jammer ge
noeg met oudere artikels van wal stak 
in r\ie gevaarlijke zee van kritiek, was 
toch zeer gevarieerd. T o n y Rombouts 
schreef het voorblad-artikel over de 
bappeners, die zich te Antwerpen be» 
ivust distancieerden van de buitenland
se voorbeelden en onder impuls van die 
onge kunstenaars evolueerden ze naar 
;en milkv way happening d.w.z. een 
outer artiestieke vorm van ekspressie 
!n kommunikatie. Dit artikel gaf een 

rzicht van de reakties ui t de diverse 
Siblikaties over deze manifestaties, die 

iet gespeend waren van bizarre elemen-
en en tekortkomingen. Het perfekte is 
'chter nooit perfekt en dus geen maat
taf. 

Een non-konformistische voorstelling 
fan een even non-konformistische dicht-
mndel van I. van Kerckhoven door A. 
?eel viel me op omwille van de obsti-
late weigermg tot te geven aan iiet 
' neem me-bii de-hand » (sict verklaren 
'n tevens vermoorden van gedichten, 
-nkele scherpe artikels (aan de galg bv.). 
!en kafeekroniekje, een overzicht van 
even in de galeries, een zeer uitgebrei-
Ie filmkroniek. In het apr i lnummer be-
icht Kervvn de Schaeven. de filmkriti-

Jfus. het modeverschijnsel van de cine-
|ma-bis — de griezel-, semi-historische en 
jnaakifilmen. 

Een zwarte viek m üit vooruitstrevend 
blad buiten het feit dat er nergens het 
fedaktieadres noch de abonnements-
"oorwaarden in vermeld werden, is de 

jazzkroniek, die handelt over Charlie 
Parker, een groot muzikus, maar nu wel 
even uit de tijd en niet op zijn plaats 
in het blad. In het tweede nummer han 
delt W Bruyninckx over meer aktuele 
(mode ?) stromingen : de blues en de 
protestsongs. 

Onder de titel « wat nu, filozofie ? >> 
schrijft Julien van Diest een vraag en 
verklarend artikel waarom hij bepaalde 
denksistemen niet kan aanvaarden. 

Nummer twee was reeds gegroeid, niet 
enkel met 4 blz., maar ook in zijn opzet. 
Twee beschouwende %erslagen (Vinken
oog te ontwerpen en de poëziehappe-
ning in Carré te Amsterdam» en het 
kunstartikel over de Stu\vesantkolIektie 
zijn onbetwistbaar stellingnamen, die de 
onafhankelijkheid van het blad en mis
schien tevens de richting aanduiden. 
Een literaire besprek ins; van Freddv de 
Vree is steeds scherp en volgens mij voor 

bet blad belangiijk, daar er drie van de 
vijf direktieleden ongenadig en gcaigu 
raenteerd onder de loepe worden geno
men. Het opmeikehjk kolderveiliaal Vt\n 
j a n Christiaens brengt de nodige afwis 
seling samen met het luchtige kuisiefje 
van Waker Roland. Dirk Claus !,telde 
enkele Magen aan Revo redakieur Her
man (} Claeys), die er verwaid op ant
woordde in een kwazi sofistisclie taal 
vol achterpoortjes De voornaamste me
dewerkers ?i|n : Julien \ a n Diest, Pred-
dy de Viee, Gust Gils, Jan Christiaens, 
Diik Claus, \ d r i aan Peel. Tan Diels, 
Hen i iF lo i i s Je^peis, T o i n Rombouis. 

N A S i E N J A L E N 

Een periodiek, die sjebouwd op een 
dircktiekomniitee \,>\i 70 \( is( hiUcnde 
na turen (Diik Claus, i l e i u i i loi ib Jes-
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pers, T o n y Rombouts , An Valvekens en 
ikzelf) en welkende met nog andere ka
rakters elk met hun eigen opvallingen, 
moet uiteindelijk uitgebouwd k u n n e a 
worden tot een blad, waarin gebotst 
woidt en daardoor een juist beeld geeft 
van die twee dooreenlopende generaties 
van 55 en 60. Gebreken zijn er zeker, 
het blad is door zijn pe iunente weige
ring tot rubricering niet elke maand 
een spiegel van alle facetten van de 
kunst. De Muze n Express is geen tradi
tioneel blad en werkt daardoor ook 
<i rommeliger », metode waardoor het 
zijn eigen fiisheid behoudt. 

Gioot bezwaar, dat ik uit eerlijkheid 
moet aanvoeren, is dat het spijtig ge
noeg te regionaal Antwerps blijft, niet
tegenstaande medeweikeis uit het Hius-
selse (ex-\ntwerpenaars). 

Deze handicap heeft leeds vele lijd-
s( hul len op de hcllin;i geholpen en 
juist daaiom woidt ei gedokterd aan een 
oplossing om zowat overal medewerkers 
te vinden en het blad uit te bouwen 
tot het voluaaidig ,peelse informatie-
en kritisch 01 gaan dat zolang op zich 
heeft laten wachten in ons even legio-
nalistisch Vlaanderen met /ijn radio en 
teeveeprogranima"s over de gestorven of 
bijna dode artiesten. 

I' n als ei dan eens een oudere van 
formaat steifl, dan zwijgt men /elt^ die 
dood. want 111 een provincialistische kul-
tiuiipolitiek mag men niet uit de paden 
treden die welomliind /iin c ' lecht-
stiecks leiden na ir de oiliciele eiken-
ninw iriaai steriel ' lin en de kunstenaar 
geen kans ge\en om te leven en te wer
ken. 

Bobb Bein. 

Muze n 1'xpi ess, «ekretariaat : m'ize-
zolder Vlelkmaikt 15 \n tweipen . l .os : 
10 fr Abonnement . 12 nummei* lOO 
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GESCHIEDENIS VAN RUSLAND 
III 7ijn laatste geschriften, kort toor zijn dood, heefi Diieu La Rochelle eigens de 

drie krachtcentra van het blanke ras aangeduid; Amerika, Europa en Rusland. Zij 

vormen tesamen dat, wat wij als « Westerse wereld » beschouwen; iets wat reeds 

lang geen geografisch begrip meer is, maar een geestelijk én biologisch tegelijk. 

« Rusland behoort tot het Westen » is de konkluzie van heel zijn geschiedenis en 

torh staat daartegenover dat Rusland niet Westers is in de Amerikaanse noch in 

de Avondlandse betekenis. In deze lijvige « Geschiedenis van Rusland » — een 

vertaling van Dick Ouwendijk van de (( Histoire de Russie » van Gustav Welter, 

woidt oni duidelijk gemaakt waarom dit oude en dit nieuwe Rusland tot onze 

wereld blijven behoren, tot de wereld waarvan wij naar ras en geest deel uitma

ken en die een andere is dan de Afrikaanse en Aziatische. 

In de inleiding geeft de auteur opzet 
en doel aan van zijn werk : een verkLi 
ren en begrijpen van gebeurtenissen, 
het opsporen van hun diepere zin, het 
zoeken naar een leidraad die de inwen 
dige eenheid en verbondenheid dezer 
feiten blootlegt, een veiklaren tevens 
waarom Rusland een andere ontwikke
ling heeft doorgemaakt dan de Wester
se landen. De auteur wil meer het waar
om dan het hoe aanduiden, minder de 
feiten dan de mensen in het centrum 
plaatsen, a De lotgevallen van een volk, 
zegt hij, worden bepaald door zijn na
tionaal karakter. Dat karakter heeft het 
te danken aan allerlei invloeden : etni
sche oorsprong, na tuur van hel land, 
religie die beleden wordt, kortom aan 
zijn bloed, zijn g[rond en geloof. » De 
auteur miskent het materialistisch as-
pekt der geschiedenis met, de invloed 
van de ekonomie op de politiek, van de 
produktie op het sociale leven, het be
lang van mensen en groepen als deter
minant. Maar er zijn passies die sterker 
zijn dan het materieel belang en voor 
het Russische volk dat het gevoel dik 
wi)ls laat prevaleren op het verstand, 
geldt dit zeker. De visie van de auteur 
wil niet « internationaal » zijn : « Wij 
geloven dat degenen die het verleden 
van de mensheid willen onderwerpen 
aan algemene, op alle volken van toe
passing zijnde wetten zich hebben ver
gist... )). De auteur gelooft dat de ge
schiedenis der volkeren zich voltrekt 
binnen het kader van het nationale 
temperament, dat de geschiedenis der 
volkeren beheerst wordt door een zeker 
ps) chologisch determinisme en dat de 
taak van de historicus erin bestaat de 
werking van dit determinisme aan te 
tonen. 

De toepassing van deze methode 
noopt de auteur, een karakterologisch 
onderzoek te doen van het volk wiens 
geschiedenis hij schrijven wil en naar 
de faktoren te zoeken die dit karakter 
hebben gevormd en beinvloed. De » Ge
schiedenis van Rusland n van Gustav 
Weker wordt dan ook ingeleid door een 
dergelijke analyse : in een kort hoofd
stuk worden de wezenlijke bestanddelen 
van het volk ontleed. Land, ras en gods-
dien'>t ^ijn de drie voornaamste elemen
ten die het volkskarakter — en daardoor 
de volksffeschiedenis — hebben bein
vloed. 

De auteur beschnjlt het land en zijn 
typische kenmerken, rivierennet en kli
maat. Daarna schetst hij de raselemen-
ten waaruit het Russische volk is samen
gesteld van de nederzetting van pre-
Slavische en inwijking van niet-Slavi-
sche stammen (o.m. de Germaanse Go
ten; tot het ont'-taan van de Sla\ische 
ziel ziet de schrijver het mysticisme en 
het anarchisme. Bij de Russen werden 
de algemeen-Slavische kenmerken door 
vermenging met Finse volken veran
derd : ook fysisch is dit ondeischeid 
melkbaar, met Polen en Tsjechen bij-
\oorbeeld, waar het Slavische type oor
spronkelijker bewaard werd. Het derde 
element, de godsdienst, wordt eveneens 
ontleed, van het Byzantijnse kristendom 

tot de Russische ortodoxie. De nationa
listische trekken van dit geloof ener
zijds, zijn diepe invloed op het natio
nale karakter anderzijds worden onder
streept. 

Het eigenlijk historisch gedeelte is in 
b hoofdstukken onderverdeeld : Kiew, 
Moskovisch Rusland, Peter de Grote en 
zijn eerste opvolgers, Katharina de Gro
te tot einde van het tsarisme, Sovjct-
Rusland. 

Het eerste hoofdstuk schetst de op
komst, ontwikkeling en tenslotte de on 
dergang van de Dnjepr-staat Kiew in de 
dertiende eeuw, na de inval der Tarta
ren. Een tweede fase in de Russische 
geschiedenis, na het verdwijnen van dit 
eerste machtscentrum, is _ de vorming 
van een Grootrussisch volk, waarbij de 
vermenging met het inheemse Finse ty
pe door de inwijkelingen uit Westen en 
Zuiden het gemengd Slavisch-Fins type 
deed ontstaan dat kenmerkend is voor 
vele Groot-Russen (o.m. Tolstoj, Lenin) 
Het onderscheid met de Oekraïner werd 
daardooi geacceiit'i eid. Een analyse 
van het politiek svsieem in <.\v ^liddel-
eeuwen wijst op een \olsiicki onder 

scheid met het Westers feodalisme, hoe
wel marxistische historici de identiciteit 
met de Westerse instellingen poogden 
aan te tonen. 

De auteur schetst het ontstaan van het 
grootvorstendom Moskou, de strijd om 
de macht met de bojaren, de latere ver
wikkelingen, de regering van Ivan de 
Verschrikkelijke, de invallen van Polen 
en Zweden. Een algemeen overzicht van 
de striiktuur van de Moskovische staat 
sluit dit hoofdstuk af. 

De twee volgende hoofdstukken — 
dat over Peter de Grote en zijn eerste 
opvolgers en dat over Katharina de 
Grote en het tsarisme tot aan zijn on
dergang, sluiten eigenlijk bij elkaar 
aan : het gaat in beide om hetzelfde 
rijk, vanaf zijn wording, consolidatie en 
uitbreiding tot zijn ondergang. Deze 
periode, vanaf de unieke figuur van Pe
ter de Grote, de werkelijke schepper van 
dit Rijk, over de eveneens unieke figuur 
van Katharina de Grote, tot het falen 
der liberalisatie onder Alexander I I en 
het einde der Romanoffs en de revolu
tie; heel deze periode wordt door het 
Grootrussisch centralisme beheerst. 

De laatste periode in de geschiedenis 
\ a n Rusland is die van het Sowjetrijk. 

De auteur schetst in drie etappen — 
Lenin, Stalin, Kroesjtsjov — de diverse 
uitzichten en de wezenlijke eenheid van 
het Sovjetsysteem. Lenins werk en per
soon wordt tot zijn juiste waarde en 
verhouding teruggebracht : de auteur 
ziet in hem de kommentator, de gevan
gene van het marxisme, meer geleerde 
dan filosoof, die met alle middelen pro
beerde te bewijzen dat Marx ' theorie in 
de bolsjewistische revolutie haar realisa
tie vond. Stalin heeft het kommunisme 
gerussifieerd, heeft de theorie van de 
verwezenlijking van het kommunisme 
in één land doorgezet en gerealiseerd 
met de meest brutale middelen en een 

t eneur Stalin s rcomie. 

zegt de auteur, kan samengevat worden 
met het woord van Kautsky : « Socia-
lismus asiaticus ». 

Tenslotte wordt de dooi-periode, de 
destalinisatie en het Kroesjtsj of-bewind 
onder de loep genomen. 

Een lijst met de namen der Russische 
vorsten en met die der voornaamste 
steden sluit het werk af. 

Wie een volk wil leren kennen moet 
zijn geschiedenis lezen. Veel wat ons on
begrijpelijk of onverklaarbaar voorkomt 
in het heden, wordt zoniet begrijpelijk 
of verklaarbaar, dan toch duidelijker en 
verstaanbaarder wanneer wij het zien in 
het licht van deze geschiedenis. 

« Geschiedenis van Rusland « — Gus
tav Weker . Uit het Frans door D. Ou
wendijk. Uitgeverij Desclée-De Brou
wer, Brugge - 446 blz. - 150 fr. 

Het Rode plein te Moskou teiitruni \ an eea wereld die voor vekn te wtiH'i 
gekend is. 

TONEEL TE 
BRUSSEL 

k.v.s. 
Met « Diagnose genezen » doet de 

Vlaamse auteur Frans Cools zijn in
trede in het beroepstoneel. 

Sch) Ijver van thrillers die door 
toneelmaatschappijen werden opge
voerd, werd zijn werk « Diagnose 
genezen » in 1954 met de Prijs van 
de stad Brussel bekroond, hetgeen 
beduidde dat het door de K.V S. zou 
gespeeld worden. 

De voorstelling heeft bewezen dat 
Frans Cools toneel kan schrijven "n 
dat « Diagnose genezen > als een 
goede belofte kan aangezien worden. 
Meer is het niel geworden. 

Met dit werk vaagt hij zich aan 
hel psychologische drama, een zeer 
zware opdracht rvaaraan hij, om 
veischeidene redenen te kort schiet. 
Dramatisch staat het zeer zwak; er 
lüordt veel gepraat en bij de lezing 
kan het een goede indruk laten, die 
echter op het toneel grotendeels ver
dwijnt : het innerlijk drama dat de 
personages tegenover mekaar plaatst 
is gezocht en niet geladen genoeg; 
integendeel vertoont het tal van ver-
wiongen toestanden. De koile duur 
van het stuk bewijst trouwens dat 
de auteur vroeg uitgepraat was. 

De uitwerking berust op enkele 
onwaarschijnlijkheden, die het ge
heel naar beneden drukken. 

Om hiervan enkele op te sommen . 
het hoofdpersonage, een leraar, is na 
dertig jaar les gegeven te hebben, 
nog zo berooid dat zijn vrouw tij
dens zijn afwezigheid wegens een 
zware operatie, een paar kamers moet 
vei huren om rond te komen; dezelf
de armoe leest men zo af van de 
droevige meubilering; de opstandige 
houding van een leerling is te opge 
schroefd en er worden hem ivoorden 
van een volwassene in de mond ge
legd; de reakties van de leraar zou
den we psychologisch niel kunnen 
uitleggen, zoals ook de personages, 
psychologisch niet voldoende verant
woord worden. 

Onder de regie van Jo Dua werd 
dit Vlaams werk naar beste vermo-
<ren gespeeld. Yvonne Lex. als Stella 
de VI ouu van de leraar, geeft de gaaf 
ste vertolking, maar in Senne Rouf 
faei, de leraar, Anton Peters, de di-
lekteitr, Rosemarie Bergmans, de 
vet vangende lerares, en Waller Moe-
remans, de leerling, hebben we niet 
l;unnen geloven. 

Het dehor van Luc Claus tverd on 
gelukkig bedacht er komt de aktie 
met ten goede. 

Het spijt ons zeer dat we dit nieu
we Vlaams werk niet gunstiger heb 
ben kunnen beoordelen. De auteur 
moet zich echter niet laten ontmoe
digen, hij bezit slof genoeg om, met 
zijn rijpend talent, beter werk te 
' •>i>irn lfi'/')rri 

J.V. 
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TOERISME 

H A S S E L T : 

HOOFDSTAD 
VAN LIMBURG 

Monument van Hendrik van Veldeke, de oudst-bekende Nederlandse dichter. 

(S.D.L.) Ongeveer duizend jaar geleden kruisten de wegen van de Meioij van 's 
Hertogenbos naar het graf van St-Trudo en deze van Brabant naar Maas- en Rijn
land elkaar in een hazelaarsbos. Aan dit verkeersknoojjpunt ontstond een bloei
ende nederzetting waaruit later de stad Hasselt zou groeien. Vandaag telt Hasselt 
bijna 40.000 inwoners en is het de hoofdstad van de provincie Limburg, provincie 
die er op ekonomisch gebied niet zo erg rooskleurig voorslaat, maar die op het 
vlak van het toerisme heelwat te bieden heeft. Hasselt zelf moet daarbij niet on
derdoen. 

Een wandeling begint doorgaans op 
de Grote Markt waar de apoteek « Het 
Sweert » dadelijk de aandacht trekt. Dit 
gebouw uit 1659, werd opgetrokken in 
de tipische vakwerkbouw in Maasland-
se renaissance. De uitspringende verdie
ping is rijkelijk met St-Andrieskruisen 
versierd. Door de Kortstraat komt men 
op de Vismarkt waar de St-Kwintens-
kerk zich be\ indt . De onderbouw van 
de toren, in romaanse stijl en stammen
de uit de elfde eeuw, is in ruwe ijzer
steen en vormt een der oudste bouw
werken van de stad. De toren zelf, in 
mergelsteen opgetrokken, is een der 
mooiste vroeg-gotische torens van Lim

burg. Hij bevat een beiaard van 42 klok
ken. T o t de kunstschatten van de kerk 
behoren het vijftiende-eeuws kruis in 
de triomfboog, een massief-koperen re-
naissance-koorlessenaar uit 1536, de geel
koperen rokokodeuren uit 1750 en tal
rijke schilderstukken. De grootste schat 
van de kerk is de mirakuleuze Hostie 
van de abdij Herkenrode, die hier sinds 
1804 berust; verder een gotische mons
trans uit 1286, de oudst-bekende ter 
wereld. 

Van de Vismarkt komt men rechts in 
de Maastrichterslraat waarin het Refu-
giehuis van de abdij van Herkenrode, 
het oudste en mooiste burgerlijk ge-

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

wéfeé 

Binnenhuisinrichting ANTVERPIA 
St Gummarusstraat 28-30-32-34 - Antwerpen 

De grootste keuze in wandmeubelen . 
Verdeler : Omnia • Royal • Asko - Philmar - Beha - Gavina enz... 

Geen bijhuizen 

bouw van de stad. Langs de Meldert-
straat en de Zuivelmarkt komt men aan 
het Hasselts Begijnhof, vlakbij de nieu
we Demer. He t Begijnhof, in de periode 
1707-1762 opgetrokken in Maaslandse 
renaissance, is een pleinbegijnhof met 
de kerk in het midden en de achttien
de eeuwse woningen errond. Van de 
kerk bleef — na het bombardement van 
m.ei 1944 — slechts een puinhoop over. 
In de gebouwen van het begijnhof wer
den het provinciaal oudheidkundig mu-
zeum en de provinciale wetenschappe
lijke bilbioteek ondergebracht. 

Aan het Leopoldplein vindt men het 
standbeeld van de Boerenkrijg dat op
gericht werd ter gelegenheid van de 
honderste verjaardag van de slag bij 
Hasselt. Een ander gedenkteken herin
nert hieraan, namelijk de kapel van 
Hilst aan de St. Truidersteenweg, die 
omstreeks 1850 werd gebouwd ter nage
dachtenis van de Boeren, aldaar op 5 
december van het jaar 1798 verslagen. 
Deze kapel werd door toedoen van de 
Vlaamse Toeris tenbond gerestaureerd. 

He t Hasseltse stadhuis aan de Lpm-
baardstraat is een oude patriciërswo
ning die grondig gewijzigd werd. Het 
bevat schilderijen van enkele Hasseltse 
meesters. Lansïs de Zwanenstraat en de 
Aldestr. komt men aan de O.L. \ ' rouwe-
kerk, die sinds haar vernieling in 1944, 

in haar oorspronkelijke staat heropge
bouwd werd. Zij vormt een gekend be
devaartsoord; het gotische eiken beeld 
van O.L. Vrouw Virga Jesse wordt er 
vereerd. Er zijn marmeren kunstwerken 
afkomstig uit de abdij van Herkenrodc. 

De Minderbroederskerk bezit even
eens een mirakuleus beeld van O.L. 
Vrouw. Het is afkomstig uit het kloos
ter van 's Hertogenbos. 'Naast de kerk 
werd in 1926 de neoromaanse grafkapel 
van Pater Valentinus — het heilig Pa-
terke van Hasselt •— gebouwd. Het ka
pelletje bevat tevens een klein muzeum 
met herinneringen aan deze pater. 

I n de buur t van de O.L. Vrouwkerk 
vindt men het Maaslands duiventorentje 
« De Gulden Put », een overblijfsel van 
de barokgevel van het voormalig Au-
gustijnerklooster, evenals een paar 
mooie huizen ui t de zeventiende eeuw. 

Vermeiden wij nog dat men aan het 
gelijknamige plein het monument van 
Hendrik van Veldeke kan aantreffen ter 
ere van de oudste Nederlandse dichter 
die in het naburige Spalbeek geboren 
werd en in de twaalfde eeuw aan het 
hof van Loon, het oude graafschap, zijn 
kunst beoefende. En ten slotte nog een 
tip : Hasselt is bekend om zijn goede 
jenever en om zijn uitstekende speku-
loos. Het meenemen waard ! 

FONDS LIMBURG 
Hieronder laten wij de (vermoedelijk) laatste lijst volgen van stortin
gen voor het solidariteitsfonds Limburg. Het uiteindelijk ingezamelde 
bedrag beloopt dus 107.515 f^. Zoals onze lezers weten, werd hiervan 
reeds 65.000 fr besteed. Over de besteding van de rest brengen we te 
zijner tijde eveneens verslag uit. 

V.U.-afdeling, Diegem 500 
V.U.-adfeling Liedekerke 400 
H.A., Tienen 100 
N., AntViferpen 100 
Soetewey, Hoogstra ten 100 
Omhaling te Gooik 1.100 
D.M., Diepenbeek 100 
V.U.-afd. Roeselare 1.000 
Naamloos, Zuun 750 
D.M., Schilde 100 
V.D., Brussel 6 600 
V.S., Ranst 100 
V.U.-afd. Ronse 250 
V.U.-afd. Zwijnaarde 500 
V.D., Mortsel 300 
V.U.-afd. Vilvoorde 500 
M.H.J.V., Wilrijk 500 
Naamloos, Brussel 7 100 
D., Ninove 500 
Onbekend, Tienen 50 
P.J., Brussel 7 100 
F.K., Antwerpen 100 
L.D., Erps-Kwerps 2.000 
M.A., Assebroek 125 
V.d.A.R., St. Martens Latem 100 
V.J., Meise 100 

E.U.V., Antwerpen 
V., Loksbergen-Halen 
B.V., Hasselt 
V.U.-afd. leper-Poperinge-

Vlamertinge-Wervik-
Woesten 

V.U.-afd. Kortenberg-
Erps-Kwerps 

V.U.-afd. Boortmeerbeek 
B., Kalmthout 
V.U.-afd. Kalken 
Mevr. V.A., Testelt 
R.L., Hoeleden 
D.M.H., Gent 
S., Borgerhout 
S.J., 's Gravenwezel 
V.U. afd. Brussel Centrum 
A.F., DMK., Nederhasselt 
V.K., Antwerpen 
V.U.-afd. Maaseik 
G.L., Marchin 
V.d.L., Brussel 7 

100 
100 
200 

1.000 

250 
250 
200 
500 

50 
60 

100 

300 
500 
150 
100 
250 
100 
150 

op 19.4.'66 Totaal : 107.515 
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onverwachte 
bekerfina 

Na de halve finales van de Euro
pabeker voor landskampioenen en 
deze voor bekerhouders en voor de 
Engelse «Cup», kwamen eerder on
verwachte finalisten uit de bus. 

Partizan Belgrado, dat in de heen
wedstrijd Manchester met 2-0 ver
sloeg en op Old Trafford de verlies-
cijfers tot 1-0 beperkte, speelde zich 
aldus in de finale Doelman Soskic 
was met Jusufi de held van de partij , 
maar of het brio van die twee vol
doende zal zijn om beslag te leggen 
op de Europacup, zullen wij liever af-
.wachten. 

Want Real Madrid, dat Inter Mi
laan uitschakelde, zal er nu alles op 
zetten om het getaand blazoen terug 
wat op te kalefateren. 
Intussen hebben Inter en United het 
op een akkoordje gegooid om toch te
gen elkaar te spelen. 

Volgens Helleno Herrara had dit de 
finale moeten zijn. Misschien heeft 
die man wel gelijk, maar voor zijn 
Internazionale is het in elk geval een 
dure les geweest. 

Het is alleen maar te hopen dat de 
les vruchten zal afwerpen en dat 
Herrara volgend seizoen zijn knappe 
voetballers wat minder verdedigend 
laat optreden. Zoals de Milanezen 
thans opereren, verspelen zij het 
laatste greintje simpatie van de 
sportmassa 

Het Herrara-sisteem heeft gefaald 
en hopelijk begraaft Helleno het en 
bedenkt hij eens wat anders... 

Matt Busby beleefde een tweede 
diepe ontgoochel'ng in vier dagen 
tijds Z!.in elftal werd door Everton 
uit de Engelse « Cup » gespeeld. Dus 
geen kampioenstitel voor United : 
noch de Europabeker, noch de Cup.. 

Een harde slag voor de oude, dina-
mische Busby en zijn «babes» die 
volgend seizoen alles opnieuw moeten 
beginnen 

Koningin Elisabeth of Prins Philips 
zullen dus op 14 mei Sheffield Wed
nesday en Everton voor de Engelse 
voetbalbeker zien strijden. 

Wembley zal die dag de 51e uitgave 
van de bekerstrijd beleven. 

Peter Lorenzo voorspelde vorige za
terdag in « The Sun » de « Cupfinale 
van de Eeuw » : Chelsea versus Uni
ted ! 

Het viel helemaal anders uit : 
Everton en Sheffield Wednesday zul
len zich de hoogste Britse voetbaleer 
betwisten. 

ff ff 

cup 
sinds 1871 

De oudste kompetitie in de voet
balsport ging in 1871 van start op 
initiatief van de toenmalige sekreta-
ris van de Football Association, C.W. 
Alcock, op 20 juli. De 15 klubs, die 
aan de eerste cupwedstrijden deelna
men, brachten zelf £ 20 bijeen voor 
de aankoop van de cup. 

De ail'^reerste cupfinale, op 16 maar t 
1872 tussen The Wanderers en Royal 
Engineers (1 0) werd bijgewoond door 
2000 toeoChouwers. 

In 1895 tijdens de nacht van 11 op 
12 .«.cptsmber werd de cup gestolen 
uit f̂ e etalage van WiUiam Shillcock 
te Birmingham. 

En aangezien de pientere hond Pi
ckles toen nog niet geboren was, 
weid het ding niet teruggevonden. 

Op 28 april 1923 woonde de Engelse 
koning George V voor de eerste maal 
de finale bij en reikte de Cup uit. 
Bolton Wanderers waren toen de ge
lukkige winnaars 

Wie wordt thans Cupwinnaar ? 
Everton of Sheffield ? 
En in de Europabekers ? 
Madrid of Belgrado ? Liverpool of 

Dortmund ? 
Deze laatste wedstrijd zou wel het 

aantrekkelijkste duel kunnen worden. 
Aan prognoses wagen wij ons niet 

meer, want voorspellingen zijn in de 
voetbalsport reeds vaak al te broes 
gebleken. 

Zelfs de meest doorwinterde ken
ners hebben reeds dikwijls op het ver
keerde paard gewed. 

Dat de beste elftallen het mogen 
halen en dat de scheidsrechters niet 
al te veel naar het fluitje en de no-
taboek moeten grijpen. 

Ook het publiek zou het wat kal
mer mogen opnemen en dan vooral 
de Schotten. Want toen de Belgische 
ref Hannet in de wedstrijd tegen Li
verpool een doelpunt van Celtic anu-
leerde, gingen de Schotten aan het 
dansen... 

Rezultaat : tweehonderd gewonden, 
waaronder ook een man met een sche
delbreuk. Celtic en Glasgow Rangers 
vochten het ook uit om de Schotse 
voetbalbeker en aangezien er geen 
winnaar was, moeten ze het nog eens 
overdoen. 

Tussen de 127.000 toeschouwers wa
ren er drie die het einde van de wed
strijd niet haalden : hun har t was 
niet tegen de onhoudbare spanning 
opgewassen. 

Na de match raakten supporters 
dan nog maar eens slaags. Er vielen 
opnieuw ettelijke gekwetsten te be
treuren en de politie zag zich ver
plicht, verschillende heethoofden te 
arresteren. De meesten onder hen 
waren dronken. 

Dit hoeft niemand te verwonderen, 
want het is bekend dat de meeste 
Schotten zich reeds voor de wed
strijden moed putten uit een zak-
fles, die gewoonlijk met whisky ge
vuld is. 

Dat belooft voor Liverpool, dat in 
Glasgow met duizenden Celtic-sup-
porters zal moeten afrekenen. Deze 
fanatiekelingen hebben inderdaad 
gezworen Borussia Dortmund moreel 
te steunen. 

Gezellige atmosfeer is dus gewaar
borgd in het Hampden Park, dat van
ouds reeds wereldberoemd is om de 
«Hampden ï loar», het donderende 
geluid van het geestdriftige publiek, 
dat door de kolossale tribunes — bij
na alle staanplaatsen — wordt weer
kaatst. 

Onverwachte finales dus, behalve 
dan Liverpool-Borussia Dortmund, 
die op hun beurt ook nog eens eigen
aardige uitslagen zouden kunnen 
brengen 1 

na frankrijk-
belgië... wat nu 
mr. goethals ? 

De nederlaag tegen Nederland 
kreeg in het Prinsenpark een heel 
wat aangenamer vervolg. 

De fel gewijzigde Rode Duivels-
ploeg gaf de Fransen voetballes. De 
3-0 cijfers hadden zelfs nog hoger 
kunnen geweest zijn, indien de ove
rigens schitterend spelende Van 
Himst twee doelrijpe kansen beter 
had benut. 

Maar de Fransen gaan in Juli naar 
Engeland om er de Jules Rim.etbeker 
te betwisten en de Rode Duivels zul
len de wereldbekerwedstrijden op hun 
TV-scherm volgen. 

De Frajisen, in een reeks met Polen 
en Joegoslavië, hebben zich intens 
voorbereid voor deze kampanje. Er 
werd niets aan het toeval overgelaten 
en de rezultaten lieten niet op zich 
wachten. 

Bij ons werd eens te meer te veel. 
geïmproviseerd : in de Roemeense 
hoofdstad liet men Jacky Stockman 
op het bankje en stelde een tamme 
Van den Berg op. De feiten hebben 
intussen bewezen, dat de bleke Brus
selaar aan het einde van zijn voet
ballatijn is. Het voormalige Union-
idool La Callas werd door Standard 
haast niet opgesteld in de kompeti
tie. 

Met de hardschieter Stockman had 
de achterstand zeker niet tot 3-0 op
gelopen en was de rampzalige test-
match in Florentië helemaal niet no
dig geweest. 

Een grondige voorbereiding en een 
programma op lange termijn zijn 
noodzakelijk om in voetbal te slagen. 

De nieuwe bondstrainer Raymond 
Goethals lijkt ons een man met ge
zond verstand. Lemoine en Van den 
Boer zijn natuurlijk slechts noodop
lossingen. Te Parijs kweten zij zich 
echter op voortreffelijke wijze van 
hun opdracht. 

Thans wordt het tijd om naar nieu
we gezichten uit te kijken, met het 
oog op het Europees kampioenschap 
voor landenploegen, dat in oktober 
van stapel loopt. 

De jonge Raoul Lambert deed het 
ver van slecht tegen de Fransen. 

Hij verdient een nieuwe kans. Maar 
nog andere jonge voetballers wachten 
op een kans om eens te worden ge
test 

De tijd dringt, mijnheer Goethals, 
en al is er op vijf maanden niet zo 
bijster veel te verwezenlijken, er kan 
toch reeds iets worden gepresteerd ! 

een fenomeen ? 
Felice Gimondi bevestigde door 

zijn overwinning in Parijs-Brussel 
zijn onloochenbare klasse. 

Zoals acht dagen tevoien in Parijs-

Roubaix ontvluchtte hij het gezel
schap van alle andere renners en. 
snelde onbedreigd naar een nieuwe 
zege. 

Onbedreigd, ja, want als naar ge
woonte zaten cnze renners elkaar te 
beloeren en vergaten de halve mi
nuut achterstand goed te maken. 

Wanneer zal er aan die typische 
mentaliteit van-bij-ons eens wat ver
anderen ? 

Geen enkel Vlaams renner wil dat 
een andere Vlaming wint, in de eerste 
plaats wegens de belangen van de 
rijwielmerken. 

Maar is hun merk ermee gebaat als 
een vreemde renner wint ? Natuur-
Ujk niet ! Daarom ook komt de hou
ding van sommige sportbestuurders 
ons onbegrijpelijk voor. 

Wij geven Rik Van Looy volkomen 
gelijk als hij tegen Willy Planckaert 
zegt : « Jongen, als gij een koers wilt 
winnen, dan moet ge er voor rijden. 
Als ge er vandaag voor gereden had, 
dan had ge voor de eerste plaats ge
spurt » ! 

Thans werd Willy tweede, maar die 
plaats heeft geen belang. 

Alleen de naam van de winnaar 
wordt op de erelijst genoteerd. 

Onze jonge renners hebben gebrek 
aan initiatief, onze sportbestuurders 
aan doorzicht. Gezonde rivaliteit be
vordert het peil van de koersen, doch 
domme naijver leidt slechts tot ne
derlagen, nooit tot overwinningen. 

Indien de heren daar eens willen 
over nadenken zullen jongens als 
Willy Planckaert (5e in de Ronde van 
Vlaanderen, 4e in Parijs-Roubaix en 
2e in Parijs-Brussel) misschien eens 
aan een klassieke overwinning gera
ken ! 

C. Temmerman. 

-»n » iiüiiii iiui lil! llllHiilllliiiliiliiilflIlililiillhiiliil 

Paiijs Biussel : de spuit vooi de tweede plaats, geivonnen door W'iUy Planckaett. 

gaston 
roelants in 
zuid-afrika 

In het Zuid-Afrikaans blad 
« Die Vaderlander » lazen we over 
het bezoek van Gaston Roelants 
aan Zuid;Afrika : 

'n Man vol vertroue is die Bel-
giese atleet Gaston Roelants, wat 
tans saam met die ander oorsese 
atlete deur die land toer. Roelants 
is die kleurrykste atleet wat Suid-
Afrika waarskynlik nog besoek 
het. 

Ek het nog nooit 'n atleet ont
moet wat so vol selfvertroue is 
(en hy het rede daartoe) as wat 
hierdie 29-jange skakelbeampte 
by 'tl Belgiese drankmaatskappy 
is nie. 

Maar sy selfvertroue is glad nie 
afstootlik soos wat die geval baie 
keer met ander sportmanne is 
nie. Dit maak hom net meer ge
wild by mense. 

In Bloemfontein op die S.A. 
kampioenskappe het hy die harte 
van die toeskouers gesteel toe hy 
in die laaste ronde van die ses-
mvl vir die toeskouers begin waai 
he' 

in Bloemfontein het hy die be
kende atletiek-statistikus, Harry 
Beinart verstom. Toe Beinart 
hom om sy handtekening vra, het 
Roelants uit sy sak 'n foto van 
homself gehaal met sy handteke
ning en die woorde, « Met al my 
simpatie », daarop. 

Dit lyk amper asof 'n kenmerk 
van 'n goeie hindernisatleet is dat 
hy ook 'n goeie ritteltit-danser 
moet wees. In 1963 was die Finse 
hindernisatleet Esko Siren 'n 
meester op die gebied en verlede 
Saterdag in Bloemfontein op die 
dansparty vir die atlete het Roe
lants die mense verstom met die 
wyse waarop hy in 'n dans agter-
oor gebuig het totdat sy skouers 
duime van die grond was. 
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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.v.b.a. • Dries 16, Beerzel (Antw.) 
Telefoon : 015/41198 • Bestuurder Jos Feyaerts 

TUINAANLEG 
O N D E R H O U D 

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

VOOR HET SEIZOEN GEVRAAGD : 

goede kokin, plus jonge 

hulp in keuken. 

Te bevr. : WERE Dl. Middelkerke. 

«ONSTRUKTIEWERKHUiZEN S T O K O T A 

Stookolietanks in alle afmetingen. 
VERZORGDE AFWERKING. 
GUNSTIGE PRIJZEN. 
Tel. : Antwerpen 03/ 37 95 89. 

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

G E L D VANAF 3 , 2 5 % 
Loontrekkenden tot 100.000 F ; ze\t-
standigen, landbouwers tot 500.000 F. 
Auto, grondn eigendom, tot 100 %. 
Krediet, geen voorschot nodig. 

20.000 = 60 X 376 
, 50 000 = 60 X 940 

100 000 = 60 X 1880 / 
100.000 = 1?0 X 990 

Telef. : 03/35.98.85, tot 21 uur of .srhr 
F.B. Bisschoppenhoflaan 69 te üeurne-
Antwerpen. — Ik kom tbuis. 

ALLES VOOR UW TUIN 
Gazonmaaiers 

Zwembaden 

Motorzagen 

Sproeiers 

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

D O R T M U N D E R 

Thierbrauhof I 
te Leuven. 

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

D O R T M Ü N D E R 

Thierbrauhof II 
Groenplaats 33 te Antveerpen 

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

DORT-BIERKELDER 
Oude Markt 22 Leuven. 

Schoonste bierkelder 
van het land. 

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

DORT THIERBRAUHOF IH 
langs autosnelweg Antwer-
pen-Aken. Tessenderio 

DORT THIERBRAUHOF IV 

Autosnelweg Aalst 

Café rest (lOOfl pi.) 
Ruime parkeergelegenheid 

SLHl IMHI HHI'HM^iH.^^JSh^ 
met 
(je()reveteerde 
bedekkingsiagen 

RESM)H I \1M H^S.'>hN 
(Bre^et .V29738) 
mei 
Gehreveteerde karkassen 

,STAP:̂  
(Brevet .•)l27b7) 

TE ZEUh (O VL.) 
GEWM'IKKMDI- BHDSI'BFIEN 
V\<)LI,hN Dl-KK.NS 
Tel (052) t4h4| en 44h42 

Indien l aeen verkoper 
in uw omtrek .vent stuur 
ons een kaartje en we 
de lirtitsl rmgelegen ver
zenden I het adres van 
koper Star Zele. 

HERMES 
SCH®€L 54 Zuidlaan 

211 M Lemonnierlaan 
Te' 11 00.33. 
Brussel. 

VOLLEDIGE 
SEKRE'1 AHIAAT-
KUKSUS IN 2 JAAR 

Steno- en 
dakt\ lografie 
in vier talen, 
Boeknouden. 
Sociale wetgeving 
Moderne talen 
Handels 
correspondentie. 

Dag en avondlessen. 
De «chüol waar Vlamingen 
zicb thuis roeien. 

Beter en voordeliger. 

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

- A U 1 O 
- H U I S 
- I N B O E D E L 

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

VOOR ALLE ONROERENDE 

VERHANDELINGEN IN 

BINNEN EN BUITENLAND: 

RUOI VAN DER PAAL 
Jan Van Rijswiicklaan 62, 
A N T W E R P E N . 
Telefoon : 03/38.91.24. 

WENTELPOORTEN 
In liout, staal, aliunlnium 
of plastiek. 
Stsndaarduitvoerbig al 
naar gewenst model. 
Systemen aangepast aan de 
aard van bet bouwwerk. 
Band of elektrisehe bediening. 

ZONHOVEN TEL 132 31 

S ^ ZONEH PVBA 

«OLLUIKEN 

nOIXUIKEV 
in hout, staal, alumi
nium o{ plastiek 
Hand- of elektrlscha 
bedlening. 
AUe systemen, 
VENETIAAKSK 
ZONNEBLINDEN 
Bediening met 
koorden • of met 
stang en windwerk 

VENETI AANSÈBLlNÖEN 

A.JEURISSEN-OigOSTERMANSi ZONEN 
TEL 132 av 

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 en p r o v i n c i e ) : 

L VANDEVELDE. 

S i n t D a m l a a n s t r a a t 17 W o m m e l g e m - Te l : ( 0 3 ) 5 3 67 27 



20 wu 

BRABANT 

Molenbeek . , 
f Op /nterdag 7 mei kantonale ver
gadering in de zaal de <t Groene 
Poort j>, Gentsestwg te Molenbeek, 
begin 3 uur stipt. 

Alle leden der aid. Jette, Molen
beek en kern Koekelberg - Gans
horen worden ten stellingst ver
w a c h t 

St. Martens-Lennik - * 
' Op ?8 maar t 1966 werd de afde
ling St. Martens-Lennik-Eligen-
Gaasbeek opgericht 

, De heer T. Elbraert leidde als af
gevaardigde van het arrondisse
ment de verkiezing van het liestiiur. 

Werd voorzitter : Dhr. Maurits 
Leuckx; secretaris : Karel Appel-
nians; propaganda : Lode Fardeau; 
organisatie : Gust Van Wichelen; 
penningmeester : Staf De Ridder. 

Na een degelijke uitleg over de 
huidige politieke toestand en de 
noodzakelijke werking van de 
A olksunie, zegde dhr. Ebraert ons 
zijn \olledige steun toe voor het 
eiMSte initiatief, samen met de afd. 
St. Kwintens-Lennik (waaruit onze 
afd. groeide) : het Tuinfeest van 25 
en 26 juni te Elingen. 

Testelt 
Het feestje ingericht voor leden 

en sympatisanten werd een volle
dig sukses Het lokaal u Vlaams 
huis » te Scherpenheuvel was nau
welijks gr(X)t genoeg om iedereen 
een plaatsje te bezorgen. 

i\a het lekkere eten werd door 
Dr. Goemans een gemoedelijke toe
spraak gehouden en een oproep ge
daan om flink door te «erken en 
hij beloofde volgend jaar naar de 
resultaten te komen kijken. 

De arrond. \oorz. Remy Verreth 
besloot het officiële gedeelte en 
dankte het flinke bestuur \ an deze 
afdeling voor zijn werklust en zijn 
voortdurende aktie. In ge/ellig sa
menzijn werd dan nog lang potjes 
gepakt en woordjes geplaatst. 

OOST-YLAANDEREN 

l-MEITOCHT 

Vertrek van de aufokaravaan te 
i l uur aan café « De N riendschap », 
Kerkstraat 9, te Aal'>t. Wie geen 
wagen heeft kan ook mee. Auto's 
be\laggen ! 

Dendermonde 
1 MEI IN LIMBURG 

De deelnemers van het arr. Den
dermonde verzamelen op de Grote 
Markt te Dendermonde aan « Ros 
Beiaard » \'anaf 9 uur 30. 

Vertrek om 10 uur stipt. 
De gezamenlijke tocht gaat over 

Tienen naar Sint Truiden. Wij re
kenen op een gioot aantal perso
nenwagens. 

Leeuwenvlag niet vergeten. 
Personen zonder eigen wagen 

kunnen beslist een plaatsje vinden 
bij vrienden. 

Erembodegem 
I MEIFEEST LIMBURG 

Schikkingen : te 11 uur vertrekt 
een bus (of partikuliere wagens) 
aan « De. Vriendschap » Aalst 

Te 13 uur 30 stipt vertrekken par
tikuliere wagens aan « De Burcht » 
Hogeweg 19 en gaan rechtstreeks 
naar Hasselt. 

Wie wenst mee te gaan, verwit-
tige een der bestuursleden voor 
zondag 1 mei. 

We verhopen een talrijke op
komst L 

!N MEMORIAM 
KAREL GHUSSENS 

Op 8 mei om 11 uur 's morgens 
bijeenkomst in « De Burcht ». Neer
leggen van bloemenkrans en her
denking bij het graf. Om 18 uur 
Mis in de kerk te Erembodegem. 

5-jarig bestaan van de afd. zal 
doorgaan in september — terzelf-
dertijd vlagoverhandiging aan de 
afd. 

15 mei : 3 uur moederkensfeest 
ingericht door de VI. Nat. \ 'rou-
wenbond' — medewerking \ '1. Meis-
jesscliaren. 

22 mei : naar het VI. Na t Zang
feest. 

Speciale omzendbrie\en zullen 
volgen. 

Gent - Eekio 
1 MEI 

Wij gaan naar Limburg met ei
gen wagen, in karavaan, neem 
\ rienden mede. 

\\ ie o\er geen vervoer beschikt, 
\crvvi(lige het sekretariaat, \ ' laanis 
tluis Roeland. Wij zorge voor ver
voer. 

Vertrek : Vlaams Huis Roeland 
oiii 12 uur 45 st ipt 

Lebbeke 
Nog enkele lidmaatschapkaarten 

1966 moeten hernieuwd worden. 
Wij hopen dat aan onze \r iend Jef 
{{osman, die hiermede belast werd. 

F E E S T V O O R S T E L L I N G 

« De opgaande zon » door Herman Heijermans 
DOOR I IET GEZELSCHAP VAN DE 
KOXIXKLLIKE NEDEHLANDSE SCHOUWBURG, 

op dinsdag 24 mei 1966, te 20 uur, 
in de K.N.S., Komedieplaats, Antwerpen. 
ten voordele van het « Sol idar i te i t s fonds van de 
Volksunie », a r rond i s s emen t An twerpen . 

Kaar ten voor deze voorste l l ing kunnen van heden af besteld 
w o r d e n door overschr i jv ing op de pos t r eken ing n r 80.89.97 van 
Mevr. Wed. HAETS-VAN DEN DBIESSCHE, St. Mat theuss t raa t 
45, Borgerhout , of door r ech t s t r eekse bes 'e l l ing , bij het a r r o n 
dissementeel secre ta r iaa t , of de sec re ta r i a t en der afdel ingen. 
De n u m m e r i n g der plaatsen zal geschieden in de volgorde der 
b innengekomen inschr i jv ingen. 

PRIJZEN DER PLAATSEN : 
Stalles 200 f r . 
Fauteui l - Middenloge - Middenbalcon 150 fr. 
Pa rke 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. 

HERM.'VN nEl.JERMA\S (IS64-1924) is een Nederlands toneel- en 
romanschrijver. Gmg in de journalistieli:, 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 lïw eigen belang ration wij aan, nog hedon Uw plaatsen te bestellen. 

een goed onthaal zal worden voor
behouden. 

Door het bestuur, in vergadering 
bijeengekomen op 21-4-66, werden 
enkele initiatieven genomen die 
verder zullen worden uitgewerkt 

Nevele 
KOLPORTAGE 

Op zondag 5 mei — tweede kol-
portage in de gemeente Nevele. Na 
het verrassend succes van de kol-
poi tage vorige zondag (na een half 
mn- totaal uitverkocht) moet het 
mogelijk zijn, met een 10-tal pro
pagandisten over de ganse kern 
van de gemeente te kolporteren. 
Persoonlijke uitnodigingen worden 
nog verstuurd aan ieder propagan
dis t 

Zondag 5 mei, te 9 uur op de 
Mark t 

WEST-VLAANDEREN 

Menes 

NAAR ANTWERPEN . 
De Vlaamse Vriendenkring reist 

per autobus naar het 29ste zang
feest te Antwerpen op zondag 22 
mei. Prijs 80 Ir. Inschrijven, Vlaam
se Vriendenkring, p.a. Wervikstraat 
W, voor 10 mei. Plaats en uur van 
vertrek volgen later. 

leper 

DIENSTBETOON 
\'()M<svL negen woordiger Lootens 

is te spreken op zaterdag 7 mei om 
h- uur in « 't Zweerd », Grote 
Markt, te feper. 

Hij is te bereiken telefonisch 
051-58031. 

Blankenberge 
Moderne 
1-6 pers. 
len \oor 

a pp. op h 
tegen stn 

de maand 
ters, Koninglnne aan 

>ek 
nd 
luni 

12 

te 
e i 

: 
/. 

huur 
dui-

Duys-

Voor Guldensporen-

herdenkingen 
Onder leiding van dirigent Hans 
-Swinnen is er een volledig ge
zelschap tot stand gekomen voor 
het opluisteren van Guldenspo-
renherdenkingen. 
Het gezelschap bestaat uit een 
koor van 70 uitvoerders (S t Lut-
gardiskoor Herenthout en het 
Cantabile-koor Tielen), een aan
gepast orkest (Pro Musica Lier): 
20 man, een Volkskunstgroep 
(Elckerlijck - Antwerf>en) : 25 
man ! een koreografische groep 
Elckerlijck - Antwerpen : 12 
man; een solist; een presentator 
en een dirigent. 
Dit maakt 130 uitvoerders die 
een bont, doch hoogstaand pro
gramma voorstellen om de 
moeilijksten te bevredigen. 
Volksdansen, vendelzwaaicn, 
koor- en massazang van oude en 
nieuwe Vlaamse liederen en als 
hoogtepunt de uitvoering van de 
Guldensporenkantate door alle 
medewerkeis. 
De kostprijs bedraagt 17.500 fr., 
alles inbegrepen, behalve de 
reiskosten buiten de provincie 
Antwerjjen. 
Schrijven : Vlaamse N'olkskunsl-
beweging, afdeling Neteland, per 
adres Bouwelsteenvveg 215, Nij-
len. 

DATA V R I J H O U D E N 

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

Nieuwpoort 
Iedere eerste en derde dinsdag 

der maand in het lokaal De Bei
aard, RecoUettenstraat 47, Nieuw
poort, dienstbetoon van 19 uur 30 
tot 21 uur. 

Oostduinkerke 
Alle donderdagen der week 

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

Op zaterdag 14 mei om 20 uur 30 
in de zaal Noordzee, Wapenplein 
14, Oostende, tweede Vlaams Stu-
dentenbal ingericht door J.V.S.G.-
Oostende. Orkest : de Zeekanters. 

Ingang : leden : 20 fr., niet-le-
den : 30 fr. 

Roeselare - Tielt 
ZANGFEEST ANTWERPEN 

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

Wij leggen een bus in die ver
trekt te 7 uur 30 zeer stipt, op de 
(irote Markt, te Roeselare. 

Vlug telefonisch inschrijven bij 
bovenvermelde personen. Voor Be-
veren inschrijven bij Roeland Ver-
mander. Brabantstraat 1, tel. 051-
248.06. 

ZOEKERTJES 
Reizigers gevraagd voor de ver

koop van foto's, in gans het Vlaam
se land sektoren vrij. Telefoon 03-
333485. 

Twee jongens (18 en 20 jaar) zoe
ken twee lieve, deftige, Vlaamse 
meisjes uit het Brusselse oi omstre
ken om samen zaterdag- of zondag
avond 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 ol Limburg. Schriiven kan
toor blad D 41. 

Zoek koper voor bromfiets Ziin-
dapp Perfekte staat 3.000 fr. Schrij
ven naar Gust (Jeens, Trekkerstr-
18, Sint-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- ot 
bijverdienste. Schrijven : Europlast 
Eugeen Dierckxlaan 21. Schilde. 

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

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

R U B E H S K O F 
CAFE - HOTEL - RESTAURANT 

Wes ts t raa t 79, Bf .ANKENBERGE 
Tel . (050) 415 71 

Zelfde hu i s 

R E M B R A N D T 
Alber t s t r aa t 9 (Kerkp le in ) 

BLANKENBERGE 
Tel . (0.50) 4.30 81 . 

Dame, 40 j . vraagt werk. Besch. 
over groot huis, dienstig voor bui 
reel, telefoon, schrijmach. 

Wie biedt werk ? 
Telefoon : 03-715181. 

Wie verhuurt vr ac. jr. 66-67 één 
kamer voor 2 studentinnen, 20 jr, 
rond Groenplaats Antw. Tel. 03-
77.13.97. 

Orgelisle met orgel; steeds be
schikbaar voor al-uw feesten. Groot 
N'laams repertorium. Schrijven : 
Liefkenshoek 23, Halle (Kempen). 

DEZE WEEK 
OP UW SCHERM 
Z O N D A G 
14.30 : De Flintstones — 14.55 J 
Johan en de Alverman — 15.25 : 
Turnen. Reportage van het eersta 
deel van het kuns t tumen Europa-
Japan dat vorig jaar plaatshad ta 
Lugano — 16.30 : Oogst van he t 
verleden, een documentaire — 18.30: 
Klem, klem kleutertje — 18.50 ï 
Tienerklanken — 19.15 : Disneyland 
— 19.55 : Wterbericht — 20 00 : TV-
nieuws — 20.15 ; Sportweekend — 
20 30 : Pack up your troubles — 
21.05 : De zaak-Sacco en Vanzettl, 
tv-spel door Reginald Rose — 22.35 ) 
TV-nleuws. 

M A A N D A G 
14.05 : Schooltelevisie — 16.30 r 
Wielrennen. Rechtstreekse reportage 
van de laatste kilometers en de aan
komst van de wielerklassieker Luik-
Bastenaken-Luik — 19.00 : Zand-
mannetje — 19.05 : Teletaalles : 
Engels. 31e les : The missing wife 
— 19.20 : De Flintstones 132e afl. : 
Kleren maken de... dief — 19.45 : 
Openbaar kunstbezit < De waanzin
nige moordenaar » van Jean-Louls 
Géricault (1791-1824) — 19.55 : De 
Weerman — 20.00 : TV-nieuws — 
20.30 : Een beeld van een meisje, 
tv-spel door Leo Derksen — 21.45 : 
Vergeet niet te lezen — 22.15 : Bal
let, drie tonelen uit het ballet 
8 Romeo en Julia » van Sergei Pro
kofiev — 22 35 : TV-nleuws. 

D I N S D A G 
14 05 : Schooltelevisie — 39 00 : 
Zandmannetje — 19.05 : Filmmu
seum van de schaterlach. Billy erft 
een modezaak — 19 20 : Tienerklan
ken — 19.55 : Hier spreekt men 
Nederlands — 19 59 : Weerbericht — 
20.00 : TV-nieuws ~ 20.25 : Bonanza 
— 21.15 : Duke Ellington — 22.00 : 
Religieus programma. Protestants-
god.sdienstige uitzending — 22.30 : 
TV-nieTiw3. 

W O E N S D A G 
17.00 : Televlsum — 19.00 : Zand
mannetje — 19.05 : Jonger dan ]e 
denkt — 19 30 : Penelope — 19.55 : 
De Weerman — 20.00 : TV-nleuwa 
— 20 25 : Speelfilm : Arsène Lupln 
contra Arsène Lupin, komische poli
tiefilm van Edouard Molinaro, met 
Jean-CIaude Brialy, Anne Vemon en 
Jean-Pierre Cassel — 22.10 : Medium 
— 22 40 : TV-nieuws. 

D O N D E R D A G 
14 05 : Schooltelevisie — 19.00 : 
Zandmannetje — 19 05 : De jonge 
ruiters 2e episode : De eerste rit in 
het woud — 19 20 ; Hier spreekt men 
Nederlands — 19.25 : Voetbal. Recht
streekse reportage van de eindwed-
strijd om de Beker der Bekerwin
naars, gespeeld te Glasgow — Tij
dens de rust. omstreeks 20 15 : TV-
nleuws — 21 15 : Het museum, tv-
spel naai- Belcampo ^ 21.50 : Pre
mière — 22 20 : TV-nieuws. 

V R I J D A G 
19 00 ; Zandmannetje — 19 05 : 
Teletaalles : Engels. Herhaling van 
de 31e les — 19.20 : Tienerklanken 
— 19 45 : Zoeklicht — 19 55 : De 
Weerman — 20.00 : TV-nieuws — 
20.25 : Het avontuur van de drie 
studenten, tv-spel van Lambert De 
Beer — 21.05 : De dichter van het 
Egldlus-lied — 21 35 ; Jeugd in onze 
tijd. Israël : De glazen kool — 
23.05 : TV-nieuws. 

Z A T E R D A G 
17.00 : Schooltelevisie — 18 55 : 
Zandmannetje — 19.00 • Flipper. He 
afl. : Schipper Bud — 19.25 . Auto-
rama — 19.55 : Hier spreekt men 
Nederlands — 19.59 : Weerbericht 
— 20 00 : TV-nieuws — 20.30 : 
Slechte tijd voor sergeanten 9e afl. : 
Operatie-Mazelen — 20.55 : Ram-
Ram. Showprogramma — 2145 : 
EchOv — 22 15 : De onkreukbaren. 
17e afl. : Dubbel spel — 23 oa' : TV-
nieuws; 
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beivwegingsiLLilt^ 
ANTWERPEN 

Antwerpen 
BESTUURSyERKlEZING 

De statutaire bestuursverkiezing 
ral 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 gehandtekend 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-
fnerseel 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». 
1 MEI-VIERING T E LIMBURG 

Voormiddag : pamfletten bussen 
in h«el Limburg. Vertrek eigen wa
gens. Lokaal « Peter Benoit » om 7 
en 8 uur. Bijeenkomst te Hasselt, 
Hotel Warson, om 8 en 9 uur. Deel
nemers pamfletten-aktie mogen 
gratis deelnemen aan sterrit. 

Namiddag : vertrek met eigen 
wagens om 12 uur 30 Plantin More-
tusiei. Personen zonder wagen vin
den daar nog wel een plaatsje vrij. 
Vertrek uit Paal te 13 uur 30. 

Te Hasselt om 17 uur betoging. 
Htcr mag niemand ontbreken. 
Breng Leeuwenvlaggen mee ! 
KOMENDE 
MANIFESTATIES 

24 mei : allen naar K.N.S. voor 
de vertoning « De opgaande zon » 
van H. Heyermans. Opbrengst ten 
voordele van het i Solidariteils-
fonds V.U. ». 

Kaarten Icimnen besteld worden 
op het sekretariaat. Verdere de
tails, zie elders in blad. 

27 mei : algemene en vrij toe
gankelijke vergadering voor ieder
een in lokaal « Peter Benoit », 
waar op initiatief van sektie noord 
de heer senator Wim Jorissen zal 
spreken over « De V.U. en de nieu
we regering ». 
DIENSTBETOON 

Op het gebied van werkaanvraag 
en aanbieding en pensioenen kon 
het sekretariaat reeds velen helpen. 
Het is geopend op maandag, dins
dag en vrijdag van 13-17 uur, don
derdag 13-20 uur, zaterdag 9-12 uur. 
woensdag gesloten. Tel. 328101 
(Coddé), Frankrijklei 8 bo\ en lo
kaal Peter Benoit. 
PUBLICITEIT 

VI. handelaar uit onze afd. Antw. 
Stad, in uw eigen belang vermeldt 
uw ad\ertenties op onze maande
lijkse onizendschrijvens. Inlichtin
gen op het sekretariaat. 
STEUN 

Om precies dat te verwezenlijken 
wat L wil op propagandistisch ge
bied, hebben wij iets meer nodig. 
Het hoeven geen duizenden te zijn 
en het mag u ook niet « zeer » 
doen maar iets per maand kan zeker 
wel. Het is dan ook al weer zo
lang geleden dat u nog een storting 
deed. Stort uw kleine bijdrage nog 
heden onder omslag op het sekre
tariaat ofwel op postrek. 6162.45, 
Wakchar ts R., Antwerpen 1. 
SEKTIE CENTRUM 

I^densiag tot 20 mei. Elk lid één 
lid bij. Pro))agandisten vijt leden. 
'Ie melden bij Van Bruggen Nic, 
Kte Gasthiiisstr. 14, of op het se-
kretari;)iit van de afd. Frankrijklei 
8. 

Brasschaat 
BELANGRIJKE 
LEDENVERGADERING 

Wij verwachten al onze leden, 
simpatisanCen en ook andere 
nieuwsgierige Brasschatenaren op 
onze eerstkomende ledenvergade
ring welke doorgaat op vrijdag 6 
mei e.k. te 20 uur in het lokaal 
S])orfa, Bredabaan 360, Brasschaat. 

Die avond begioeten wij niemand 
minder dan \<)lksvertegenwoordiger 
Maurits Coppieters als eregast. Zijn 
gedokumenteerde tussenkomsten in 
de Kamer hebben hem reeds een 

faam gegeven. De wijze hoe hij een 
door de aard der zaken soms saai 
onderwerp, bevattelijk en levendig 
kan uiteenzetten waarborgt reeds 
het succes van deze avond. 

Wie moeilijkheden heeft om de 
verplaatsing kan wel even een lift 
aanvragen; i-oep u even de 51.81.66 
aan. Wij heten iedereen welkom. 

ERLAU TUINMEUBELEN 
Niet duur - wel handig 
(nooit schilderen). 

Alleen-invoerder : 

D E M E Y E R E 
Kortrijkstraat 
INGELMUNSTER. 

Hombeek 
Vorige zondag werd de gemeente 

Hombeek voor het eerst grondig 
bewerkt door de versterkte kolpor-
tageploeg der studenten. 

Ook hier bewees een flinke ver
koop de stijgende belangstelling 
voor onze partij ook in de kleinere 
gemeenten. 

Zondag 8 mei gaat het naar 
Blaasveld-Tisselt door de mannen 
van de VUM. Wie die dag wil hel
pen neme kontakt met Frans Van 
Dessel, Zanvekenvelden 15, Nijlen 
03-708276. 

Kontich 
O p 15 april 1966 werd in lokaal 

<r Alcazar » te Kontich een nieuw 
Volksunie-bestuur gekozen, onder 
de leiding van de heer Doeven-
speck, arrondissementsafgevaardig
de. De funkties van de zeven be
stuursleden werden verdeeld als 
volgt : 

Voorzitter : René Jaeken, Wit-
vrouwenveldstraat 14; sekretaris : 
Jozef De Bois, Altenastraat 41; 
penningmeester : Leo De Heldt, Al
tenastraat 59: organizatie : Luk De-
fossé, Keizershoek 210; propaganda: 
Willy Baens, Bosveldlaan 24; raads
lid : Mevr. Barckmoes, Scheihage-
straat 44; raadslid : Frans Andries, 
Transvaalstraat 35. 

De heer Jef Steurs, Edegemse-
steenweg 87, behoort van rechts
wege ook tot dat bestuur, aange
zien hij gemeente- en provincie
raadslid is. 

Lier 
Alle simpatisanten uit Lier en 

omgeving worden hartelijk uitgeno
digd op ons propagandistenbal op 
zaterdag 14 mei. Zaal De Hoorn, 
Koning Albertstraat. Eerste dans 
om 20 uur 30. Het gekende orkest 
van de Fleet Walkers onder leiding 
van Leo Verhoeven staat in voor de 
gezelligheid. 

Inkom 25 fr. Steun onze onver
moeibare propagandisten door uw 
aanwezigheid. 
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 geve 
zijn naam op bij de afdelingsvoor
zitters : E. Bouwens, Eeuwfeestlaan 
163, Lier. G. De Vos, Nijlenstwg 
90, Kessel. J. Verbruggen, Doelstr. 
30, Berlaar. 

Mortsel 
REIS NAAR ZOLDER 

Verscheidene VU-leden uit Mort
sel namen deel aan de door afde
ling Hoboken georganiseerde een
daagse reis naar Zolder met afda
ling tot 800 meter in de mijn. 

Het werd een gezellige uitstap 
met de kameraden van Hoboken, 
die we proficiat wensen met dit 
initiatief waardoor Vlaams - Natio
nalisten uit deze twee gemeenten 
elUaar beter leerden kennen. 

iilen - Lier 
ERNEST VAN DER HALLEN 
HERDENKING 

Op .30 april - 1 mei houdt de Er-
nest Van der Hallen - Jeugdge-
meenschap te Nijlen-Lier haar jaar
lijkse herdenking van de/e Vlaam
se schrijver en jeugdleider. Gedu
rende dit week-end kunnen Vlaam
se jongens en meisjes kontakt ne
men met vrienden van Ernest Nan 

der Hallen die daar het woord zul
len voeren. 

Het week-end vindt plaats in de 
jeugdherberg « het Pannenhuis » te 
Nijlen. Kosten 80 fr. Alle inlichtin
gen : Ernest Van der Hallen -
Jeugdgemeenschap, Zilverberg
straat 73, Rumbeke. 

Wiirljlc 
NIEUW BESTUUR 

Op dinsdag 19 april j.1. werd 
door de algemene ledenvergadering 
van onze afdeling een nieuw be
stuur verkozen. Aangezien het aan
tal der ingediende kandidaturen 
gelijk was aan het aantal te bege
ven bestuursfuncties, diende er 
geen eigenlijke stemining plaats te 
grijpen en kon onmiddellijk door 
het nieuwe bestuur overgegaan 
worden tot het verdelen van de be
stuursfuncties, met volgend resul
taat : 

Voorzitter : Ir. Roland Van den 
Bossche; secretaris : André De 
Beul; penningmeester : Hugo Ver-
helst; organisatieleider : Michel 
Jorens; propagandaleider : Gaston 
Krols; raadsleden : Dr. Florent 
Veeckmans, Arie Van der Linden, 
Karel Uytterhaege en Paul Van der 
Gucht. Ambtshalve lid ; Jos Coe-

Brussel 
WIJZIGINGEN 

De arr. raad heeft op zijn verga
dering van 23.4.1966 de heer Theo 
Beenders verkozen als lid van het 
arrondissementsbestuur. 

De aldus opnieuw aangevulde 7 
bestuursleden hebben bij eenparig
heid van stemmen als nieuwe ar
rondissementsvoorzitter aangeduid : 
de heer Arthur Ebraert , Pr ins van 
Luiklaan 77, te Brussel, die de 
funktie van verantwoordelijke voor 
de financiën blijft waarnemen. 

ONDERZOEKSKOMMISSIE 
In bedoelde raadsvergadering 

werd een kommissie opgericht be
last met het onderzoek van bepaal
de omstandigheden i.v.m. het ont
slag van de vorige arrondissements
voorzitter. 

NIEUWE AFDELINGEN 
Ons arrondissement, thans be

staande uit 42 afdelingen, zal wel
dra nog uitgebreid worden met 3 
nieuwe afdelingen, nl. de afdeling 
« Vorst-St. Gillis »; de afdeling « St 
Joost-ten-Noode », die de 4 gemeen
ten St. Joost-ten-Noode, Etterbeek, 
St. Lambrechts- en St. Pieters-Wo-
luwe zal omvatten; de afdeling 
« Wolvertem » op te richten op 26 
mei a.s. 

BRABANTS 
GULD ENSP O RENZANGFEEST 
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 Standaert , Lode Dieltiens, 

Juliaan Wilmots en Jan Brouns als 
dirigenten voor de massazang. 

Jozef Van Overstraeten is de 
feestredenaar. 

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

Het Vlaams Volkskunstorkest 
(Antwerpen) o.l.v. Jana Verrept ver
zorgt de begeleiding van de massa
zang. 

De Keurgroep « S.F.X. » (Brugge) 
o.l.v. Br. Laurent met 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. 

Kapelien-op-den-Bos 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Een sociale dienst is ingericht bij 
Deblieck Fimiin, Stationstraat 22, 
Kapelle op den Bos. Tel. 715.62. 

Alle eerste en derde zondag-voor
middagen van de maand tussen 10 
en 12 uur : Keymolen Frans, Toe
komststraat 6, Londer7.eel. 

Alle tweede zondagvoormiddagen 
\ a n de maand tussen 10 en 12 uur. 
Alle Vlamingen worden hartelijk 
ontvangen. 

Kessel-lo 
Onze belangstelling gaat naar 

alle aktiviteiten van onze gemeen
te. Het bestuur van de afdeling 
heeft dat ook hier bevestigd. De 
basketbalploeg « Tempo » won de 
match van zondag 11. en werd met
een kampioen van bevordering. 

Een prachtige bloementuil werd 
vanwege de V.U.-afd. Kessel-Lo 
overhandigd aan de kapitein van de 
ploeg en deze was beslist in zijn 
nopjes. 

A.Ni . Leuven 
Bussen worden ingelegd voor het 

hele gewest. Reiskosten 60 fr. 
Leuven - Heverlee - Kessel-Lo : 

vertrek Gerechtshof te 8 uur 45. 
Inschrijven bij de bestuursleden 

of in ons lokaal. 
's Middags vertrekt er eveneens 

een bus te 12 uur 30 op het Ladeu-
zeplein. 

Landen. Vertrek te 12 uur aan 
het stadhuis. Inschrijven bij Malpa, 
Strijderslaan 13, Bangels, Stationc-
str. 23, Jef Tiers, Verminktenlaan 
12. 

Tienen. Vertrek te 8 uur 30 op 
de Grote Markt. 

Inschrijven bij Jef Delvaux, 
Zandstr. 48, Woummersous, W a r d 
Lissens, Nieuw Overlaar 70, Hoe-
gaarden. Fr. Drossart, Acendoren 
50, Tienen. 

Testelt Vertrek te 12 uur 30 aan 
de kerk. Inschrijven bij Mevr. Eve-
raerts, Schuurveld 4. 

Haacht - Boortmeerbeek - Wes
pelaar. Vertrek te 12 uur 30 aan 't 
lokaal de Wielewaal, Wespelaar-
baan waar eveneens word inge
schreven of bij Remy Verreth, Gro
te baan 113, Wespelaar en bij Al
bert Segers, Wespelaarbaan 113, 
Boortmeerbeek. 

Kortenberg - Erps-Kwerps - Vel-
tem. Vertrek te 12 uur 15 aan het 
Gemeentehuis te Kortenberg. In
schrijven bij Luk Van Biervliet, 
Jef Hojstraat, Kortenberg en ^ j de 
bestuursleden. 

Herent - Wijgmaal - Wilsele. Ver
trek te 12 uur 45 aan de kerk te 
Herent. Inschrijven bij Willy Knij
pers, Swertmolenstr. 23, Herent. 

Bertem - Leefdaal. Inschrijven bij 
Van Wijngaerden Jos., Vossenstr. 
46, Bertem en bij de bestuursleden. 
Vertrek wordt nog nader bepaald. 

St. Kwintens-Lennik 

O p 22 april 1966 hield de afde
ling St. Kwintens-Lennik aanvul
lende bestuursverkiezingen. 

Door de stichting van de afdeling 
St. Martens-Lennik-Elingen-Gaas-
beek verloor de afd. enkele be

stuursleden. Het nieuw bestuur is 
als volgt samengesteld : 

Voorzitter : dhr. Paul Vranken; 
sekretaris : Roger Suply; penning
meester : Jef Van Cauter; organi
satie : lef Bastaerts; propaganda : 
Edgard Sonck. 

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

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

Ook de plaatsvervangende mandatarissen en zii die zich 
van nu af reeds willen voorbereiden voor de gemeenteraads
verkiezingen van 1970, zullen hierin de gewenste informatie en 
voorlichling vinden. 

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

Proelnunimers kunnen bekomen worden op het sekreta
riaat van het Vlaams-Nationaal Studiecentrum voor Provincie-
en Gemeentemandataris.'ïen. M^lkonwensreenweg 29. Berlaar 

(bil Lier). 

Het nieuw bestuur kan onmid
dellijk beginnen met een zw;ir« 
dobber, het inrichten van het tuin-
feest te Elingen op 25 en 26 juni. 
Het nieuwe bestuur maakt te \ens 
van de gelegenheid gebruik dhr. 
Juul Bogemans te bedanken voor 
zijn jarenlange inzet als sekretaris 
van de afdeling. 

Hoofdredak teur : 
T . van Overs t r ae ten . 

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

Alle br iefwissel ing voor 
r edak t i e n a a r 
Rota typ , Sylv. DupuisU 
110 Brus . 7. - Te l . 23.11.98 

Beheer : 
Maur ice Lemonnie rL 82 
Brussel l. • Te l . : 11.82.16. 
Alle k lach ten voor niet 
on tvangen van b lad op di t 
a d r e s . 

J a a r a b o n n e m e n t ; 280 P . 
Halfjaarl i jks : 160 F. 
Dr iemaande l i jks : 90 P . 

Abonnemen t bu i ten land : 
450 P . 

S t e u n a b o n n c m e n t > 760 F . 
( m i n i m u m ) . 

Losat Bummera : 8 F . 

Alle s to r t ingen voor tiet 
b lad op pos t r eken ing : 
1476.97. Volksunie - Bru». L 

V e r a n t w . ui tg. Mr. F . Van 
d e r Eist, Beizegemstraa t 20 
Brussel 12. 

Aanbevolen 
Huizen 

H E R B E R G E N 

B e z o e k « D e v e e r m a n » 
te S t -Amands a.d. Schelde . 

Mosselen - Pa l ing 
Ui tba t e r : J a n Brugmans . 

Geniet van de l ekke re 
koffie « De Olifant » 

in het Vlaams Huis 
« P E T E R B E N O I T » 

F r a n k r i j k l e i 8 - An twerpen 

B I E R E N ATLAS 
Alle special i te i ten 

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

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

B O U W E N - W O N E N 

De special is t d e r 
s t andaa rdde i i r en 

J. LEEMANS, Deurne z. 
Van Havrelei 70 T. : 35.63.17 
Agent : De Coene - Kortrijk 

HOTEL- RESTAURANT 

BLANKENBERGE 
« R u b e n s h o f » 

Wests t r . 79. - T. : (050)41571 
Lokaa l Volksunie 
Kamers -pens ion . 

« Vlaams Huis » Knokke 
K a m e r s - vol pension -

gezellige sfeer. 
Ve rminde r ing voor g roepen . 
E l i sabe th l . 105. Tel . 632.70. 

UURWERK - JUWELEN 

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

D e w i n t e r s t r . 11 - Oudergem 
T. 72.45.43 T e r m i n u s t r . 35. 
10 % kor t ing v. leden V.U. 

PLASTIEK 

F . P a r q u i n e n 
R. V a n A e r s c h o t P . v . b . a . 

Lg. Lobroeks t r aa t 44 
A N T W E R P E N . 

Telefoon : 03/36.16.47. 
Kuipen en s tape lbakken voor 
pekel, d iepvr ies , verpakking , 
s tocker ing . 
Polye thyleen : zakken, vel
len en folie op ro l . 

RAADPLEEG ONS. 



I M E I FEEST VAN DE ARBEID 
ƒ. Verspreiding 

hrosjure 

c( Zwartberg » 
De propagandisten verzamelen in Ho
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. 

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

MEDEDELINGEN VOOR DE DEELNEMERS 
1. Vertrek tussen 13 en 14 uur. 
2. Deelnemingsprijs 100 fr. Opgavemap, leeuwevlagje, affi

ches, toeristische foldertjes over Limburg worden ter 
plaatse bij de inschrijving overhandigd. 

3. De deelnemers wordt gevraagd, zo mogelijk een leeuwe-
vlag op de auto te bevestigen 

4. 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. Greep 1 (bij voorkeur deelnemers uit Oost- en West-

Vlaanderen en Brabant) . 
Vertrek : Café Sporting, Dorpsplein, Brustem 
Wie deelneemt vanuit Brustem (bij St-Trui-
den) neme op de grote baan Brussel-Luik (ko
mend uit Brussel) de wegwijzer «Brustem -
Centrum (200 m. voorbij V.W.-garage). 

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

3. 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 PROGRAMMA VOOR DE AUTOBUSSEN 
Deze autobussen worden ten Jaatste 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). 

III. 1 Mei optocht te Hasselt 
Tussen 16 en 17 uur : samenkomst te Hasselt, (einde sterrit) 
Sni^T^L; °P*°'''^* '^^^ ^^ ^^^'^ ' "^t vlaggen, spandoeken, trommelkorpsen en harmonies 

De teksten van de spandoeken behandelen het thema van de aroem. 

IV. 1 Mei-avond te Beringen 
Na de meeting ontbinding en vrije tocht naar Beringen 
P ^ Ï , , ? r / " L ' samenkomst te Beringen (20 km van Hage l t ) , Markt, zaal « I r i s . . 
Pnjzenuitreikmg s temt . - Limburgse vlaaientafel - Dansavond _ Verbroedering van de 4 Vlaamse provincies met Limburg, 



WIJ 23 

Het Algemeen Bouwbedrijf KUNNEN n.v. 
1 Wl I ROIIWF-N OP l!W HRONn t̂  15 % VAN DE BOUWPRIJS VOLSTAAT. 1. WIJ BOUWEN OP UW GROND r .15 % VAN 
MODERN OF KLASSIEKE VILLA'S _ J r ^ t of komfortsbel ! 

Mümiïï ^^^ AM. 
Prijzen : « De Merel » 600.000 F. 

« De Dennen » 690.000 F. 

« Landrust » 750.000 F. 

« Markies » 900.000 F, 

BOUWPRIJS VOLSTAAT. 
Waar U ook wil! 

Kom vrijblijvend deze en andere plannen 

i nk i j ken ! ! 

— degelijke konstructie 

— volledig afgev^erkt 

— geen administratieve beslommeringen ! 

2. EXTRA VOOR ANTWERPEN 
• Appartementen bij Araerikalei. Gemeubeld (alles nieuw) 4 500 F. 

opbr. per maand en slechts 698.000 F. 
• Een burgershuis t« Kontich vanaf 395.000 F. op een bouwgrond van 

115.000 F. 

« Residentie « Middenstad » app. met 3 slaapk. 900.000 F.. 
• Verkavehng « Schemmersberg » 72 percelen \anaf 95.700 F. 
• « Patricia Residentie s> Destelbergen. App. 3 slaapk. 599.000 F. 
• Mooie \illapercelen te Mariakerke Drongen ! 

INLICHTINGEN A N T W E R P E N 
MEIR 18 — Tel. 03/32.92.18. 

G E N T 
ONDERBERGEN 43 — Tel. 09/25.19.23 

G E N K 
MOLENSTRAAT 39 — Tel. OU/54442 

LET 

S. De Lie. 
Ook de 
zoekertjes 

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

«Papenhoek», Berendrecht TeL (03)73 66 59 

kunnen naar ült adres gezonden worden. 

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

Op 11 juh 1966, gans 
Vlaanderen van de Noordzee 

tot de Maas. 

EEN LEEUW 
Aktie . 300.000 LEEUWEN 

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

Tel. . (03) 79.01.24. 

Zopas kwam van de pers, de brosjuur 

Van Verzetsstrijder 
tot heel-Nederlander en Flamingant 

met he i inner ingen uit het verzet; 
vol re i sdokumenta t ie u i t vier kont inenten 
e n me t een schr i jnende aanklacht tegen onrecht 
en Vlamingendiskr iminat ie . 

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

Te bestellen door storting van 40 fr of 3 gulden op postchekrekening 8784 58 

van de auteur : Jos De Freine, Diestersteenweg 36A, Sint Truiden, Limburg. 

25 PERCENT KORTING PER BESTELLING VAN TIEN EKSEMPLAREN. 

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

bij UW specialist 
Elektro AkoustleK 

«DE GELUIDSBRON» 

Lange Leemstraat 32 • ANTWERPEN 

Telefoon : 33.04.95. 

BIJVOORBEELD : 

OP MAGNEETBANDEN 35 TOT 40 %. 

DiEPYRIESBEWAARDERS 

^ T ^ ' T ' ^ - ƒ ƒ 330 ! 

400 : 
1 m * t • n « l v r l e « « c h « k e l » a r i 
1 to t - sa °o 550 : 

1 GROOTHANDEL 

1 E L E C T R A - B R E E 
1 Tel. 651 88 Boneputstraat 

13 950 

14 950 

17 100 

fr. 

fr. 

fr. 

28, BREE 1 

Gfo>e leus: 
GlAZEN en ('OHTJiiEa 
Grélit voor veneUrden. 
Hefilelingen in egel werVliuiS. 

Walter ROLAND 
w> Gediplomeerd Opl eiter •-* 
Kerkstraat. 58 — Anlwerpen 
| t t l • u b op het hutintiî rnef ') 

Telefoon . 35 U 63 
iO% lorling op vtrtoon deiar. 

Ik 
ben 

uitgeslapen 
wanf... 

MATWteUT BiOOBNBEORIJf 
T U R N H O H T S t l A A N 1 0 2 , i O B G E ^ H O U T - U L 35.17.«3 

' - > lIJHUIZENi Ewpesirial 14-»», *ntw.'T«l. 31.01.il 
•esilK-.nsir*.*'»»:-»!, AntW: I.V 33.47.74- O»nif.rll.i.:«0, Bèurnc, T.l. 3».?5.22 

W l M M A E S 

DIANAUAN. 10. BERCHEM • Antwerpen. • Tel.: (03) 39.69.34. 
— stelt iijn kandidatuur bij alle Vlamingen in de 

deren, voor alle vcrzekeringsvormen : Brand -
provinciën Antwerpen, Brabant en Oost-Vlaaa-
Leven Persoonlijke • Familiale Auto - Wet -
Burg A^ansprakelijkheid 

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

KREDIET EN FINANGIERINOSVENNQOTSCHAP 
- 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 Ö T E K E N Ie en 2e rang. 

Jan Van RHswijcklaan 62 - ANTWERPEN - Telefoon : 03/37.54.38. 
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Z4 wu 

eld 
nataas bij het nieuws 

NIEUWE 
SEKRETARIS GENERAAL 
De Vaes gaat zo lang te wa
ter tot zij breekt. 

BAN-DE-BOM-BETOGING 
Amsterdamse afvaardiging : 
ban-de-bommers of bande-
bommers ? 

VERHUIS 
NAAR WALLONIË ? 
Wie heeft de kat de Bell 
aangebonden ? 

H FOTOS 
'j OP GERECHTSHOF 

Voorbeeld van honds-vod-
ografie. 

FABRIEK ONTPLOFT... 
... in Bom-bay. 

ONGEVAL TE ASSE 
Le temps des Assessms. 

UNION MINIERE 
PAST KOPERPRIJS AAN 
Tot gioot ongenoegen van 
de koper. 

THEO LEFEVRE 
KANDIDAAT 
Houben is hoiiben, maar 
krijgen is de kunst. 

PRATEN MET lAN SMITH 
Waar een Wilson is, is een 
weg. 

DE GAULLE OP REIS 
Stakingen in Nord en Pas-
de-Gaiillais. 

LUCHTSLAG 
BOVEN HANOI 
Viet gaf, Vietnam; zijn 
naam zij geprezen. 

BEZOEK BIJ DE PAUS 
Opnieuw Gi omikonen in de 
Russische isba's 7 

BEROEP 

Hij was een zeer moedige vent, 
dat heeft hij dikwijls laten blijken 
Geen enkel onheil deed hem wijken 
en toch was hij slechts wijkagent. 

S. Onckel. 

wmmÊÊÊÊÊÊmÊÊÊÊim 

juan de anarchist 


